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Ο Παπαφλέσσας
ξεσηκώνει την Κορινθία

Ευκαιρία απασχόλησης 
για νέους 18-35 ετών 
µε αγάπη στην ιστορίαΤέτοιες μέρες του Γενάρη του 1821, 

ο Παπαφλέσσας έφτασε στο Μοναστήρι 
του Αη-Γιώργη του Φονιά Άνοιξε πρόσκληση για συμβάσεις 

στην Κορινθία
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Τοποθέτηση 
απινιδωτών 
σε κεντρικά 
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Αναγκαίες Νέες και Σύγχρονες 
πολιτικές για τα  Αγροτικά Δάνεια

«Πράγµατι κ. Μητσοτάκη, οι 
πολίτες συγκρίνουν και κρίνουν»

Eρωτήµατα και 
αντιδράσεις µετά το 
θανατηφόρο δυστύχηµα 
µε το απορριµµατοφόρο

Ταγαράς και 
Σταµατόπουλος 
παρουσίασαν 
το αναπτυξιακό 
εργαλείο που τίθεται 
σε εφαρµογή 

«Δεν θα ξεχαστεί!» υπόσχεται 
ο Σπύρος Καραβάς για την τραγική 

απώλεια της εργαζομένης 

«Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριτές»: κείμενο καταπέλτης 
της Γιόλας Μαστέλλου-Βασιλάκη

«Παραιτηθείτε» ζητά ο Νώντας Κατσούλας

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Γράφει η Έλενα Κονομόδη
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“Τα τελευταία χρόνια γίνονται “Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
σημαντικές επενδύσεις στην Κορινθία”σημαντικές επενδύσεις στην Κορινθία”
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Η σελίδα του Λέωντος...
Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Α ν κάποιος σας έκλεβε το πορτο-
φόλι και μετά σας πρότεινε να σας 

δανείσει τα χρήματά που σας έκλεψε 
και μάλιστα με τόκο, θα δεχόσαστε. Όχι 
βέβαια. Μπράβο σας, γιατί η κυβέρνη-
ση ακούγεται ότι κάτι τέτοιο συζήτησε/
συζητάει για τα κλεμμένα γλυπτά του 
Παρθενώνα με τους Εγγλέζους. Και δυ-
στυχώς δεν είναι φήμες!!!

Κ υβερνητικός Βουλευτής έπαιρνε 
παράνομα προμήθειες από δημόσι-

ους φορείς. Λάθος των υπαλλήλων μου,  
δικαιολογήθηκε, που δεν γνωρίζουν 
τους νόμους (μέθοδος Κυριακούλη) και 
συνέχισε τη δουλειά του σα να μην έτρε-
χε τίποτα. Άφαντη η δικαιοσύνη, άφαντη 
και η ντροπή. 
Φάτε ότι προλάβετε παιδιά και μετά 
φροντίστε να βγει κανένας γραφικός να 
μας ξαναπεί ότι μαζί τα φάγαμε!!!
 

Υ ψηλή Ανάπτυξη βλέπει ο επί της 
Αναπτύξεως υπουργός και το δια-

φημίζει καταχαρούμενος. Υψηλή ανεργία 
και μείωση εισοδημάτων, βλέπουμε εμείς 
οι πολίτες. Μια Οικονομία που αυξάνει 
τον πλούτο αλλά δεν εξασφαλίζει ισότιμη 
πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτόν, είναι 
Ανάπτυξη για λίγες τσέπες κε Άδωνι και 
δε βλέπω το λόγο να χαιρόμαστε κι εμείς 
μαζί σας!!!

Σ ύμβουλος (γνωστότατος) επιφα-
νούς υπουργού, προκειμένου να 

δικαιολογήσει τις λαμογιές κάποιων κυ-
βερνητικών βουλευτών, μας προέτρεψε 
από τηλεοράσεως να εμπιστευόμαστε 
τους επαγγελματίες κλέφτες και όχι τους 
ερασιτέχνες. Ως επαγγελματίες κλέφτες 
βέβαια εννοούσε ξεκάθαρα τους πο-
λιτικούς της ΝΔ, που είναι και εργοδό-
τες του.  Στη συνέχεια δημοσιογράφος 
(επίσης γνωστότατος) συμπλήρωσε ότι, 
εκτός ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά, 
ξέρουν και να κρύβονται.
Εγώ τι να πω τα έχω χαμένα…. !!!

Α νώτατος αξιωματικός της αστυνο-
μίας, κατηγορηθείς για σοβαρότα-

τα ποινικά παραπτώματα και συμμετοχή 
σε μαφιόζικα κυκλώματα, αντί να τεθεί 
σε διαθεσιμότητα ή έστω σε ουδέτερη 
θέση, προήχθη και ετέθη επικεφαλής 
στη διεύθυνση της αστυνομίας που ερευ-
νά τα εγκλήματα στα οποία φέρεται να 
εμπλέκεται. Τα Συγχαρητήρια μου στην 
πολιτική ηγεσία για την τοποθέτηση του 
κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη 
θέση (ο λύκος φύλακας στα πρόβατα). 
Όπως φαίνεται το τεκμήριο της ‘αριστεί-
ας’ είναι ισχυρότερο, εκτός και υποκρύ-
πτονται ακόμη χειρότερα πράγματα. Και 
πάλι Συγχαρητήρια!!!

Α υξήθηκαν οι αυτοκτονίες την 
τελευταία διετία κατά 25%, σύμ-

φωνα με τα επίσημα στοιχεία. Στην αρχή 
νόμισα ότι δεν άντεξαν να βλέπουν τον 
Άδωνι κάθε μέρα στην τηλεόραση, αλλά 
μετά διάβασα ότι οι περισσότεροι ήταν 
άντρες και παντρεμένοι και κατάλαβα το 
πρόβλημα. Άδωνι τη γλύτωσες!!! 

Α ύξηση μισθών θα δοθεί οσονούπω, 
σε μια προσπάθεια να ξανασυνα-

ντήσουμε τους μισθούς του 2012. Υπομο-
νή λοιπόν και σε 10 χρόνια θα περνούμε 
αυτά που θα έπρεπε να περνάμε κανονι-
κά φέτος. Μέχρι τότε να επαναλαμβάνετε 
τακτικά ανά δίωρον «το χρήμα δεν φέρ-
νει την ευτυχία», 12 φορές χωρίς ανάσα 
και μετά να πίνετε ένα ποτήρι νερό να 
πάει κάτω. Υγιαίνετε!!!

Ά γνωστοι βανδάλισαν εβραϊκό μνη-
μείο εντός του χώρου του Πανεπι-

στημίου στη Θες/νίκη. Η πανεπιστημιακή 
αστυνομία η οποία ήταν παρούσα και 
υποτίθεται ότι προστατεύει το πανεπι-
στήμιο δεν παρενέβη. Προφανώς δεν εί-
ναι στα καθήκοντά της ή να υποθέσουμε 
ότι για άλλους λόγους μπήκε στα πανε-
πιστήμια.  Ούτε τα προσχήματα δεν τους 
ενδιαφέρει να κρατήσουν??? 

Γ ια το προσφυγικό ζήτημα μπορεί 
ο καθένας να έχει τις απόψεις του, 

αλλά το να βγάλεις από τη θάλασσα 
έναν μισο-πνιγμένο ταλαίπωρο, να του 
δόσεις ένα μπουκάλι νερό και μια κου-
βέρτα, είναι ζήτημα ανθρωπιάς και μόνο. 
Και η ανθρωπιά δεν είναι δυνατόν να 
δικάζεται σαν κακούργημα. Και όμως 
συμβαίνει στη σημερινή Ελλάδα. Αν 
όμως φυλακίσουμε την ανθρωπιά τι θα 
μας μείνει να λεγόμαστε άνθρωποι; Ας 
αναρωτηθούμε!!!

Τ ιμώντας τη μνήμη του ευγενούς και 
γαλαζοαίματου εκλιπόντος, θυμίζω 

ένα ιστορικό συμβάν.
Το αντι-πραξικόπημα το οποίο λέγεται 
ότι σχεδίασε για να ανατρέψει τη χού-
ντα, ήταν τόσο γελοιωδώς κακοσχεδι-
ασμένο, ώστε θρυλείται ότι αρμόδιος 
Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε 
ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση 
αυτή η ενέργεια να συσχετιστεί με 
την αμερικανική πολιτική. Όχι γιατί 
οι ΗΠΑ είχαν κάποιο πρόβλημα με τα 
πραξικοπήματα, αλλά γιατί δεν ήθελαν 
να συσχετιστούν με την οργάνωση ενός 
τόσο ηλίθιου πραξικοπήματος. 
Θα ήταν κακό για το κύρος τους…!!!

Α νήλικοι νεαροί βίαζαν συνομήλικό 
τους για πλάκα, όπως δικαιολογή-

θηκαν. Ενήλικες έβαλαν φωτιά σε δυστυ-
χή συνάνθρωπό τους, με κίνδυνο για τη 
ζωή του, πάλι για πλάκα. Προτείνω να 
τους μαρκάρουν στο κούτελο μια ανεξί-
τηλη σφραγίδα που να λέει «είμαι επικίν-
δυνα ηλίθιος» για να κάνουμε κι εμείς οι 
υπόλοιποί πλάκα!!!

Έ νας πολίτης έμεινε τρία (3) χρόνια 
στη φυλακή, με έωλες κατηγορίες, 

οι ποιες κατέπεσαν όλες στο δικαστήριο. 
Ο πολίτης όμως αν και αθώος άφησε τρία 
ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του πίσω 
από τα κάγκελα. Εντάξει κα Δικαιοσύνη 
να σε εμπιστευόμαστε, αλλά μήπως να 
έκανες λίγο γρηγορότερα το καθήκον 
σου!!!

Λ.Σ. (18/01/2023)

Θ α έχετε δει, οι περισσότεροι φαντάζομαι, τα έργα με τον ‘Ιντιάνα Τζόουνς’ 
να ψάχνει χαμένους θησαυρούς σε υπόγειες στοές και άλλα σκοτεινά 

μονοπάτια. 
Θα θυμάστε ότι αυτοί που έκρυψαν τους θησαυρούς, τοποθέτησαν ένα κάρο 
θανάσιμες παγίδες, στη διαδρομή που οδηγούσε στο ποθητό αντικείμενο, 
προκειμένου ο ‘Ιντιάνα’ ή όποιος άλλος επίδοξος ερευνητής, να μη φτάσει ποτέ 
στο τέλος και είτε να  εγκαταλείψει πρόωρα την προσπάθεια, είτε να τον φάει το 
μαύρο σκοτάδι αν συνέχιζε να επιμένει.
Αυτό μου θυμίζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να ναρκοθετήσει το δρόμο για 
την αποκάλυψη των κρυμμένων μυστικών, των απαράδεκτων πολιτικά και ποινικά 
παρακολουθήσεων, ώστε να μη βγει στο φως αυτό που όλοι έχουμε πλέον 
καταλάβει.
Κάτι η άρνηση να κληθούν σημαντικοί μάρτυρες, 
κάτι το απόρρητο που επικαλέστηκαν οι κληθέντες, 
κάτι που η δικαιοσύνη είχε άλλες δουλειές και δεν ευκαίρησε, 
κάτι που αλλάζουμε τους νόμους καταλλήλως και τις επιτροπές αναλόγως, 
κάτι που βάζουμε τους ‘προθύμους’ υπηρέτες της δικαιοσύνης να απειλούν, 
κάτι σού ‘πα κάτι μού ‘πες…
κοντεύουν να εξαντληθούν τα ‘ευγενικά’ μέτρα παρεμπόδισης.
Ελπίζω στη συνέχεια του σήριαλ να μην κληθούν οι ελεγχόμενοι στην υπόθεση 
NOOR1 να προσφέρουν τεχνογνωσία παρεμπόδισης.
Βαστάτε αδέλφια, ο ‘Ιντιάνα’ άλλωστε πάντα νικάει!!! 
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
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: Στη Βουλή η ανάγκη άμεσης χορήγησης 
των σχολικών γευμάτων στα σχολεία  της Κορινθίας

Ε ρώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων κατέθεσε ο βουλευτής 
Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Ψυχογιός, με την συ-

νυπογραφή της αρμόδιας τομεάρχη και πρώην Υπουρ-
γού, Θ. Φωτίου, σχετικά με τη μη χορήγηση σχολικών 
γευμάτων στα σχολεία της Κορινθίας. Κι ενώ, όπως 
επισημαίνεται, η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης Κορινθίας, ήδη από το Σεπτέμβριο, έχει αποστείλει 
πλήρη στοιχεία και προβεί σε όλες τις ενέργειες προς 
τον ΟΠΕΚΑ για την διανομή τους, τα σχολεία της Κο-
ρινθίας παραμένουν χωρίς σχολικά γεύματα από την 
αρχή της χρονιάς, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο με 
την εκτίναξη των τιμών των βασικών ειδών διατροφής 
και την ενεργειακή κρίση. Το γεγονός αυτό προκαλεί 
εύλογες διαμαρτυρίες και μεγάλη ανησυχία στους 
γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

Με την Ερώτηση, ζητούνται απαντήσεις και ενέρ-
γειες από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα η διανομή των σχολικών γευμάτων στα σχο-
λεία της Κορινθίας για την στήριξη των παιδιών, των 
οικογενειών τους και της κοινωνικής συνοχής του 
Νομού. 

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε:
«Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων
ΘΕΜΑ: «Η Κορινθία παραμένει εκτός του προγράμ-

ματος των σχολικών γευμάτων»
Τα δημοτικά σχολεία της Κορινθίας παραμένουν 

μέχρι αυτή τη στιγμή, στα μέσα της σχολικής χρονιάς, 
αποκλεισμένα από το πρόγραμμα των σχολικών γευ-
μάτων ενώ η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κορινθίας, ήδη από το Σεπτέμβριο, έχει αποστείλει 
πλήρη στοιχεία και προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προς τον ΟΠΕΚΑ για την διανομή τους. Να 
σημειωθεί ότι η ΠΕ Κορινθίας είναι ένας από τους 
έξι (6) Νομούς της χώρας που δεν έχει ακόμα λάβει 
σχολικά γεύματα. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογες 
διαμαρτυρίες και μεγάλη ανησυχία στους γονείς, αλλά 
και τους εκπαιδευτικούς.

Παρόλο που μια τέτοια σημαντική βοήθεια προς το 
σύνολο των οικογενειών με μικρά παιδιά αποτελεί βα-
σικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στην 
περίοδο που διανύουμε με την αύξηση των τιμών των 
βασικών ειδών διατροφής και την ενεργειακή κρίση, 
τα σχολεία της Κορινθίας παραμένουν χωρίς σχολικά 
γεύματα από την αρχή της χρονιάς.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», εμβληματική 
παρέμβαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας έχο-
ντας ως στόχο την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανα-
σφάλειας των μαθητών και μαθητριών, καθώς και την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας μέσω της πα-
ροχής δωρεάν ζεστών γευμάτων υψηλής διατροφικής 
αξίας. H κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προκηρύξει το 
2019 την καθημερινή διανομή 185.000 γευμάτων, με 
συνολικό προϋπολογισμό 73,5 εκατομμύρια Ευρώ, με 
τελικό στόχο το 2023 να προσφέρονται σχολικά γεύ-
ματα σε όλα τα παιδιά του δημοτικού.

Επειδή, το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων 
συντελεί δραστικά στη μείωση των κοινωνικών ανι-
σοτήτων και της παιδικής φτώχειας που έχει αυξηθεί 
στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ συμβάλλει 
σημαντικά στην στήριξη των νοικοκυριών,

Επειδή, το πρόγραμμα προάγει την υγιεινή, μεσο-
γειακή διατροφή αντιμετωπίζοντας τόσο τον υποσιτι-

σμό όσο και την παιδική παχυσαρκία, η οποία οφείλεται 
στην κατανάλωση φθηνής και χαμηλής διατροφικής 
αξίας τροφής,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την πλήρη υλοποίη-

ση του προγράμματος σχολικών γευμάτων και την άμε-
ση διανομή τους στα δημοτικά σχολεία της Κορινθίας, 
καθώς αποτελεί πολύ σημαντική στήριξη για τα παιδιά, 
τις οικογένειες, και την κοινωνική συνοχή του Νομού; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Ψυχογιός Γεώργιος  //  Φωτίου Θεανώ».
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Η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας σημαντικής εκδήλωσης

Γράφει η Τζένη Σουκαρά*

Ε
ικόνα θλιβερή αυτή που πα-
ρουσίασε η εκδήλωση της 
κοπής της πίτας του Επιμελη-
τηρίου Κορινθίας. Και αυτό 

γιατί ποτέ άλλοτε η     εκδήλωση αυτή   
του θεσμικού φορέα των επιχειρηματι-
ών του νομού, που αποτελούσε πάντα 
ένα γεγονός με εξαιρετικό κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό ενδιαφέρον 
και έβγαζε πάντα ειδήσεις, δεν είχε με-
τατραπεί σε κομματική εκδήλωση, σε 
προεκλογική φιέστα, σε κομματική αυ-
τοαναφορά και σε τίποτα περισσότερο.

Η εκδήλωση υπήρξε εξαιρετικά 
φτωχή  ως προς τις ειδήσεις, τις δε-
σμεύσεις, τις προαναγγελίες ενώ αντι-
θέτως αποτέλεσε βήμα απολογισμού 
πεπραγμένων των κυβερνητικών βου-

λευτών και του δημάρχου Κορινθίων.
Οι χαιρετισμοί μετατράπηκαν σε 

μια τεράστια “αγιαστούρα κυβερνη-
τική”  που προσδοκούσε προφανώς   
στην ολική αμνησία του ακροατηρί-
ου(που δεν είχε μόνο νεοδημοκράτες ).

Είναι να απορεί κανείς όμως,   πώς 
τελικά, μόνον τα ακροατήρια ακολου-
θούν πιστά το savoir vinre και υπομέ-
νουν στωικά τους τεράστιους άχαρους 
μονολόγους και όχι εκείνοι οι οποίοι 
έχουν κληθεί για να χαιρετήσουν μια   
εκδήλωση αδιαφορώντας πλήρως εάν 
θα της δώσουν προστιθέμενη αξία!

Η ευθύνη βεβαίως πηγάζει από 
τον   πρόεδρο του Επιμελητηρίου, και 
το Δ.Σ. που δημιούργησε   μια καλο-
στημένη προεκλογική φιέστα της ΝΔ. 
γυρίζοντας ουσιαστικά   την πλάτη στα 
τεράστια   προβλήματα που αντιμετω-
πίζει αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματι-
κός κόσμος με την ενεργειακή κρίση, 
το κόστος της ενέργειας και το κόστος 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
έχει εκτοξευθεί.

Είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα 
αντιμετώπισης των επιμελητηριακών 
πραγμάτων σε μια τόσο σημαντική οι-
κονομική και πολιτική συγκυρία. 

Για την «τριπλή κρίση» που κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχει-
ρηματίες του 2023  και η οποία περι-
λαμβάνει τη «μείωση του τζίρου», τα 

«συσσωρευμένα χρέη» και την «ενερ-
γειακή κρίση», δεν μίλησε κανείς

Κανένας δεν θύμισε πως η κυβέρ-
νηση έχει θέσει εκτός κυβερνητικού 
σχεδιασμού τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις.

Κανείς δεν στηλίτευσε το γεγονός 
πως οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκο-
νται εκτός Ταμείου Ανάκαμψης.

  Πως 49.500 επιχειρήσεις έχουν 
μόνο πρόσβαση στις τράπεζες.

Κανείς τους δεν αναφέρθηκε στο 
ρόλο των τραπεζών που έχουν γονατί-
σει επαγγελματίες και εμπόρους, παρά 
μόνον ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ έκανε 
αναφορά, λέγοντας πως “δεν μπορεί 
ο πρωθυπουργός να ζητά να ανοίξουν 
οι τράπεζες, να μειώσουν το κενό με-
ταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και 
του επιτοκίου χορηγήσεων και αυτές 
να μην το κάνουν, παρά το γεγονός 
πως έχει τον τρόπο να τις πιέσει”.

Ποιος ακούει λοιπόν απολογισμούς 
σαν τους χθεσινούς περιφρονώντας 
τις αγωνίες ενός ακροατηρίου   που 
αγκομαχά να τα βγάλει πέρα εδώ και 
12 χρόνια;

Αναρωτήθηκε κανείς πώς επιβιώ-
νουν επιχειρήσεις μετά το “καλάθι” του 
Α. Γεωργιάδη που “μονοδρόμησε και 
ασφαλτόστρωσε” τον δρόμο προς τα 
Σουπερ Μάρκετ αφήνοντας στο έλεος 
τους μικρούς;

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδωσαν το στίγ-
μα στα ζητούμενα, πόσο διαφορετικά 
ωστόσο θα ήταν τα πράγματα εάν χθες 
υπήρχαν  συζητήσεις σχετικές με  την 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 
την ρύθμιση των χρεών, την διαγραφή 
οφειλής χρεών που δημιουργήθηκαν 
στην υγειονομική κρίση και στις   120 
δόσεις για την αποπληρωμή του υπο-
λοίπου.

Συνεπώς για  την «αφόρητη κατάστα-
ση» για τον κλάδο, η οποία ξεπερνάει, 
όπως λένε και διατυπώνουν οι έρευ-
νες,   και την αντίστοιχη στα χρόνια των 
μνημονίων και χρειάζεται συγκεκριμέ-
νο «σχέδιο» για να αντιμετωπιστεί, ου-
δείς χθες ανησύχησε βαυκαλιζόμενος 
εθνικές νίκες.

Αν κρίνουμε από τα χαμόγελα, τις 
πολλές φωτογραφίες, το στριμωξίδι 
πάνω στα έδρανα, οι διοικούντες στα 
Επιμελητηριακά υπήρξαν πανευτυχείς 
γιατί επιτέλους διοικούν και οι υπό-
λοιποι αιρετοί και μη, έκαναν πρόβα 
τζενεράλε στην εκλογική κολεξιόν που 
μόλις άρχισε..

Αυτά στην Κορινθία, στην   πολιτική 
συγκυρία του 2023.

Και του χρόνου καλύτερα. Το μπο-
ρούμε!

*Η κυρία Τζένη Σουκαρά  
είναι δημοσιογράφος



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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Ο εργολάβος δημοτικών έργων 
Δημ. Πιστεύος υποψήφιος 

δήμαρχος Σικυωνίων

Μπρακούλιας και Κατσούλας ανα-
κοίνωσαν την συμπόρευσή τους 

στις εκλογές του Οκτωβρίου
Την υποψηφιότητά του για τον 

δήμο Σικυωνίων ανακοίνωσε ο 
γνωστός εργολάβος δημοτικών 
έργων κ. Δημήτρης Πιστεύος. Η 
υποψηφιότητά του που ήταν ανα-
μενόμενη εδώ και μήνες, κατα-
τέθηκε με μια μακροσκελή ανα-
κοίνωση στην οποία ο φιλόδοξος 
υποψήφιος αναφερόταν εκτενώς 
στις σκέψεις και τους προβλημα-
τισμούς του σημειώνοντας μεταξύ 
άλλων: 

«Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και 
βαθιά επίγνωση της ευθύνης του 
αξιώματος που προτίθεμαι να διεκ-
δικήσω, δηλώνω επίσημα, ότι στις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Σι-
κυωνίων.

Την απόφαση, να δώσω έναν 
αγώνα που θα φέρει μεγάλες αλ-
λαγές στην ζωή μου, την πήρα μετά 
από πολύ σκέψη ανταποκρινόμενος 
στις γεμάτες εκτίμηση και αγάπη 
προτροπές που δέχομαι εδώ και 
πάρα πολύ καιρό, από συμπολίτες, 
φίλους και συνεργάτες.  Δεν ήταν 
μία εύκολη απόφαση, την στάθμι-
σα προσεκτικά,με σοβαρότητα και 
μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντί 
σας.

Ο σεβασμός μου προς όλους σας 
είναι δεδομένος. Η αγάπη μου για 
τον τόπο μας και η επαγγελματική 
μου πορεία είναι γνωστή στην κοι-
νωνία μας.

Όταν ξεκινούσα, ένας νέος δι-
πλωματούχος πολιτικός μηχανι-
κός, μοναδικό μου κεφάλαιο ήταν 
το όραμά μου και η όρεξή μου για 
δημιουργία, για δουλειά. Μετά από 
32 χρόνια, δημιούργησα μια όμορ-
φη οικογένεια και με σκληρή και 
έντιμη προσπάθεια μια επιτυχημένη 
επαγγελματική πορεία. Επιτεύγματα 
ζωής για τα οποία νιώθω ιδιαίτερα 
περήφανος». (...) 

«Για την προσπάθεια αυτή, που 
ξεκινώ συνειδητά, ολόψυχα και με 
αίσθημα μεγάλης ευθύνης για τον 
τόπο όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα 
και ζω με την οικογένειά μου, επι-
θυμώ να ενεργοποιήσω όλες τις 
υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις 
του τόπου μας.

Ο συνδυασμός μας θα πλαισιώνε-
ται από συμπολίτες μας, που έχουν 
διάθεση για σκληρή δουλειά, όχι με 
ορίζοντα τις επόμενες εκλογές αλλά 
με γνώμονα τις επόμενες γενιές».

Στις 10 Ιανουαρίου κι ενώ η τοπική 
κοινωνία του Ξυλοκάστρου "έβραζε" 
εξαιτίας του θανατηφόρου δυστυχήμα-
τος στο απορριμματοφόρο του δήμου, 
οι κύριοι Κατσούλας και Μπρακούλιας 
ανακοίνωσαν με κοινή δήλωσή τους την 
σύμπραξή τους ενόψει των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών του Οκτωβρίου του 2023. 
Η ανακοίνωσή τους ανέφερε: 

«Στο διάστημα της θητείας μας, είμαστε 
ενεργά μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, με έντονη παρουσία και ενδιαφέρον 
σε όλα τα θέματα που απασχόλησαν τον 
Δήμο. Η μέχρι τώρα πορεία μας στα κοινά 
έχει αποδείξει, ότι ασκούμε τα καθήκοντά 
μας με ουσιαστικό τρόπο, ευσυνειδησία 
και γνώμονα το καλό του τόπου. Ξεκινήσα-
με από άλλες αφετηρίες, αλλά όταν χρει-
άστηκε βάλαμε το συμφέρον του Δήμου 
μας, πάνω από όλα!

Συμπράττουμε και αφήνουμε πίσω 
προσωπικές φιλοδοξίες και στοχεύσεις. 
Αναγνωρίζουμε ότι αυτά που μας ενώνουν 
είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας 
χωρίζουν. Μετέχουμε στην προσπάθεια 
αυτή, διατηρώντας τις ιδεολογικές αναφο-
ρές μας, χωρίς αυτές να υπονομεύσουν το 
πνεύμα συνεργασίας και σύνθεσης καθώς 
και τη διεκδικητική πολιτική και προάσπι-
ση των συμφερόντων του Δήμου.

Η έννοια της εμπιστοσύνης είναι το 
«κλειδί» για την συμπαράταξη αυτή! Εμπι-
στοσύνη σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που 
θέλουμε και σε αυτό που στοχεύουμε. Με 
συμμετοχή, σύνθεση και προγραμματισμό 
θα καταφέρουμε να αναδείξουμε το πραγ-

ματικό πρόσωπο και τη δυναμική του Δή-
μου μας.

Η συνεργασία αυτή, αποτελεί μια πρω-
τοβουλία που έχει ως στόχο τη δημιουργία 
μιας παράταξης ικανής να εμπνεύσει και να 
συσπειρώσει τις υγιείς και παραγωγικές 
δυνάμεις του τόπου μας.

Έχουμε κοινούς άξονες αναφοράς τις 
θεμελιώδεις αρχές της αξιοκρατίας, της 
διαφάνειας, της δημοκρατικής λειτουργίας 
και κυρίως της χρηστής διοίκησης με το 
Δημοτικό Συμβούλιο κυρίαρχο και απο-
φασιστικό όργανο.

Θέλουμε ένα Δήμο δημιουργικό και 
συμμετοχικό όπου όλοι μαζί θα συνδια-
μορφώνουμε το μέλλον μας.

Πιστεύουμε στις δυνατότητές του τόπου 
μας και οφείλουμε να χτίσουμε ένα Δήμο 
για όλους, χωρίς διακρίσεις».

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με αντι-
κρουόμενα αισθήματα από την τοπική 
κοινωνία. Κάποιοι μάλιστα μίλησαν για 
"σωσίβιο" στον δήμαρχο Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, τη στιγμή που δεχόταν 
πυρά, πρόστιμα και σκληρές ανακοινώ-
σεις για το καθεστώς απασχόλησης της 
εργαζομένης στην καθαριότητα που σκο-
τώθηκε εν ώρα εργασίας.

Δεν ξέρουμε αν κάτι τέτοιο ισχύει, το 
βέβαιον είναι ότι η χρονική στιγμή που 
επιλέχθηκε για την ανακοίνωση της συ-
νεργασίας ήταν η χειρότερη δυνατή 
καθώς το θέμα "κάηκε" όπως λέμε στην 
δημοσιογραφική γλώσσα, εν μέσω του 
πολύ σοβαρού θέματος του θανατηφό-
ρου ατυχήματος.



Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σικυωνίων: 
Ταγαράς και Σταματόπουλος παρουσίασαν το 

αναπτυξιακό εργαλείο που τίθεται σε εφαρμογή
Στην κατάμεστη αίθουσα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση 

για το έργο και τα πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη που μπορούν να αντληθούν από αυτό 

H
παρουσίαση του τοπικού πο-
λεοδομικού σχεδίου του δή-
μου Σικυωνίων ως μοχλού 
ανάπτυξης της περιοχής και η 

καθοριστικής σημασίας σπουδαιότητα 
του έργου, ήταν το αντικείμενο της εκ-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, το πρωί της 
Τετάρτης 11 Ιανουαρίου 2023. 

Στην κατάμεστη αίθουσα, οι παρευ-
ρισκόμενοι πολίτες είχαν την ευκαιρία 
να πάρουν μια πρώτη γεύση για το 
έργο και τα πολλαπλά αναπτυξιακά 
οφέλη που μπορούν να αντληθούν 
από αυτό. Την εισήγηση για το έργο 
έκανε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. 
Νίκος Ταγαράς, ενώ σύντομες τοπο-
θετήσεις έκαναν ο Γενικός Γραμματέ-
ας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος Ευθύμιος  Μπακο-
γιάννης, ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 
Στασινός και εκπρόσωποι της μελετή-
τριας εταιρείας που εξήγησαν όσο κα-
λύτερα μπορούσαν τις παραμέτρους 
και τις προεκτάσεις του έργου. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε 
ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος, ο οποίος στην εναρ-
κτήρια ομιλία του και αφού καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους ανα-
φέρθηκε στην μεγάλη σπουδαιότητα 
του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 
στο οποίο όπως εξήγησε στηρίζεται 
όλη η αναπτυξιακή πολιτική του δή-
μου. Επιπλέον, έκανε σύντομη ανα-
φορά στην αγαστή συνεργασία με τον 
υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Τα-
γαρά, αλλά και στο σύνολο των έργων 
ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που 
υλοποιούνται στον δήμο Σικυωνίων, 
ως απόρροια αυτής της συνεργασίας. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων μίλησε για 
τα μεγάλα έργα της αγροτικής οδο-
ποιίας συνολικού προϋπολογισμού 

10 εκατομμυρίων ευρώ, με τα οποία 
πάνω από 20 αγροτικές κοινότητες 
του δήμου επωφελούνται από την 
ολοκλήρωσή τους, αλλά και για τις 
χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων 
όπως τα εξωτερικά υδραγωγεία Φε-
νεού και η αναβάθμιση του βιολογι-
κού καθαρισμού και η επεξεργασία 
των λυμάτων για την διάθεση του νε-
ρού για αρδευτικούς σκοπούς. Ακόμη 
αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο των δι-
κτύων άρδευσης που θα καλύπτουν 
6.000 στρέμματα σε όλη την περιοχή 
των κοινοτήτων Κιάτου, Μουλκίου και 
Βασιλικού. Στο έργο της διαχείριση 
βιοαποβλήτων. Στην υδροδότηση της 
Κοινότητας Διμηνιού, έργο το οποίο 
ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα 
λιγότερο των έξι μηνών και φέρει την 
υπογραφή του Νίκου Ταγαρά. Αλλά 
και στο έργο της κατασκευής της γέ-
φυρας στο Μεσινό, το οποίο όπως 
ανέφερε είχε βαλτώσει, αλλά το πρό-
βλημα ξεπεράστηκε με την βοήθεια 
του υφυπουργού και το έργο συμβα-
σιοποιήθηκε. 

Σε όλα τα παραπάνω έργα, όπως 
σημείωσε ο Σπύρος Σταματόπουλος 
η συμβολή του Νίκου Ταγαρά ήταν 

καθοριστική.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων δεν πα-

ρέλειψε να αναφερθεί στα έργα που 
έχουν υποβληθεί προς ένταξη για 
χρηματοδότηση και αφορούν σε: 

Άλλες εννέα προτάσεις για αρδευ-
τικά δίκτυα που θα καλύψουν πάνω 
από 15 αγροτικές κοινότητες του δή-
μου και στις τρεις δημοτικές ενότητες, 
συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ. 

Τρία υδατοφράγματα στις δημοτι-
κές ενότητες του δήμου Σικυωνίων, 
τα οποία θα θεραπεύσουν σε μεγάλο 
βαθμό την έλλειψη νερού και το πρό-
βλημα της άρδευσης των καλλιεργει-
ών με το οποίο έχουν ήδη έρθει αντι-
μέτωποι οι αγρότες της περιοχής.

Ο Νίκος Ταγαράς στην εισήγησή  
του αναφέρθηκε διεξοδικά στην με-
γάλη σημασία του Τοπικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου ως εργαλείου ανάπτυ-
ξης της κάθε περιοχής, ενώ σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι είναι «υποχρέωσή 
μας να λύνουμε προβλήματα στον 
τόπο μας» και ευχαρίστησε τον δή-
μαρχο Σικυωνίων για την άριστη και 
δημιουργική συνεργασία που έχουν. 

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Περι-
βάλλοντος το Τοπικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο στην πραγματικότητα βάζει 
τάξη στον χώρο, όχι μόνο στην πόλη 
αλλά και στα χωριά με σκοπό να είναι 
γνωστό σε όλους, ποιες εγκαταστάσεις 
μπορούν να γίνουν και σε ποια θέση, 
διευκολύνοντας έτσι την ισόρροπη και 
πράσινη ανάπτυξη του τόπου. 

Στην διάρκεια της συζήτησης τοπο-
θετήθηκαν αρκετοί εκ των παριστάμε-
νων, που έθεσαν ερωτήματα στα οποία 
εν συντομία απάντησε ο Υφυπουργός 
ΥΠΕΝ Νίκος Ταγαράς στο τέλος της 
εκδήλωσης, παραπέμποντας επιπλέον 
στην διαβούλευση που θα γίνει με την 
τοπική κοινωνία και τους φορείς κατά 
την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι 
αντιπεριφερειάρχες Χάρης Βυτινιώτης, 
Γιώργος Οικονόμου και Αναστάσιος 
Γκιολής, ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Κορινθίας Τάκης Λουζιώτης, ο 
δημοτικός σύμβουλος Ξυλοκάστρου 
Σπύρος Καραβάς, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου Τάκης 
Κολοβίνος καθώς και δημοτικοί σύμ-
βουλοι, πρόεδροι Κοινοτήτων καθώς 
και πλήθος κόσμου. 
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Τοποθέτηση 
απινιδωτών σε κεντρικά κτίρια

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

Μέλημά μας είναι, η παροχή ασφάλειας προς το κοινωνικό σύνολο, 
σημειώνεται στην ανακοίνωση

Α ναβαθμίζεται η παροχή υπηρεσιών πρώ-
της βοήθειας σε έκτακτα καρδιολογικά 
περιστατικά στον Δήμο Βέλου-Βόχας 

με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 
(ΑΕΑ) με στόχο την άμεση και έγκαιρη αντιμετώ-
πιση περιστατικών αιφνίδιας καρδιακής ανακο-
πής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Βέλου-Βόχας με 
αίσθημα ευθύνης προς τους δημότες που συ-
ναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δήμου και 
το υπαλληλικό προσωπικό του προμηθεύτηκε 
πρόσφατα   δύο Αυτόματους Εξωτερικούς Απι-
νιδωτές (ΑΕΑ) οι οποίοι, βρίσκονται τοποθετη-
μένοι στα κεντρικά Δημαρχεία Ζευγολατιού και 
Βέλου, μέσα σε ειδικά κουτιά με ειδική σήμαν-
ση (Διεθνές σήμα ΑΕΑ) και είναι διαθέσιμοι για 
χρήση.

Μέλημά μας είναι, η παροχή ασφάλειας προς 
το κοινωνικό σύνολο. 

Προγραμματίζεται επίσης άμεσα σχετική εκ-

παίδευση γνωριμίας με τα συστήματα αυτά κα-
θώς και παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης 
από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς. Έτσι θα 
υπάρξουν πιστοποιημένοι υπάλληλοι-χρήστες 
στην χρήση του ΑΕΑ που θα ενημερωθούν για 
τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς επίσης και 
θα εξασκηθεί σε τεχνικές Καρδιοπνευμονικής 
Αναζωογόνησης σε περίπτωση που απαιτηθεί 
άμεση αντιμετώπιση αιφνίδιων περιστατικών με 
στόχο τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. 

Η Δημοτική αρχή εύχεται οι απινιδωτές να μην 
χρειαστούν ποτέ, αλλά αν υπάρξει ποτέ ανάγκη 
τουλάχιστον να υπάρχουν για να σώζουν ζωές.  

Επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής, είναι να απο-
κτήσει ο Δήμος κι άλλους, για να καλύψει πε-
ριστατικά που ενδέχεται να συμβούν, ώστε να 
παρέχεται η μέγιστη δυνατή κάλυψη σε ιατρικά 
περιστατικά σε δημοτικούς χώρους ώστε να 
σωθούν πολλοί συμπολίτες μας από ενδεχόμε-
να περιστατικά ανακοπής καρδιάς.

Η “Νέα Γενιά” Κοκκωνίου 
αποχαιρετά τον πρόεδρό της

Ο αδόκητος θάνατος του Σωκράτη Μπούλιαρη 
βύθισε στην θλίψη την τοπική κοινωνία

Στη θλίψη βυθίστηκε η Κοινότητα του Κοκκωνίου 
αλλά και η ευρύτερη τοπική κοινωνία με το άκουσμα 
του αδόκητου θανάτου του Σωκράτη Μπούλιαρη πρό-
εδρου του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Κοκκωνίου «Νέα Γενιά». Ο Σωκράτης ένας νέος άν-
θρωπος, γεμάτος ενέργεια και διάθεση προσφοράς 
άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και γέμισε 
οδύνη τις καρδιές των συγγενών και των φίλων του. 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραιστικός σύλλογος Κοκ-
κωνίου "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ" εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα 
αποχαιρετώντας τον πρόεδρό του: 

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετίσαμε   έναν νέο άν-
θρωπο υπέροχο οικογενειάρχη και συνεργάτη τον 
Σωκράτη μας... έναν άνθρωπο με λαμπερό χαμόγελο, 
ευγένεια, υπομονή, που κέρδιζε πάντοτε την προσοχή 
και τον σεβασμό ακόμη και των μεγαλύτερων του. 

Δούλεψε ακούραστα υπηρετώντας τον σύλλογο Κοκ-
κωνίου από τη θέση του προέδρου με πάθος προκειμέ-
νου να γίνουν γνωστά στους νεότερους τα ήθη τα έθιμα 
και η πολιτιστική κληρονομιά μας.

Η συνεπής διαδρομή της θητείας του μας δείχνει τον 
δρόμο για την συνέχιση των ονείρων του.

Το Δ.Σ του συλλόγου συγκλονισμένο υπόσχεται να 
σταθεί δίπλα στην οικογένεια του και να συνεχίσει την 
εκπλήρωση των στόχων του.

Καλό ταξίδι  Σωκράτη της καρδιάς μας... εμείς συ-
νεχίζουμε....

Το Δ.Σ.»

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Υπεγράφη η σύμβαση για την Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου  
Ξεκινά η υλοποίηση του Βιοτεχνολογικού Πάρκου 

Έ
να ακόμα σημαντικό βήμα στην υλο-
ποίηση του Βιοτεχνολογικού πάρκου 
Κορίνθου, του έργου που αξιοποιεί και 
αναβαθμίζει μια τεράστια έκταση, την πε-

ριφερειακή αγορά Λεχαίου, δίνοντας παράλληλα 
δυναμική οικονομικής και εργασιακής ανάπτυξης 
με την φιλοξενία νεοφυών καινοτόμων επιχειρή-
σεων του εξωτερικού και την δημιουργία μεγάλου 
αριθμού θέσεων εργασίας, έγινε το μεσημέρι στο 
δημαρχείο Κορίνθου. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνο-
λογίας κ.Χρίστου Δήμα η συμβολή του οποίου 
υπήρξε καθοριστική για την ταχύτατη ολοκλήρω-
ση των διαδικασιών παραχώρησης της έκτασης 
στο δήμο και ένταξης του έργου στις στρατηγικές 
επενδύσεις, υπέγραψε την σύμβαση μίσθωσης με 
τον εκπρόσωπο της εταιρίας «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» κ.Βασίλη Αλέξανδρο Μόλαρη 
και τον επιχειρηματία κ.Βασίλη Μανδρέκα.

«Είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα, υπογρά-
φουμε το συμφωνητικό μίσθωσης και ξεκινούν οι 
εργασίες που θα να δείξουν τον χώρο της αγοράς 
σε ένα σύγχρονο βιοτεχνολογικό πάρκο. Ξεπερά-
στηκαν πολλά εμπόδια που υπήρξαν και αν δεν 
είχαμε την καθοριστική υποστήριξη του Χρίστου 
Δήμα δεν θα είμαστε εδώ σήμερα. Ο Δήμος και 
το επιμελητήριο ήθελαν για πολλά χρόνια την αξι-
οποίηση της περιφερειακής αγοράς και με αυτό το 
έργο επιτυγχάνουμε την αξιοποίηση αυτή με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εργασίες ξεκινούν 
σύντομα για τις υποδομές που θα φιλοξενήσουν 
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας του εξωτερι-
κού, επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργα-
σίες και οικονομική ανάπτυξη , επιχειρήσεις στις 
οποίες θα προσφερθεί φθηνή ενέργεια αφού η 
Κόρινθος συνδέθηκε πριν από λίγες ημέρες με το 
δίκτυο φυσικού αερίου. Ευχαριστώ θερμά όσους 
βοήθησαν για να φτάσουμε στην σημερινή εξέλι-
ξη, τον υπουργό, την εταιρία, τους αντιδημάρχους 
και τις υπηρεσίες του δήμου. Έχουμε πολλά να 
κάνουμε ακόμα όμως η υποστήριξη του δήμου θα 
είναι αμέριστη» ανέφερε ο δήμαρχος στην εισή-
γηση του.

«Είναι σπουδαία ημέρα για την Κορινθία, η ση-
μερινή, γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα εμπρός 
σε συνέχεια των προηγουμένων βημάτων. Υπήρ-

χε το αίτημα της παραχώρησης για αξιοποίηση 
στο δήμο, ήταν αίτημα δίκαιο αλλά δεν υπήρχαν 
προτάσεις. Εμείς πετυχαίνουμε την αξιοποίηση 
της αγοράς κάνοντας παράλληλα μια επένδυση 
που θα αλλάξει το τοπίο στην Κορινθία. Έχουμε 
πολύ δρόμο για το επιθυμητό αποτέλεσμα όμως 
υπάρχει θέληση και ικανότητα από όλους και γι 
αυτό είμαι βέβαιος πως θα πετύχουμε !» ανέφερε 
ο κ.Χρίστος Δήμας.

 
 Ο εκπρόσωπος της εταιρίας κ.Μόλαρης ύμνη-

σε την προσπάθεια που από κοινού έκαναν ο 
Υπουργός με τον Δήμαρχο ώστε οι διαδικασίες να 
τρέξουν και να ολοκληρωθούν εν καιρώ πανδη-
μίας αναφέροντας πως η εταιρία είναι σε πλήρη 
εγρήγορση για την υλοποίηση του πάρκου. «Ιδιαί-
τερη ημέρα η σημερινή, το έργο είναι σημαντικό, 
αναπτυξιακό για όλη την περιοχή όμως πρέπει να 
σας πω πως σήμερα είναι η αφετηρία. Το πρότζεκτ 
ξεκίνησε εν μέσω κορωνοιού με την βούληση να 
δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα στεγάσει επι-
χειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Αν δεν υπήρχε 
η συμπαράσταση του κ.υπουργού δεν θα είχαμε 
φτάσει εδώ που είμαστε σήμερα διότι εν μέσω 
κορωνοιού ήταν πολύ πιο δύσκολο να ολοκλη-
ρωθούν οι διαδικασίες. Παρ όλα αυτά , κι αυτό 

δείχνει την μεγάλη αγάπη του υπουργού και του 
δημάρχου για τον τόπο τους, με πολλή δουλειά και 
από τις υπηρεσίες σε ένα σύντομο διάστημα για τα 
ελληνικά δεδομένα κατορθώσαμε να είμαστε εδώ 
και αν υπογράφουμε την σύμβαση. Από δω και 
πέρα ξεκινά η δουλειά, είμαστε σε πλήρη εγρή-
γορση ως εταιρία, εντός του 2023 δρομολογούνται 
όσα πρέπει για την υλοποίηση του πάρκου, ένα 
από τα 4 που είναι σε εξέλιξη στη χώρα κι αυτό το 
δεδομένο δείχνει το στίγμα για το που πρέπει να 
πάει η ελληνική οικονομία. 

«Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ σήμερα, είμαστε 
βέβαιοι για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ευχαρι-
στούμε τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Δήμαρχο 
για την βοήθεια που μας έχουν δώσει, εκπροσω-
πώντας το νέο αίμα στο επιχειρείν θέλω να σας 
διαβεβαιώσω πως θα βάλουμε τρομερή ενέργεια 
και αγάπη στο πρότζεκτ για να προχωρήσει και να 
υλοποιηθεί, προσφέροντας αυτό που έχει ανάγκη ο 
τόπος μας και δεν διαθέτει στον συγκεκριμένο το-
μέα» ανέφερε ο κ.Βασίλης Μανδρέκας.

Παρευρέθηκαν στην διαδικασία υπογραφής οι 
Αντιδήμαρχοι Πολεοδομίας κ.Κωνσταντίνα Κόλλια 
και Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πούρος, Ο γ.γ 
του δήμου Κορινθίων Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, ο 
επιχειρηματίας Βαγγέλης Μανδρέκας, στελέχη της 
εταιρίας και του δήμου Κορινθίων που εργάστη-
καν για την σημερινή εξέλιξη. 

Το παρόν έδωσε και ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Τάκης Λουζιώτης ο οποίος υπενθύμισε 
στους παριστάμενους πως επι προεδρίας Βασίλη 
Νανόπουλου στο Επιμελητήριο είχε τεθεί το θέμα 
της αξιοποίησης της αγοράς από το επιμελητήριο 
τότε. 

«Είναι ένα πρότζεκτ δυναμικό, με χρήσιμες τε-
χνολογίες του μέλλοντος. Δυνατό επιχειρείν ση-
μαίνει ευημερία και επειδή ο πρωτογενής τομέας 
έχει περάσει τα τελευταία χρόνια σε 2η μοίρα, είναι 
όλα αυτά απαραίτητο να γίνουν. Συγχαρητήρια σε 
όλους, στον υπουργό για την ταχύτητα που έτρεξε 
τις διαδικασίες , στο δήμο για τις δικές του ενέρ-
γειες, γιατί ένα πάγιο του νυν δημάρχου που το 
είχε και ως πρόεδρος του επιμελητηρίου, πλέον 
γίνεται πραγματικότητα. Είναι αυτονόητος ο ρόλος 
και η θέση του επιμελητηρίου σε αυτό το πρό-
τζεκτ» σημείωσε ο Τάκης Λουζιώτης.

Δήμος Κορινθίων
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Αστεροσκοπείο Κρυονερίου:  
Άλμα στην διαστημική εποχή 

Το αναβαθμισμένο επιστημονικό ίδρυμα θα είναι ένα ανοικτό κέντρο επισκεπτών για μαθητές,  
φοιτητές και επισκέπτες, όπου θα γίνεται διάχυση της επιστημονικής έρευνας

Το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου ανα-
βαθμίζεται και μετατρέπεται στον  με-
γαλύτερο διαστημικό κόμβο στην Νο-
τιοανατολική Ευρώπη. Το  Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  χρημα-
τοδοτεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου 
με  10,8 εκατομμύρια €  από το  Ταμείο 
Ανάκαμψης  για την αγορά καινούριων 
ραντάρ, λέιζερ, ένα νέο υπερσύγχρονο 
ρομποτικό τηλεσκόπιο και άλλο απα-
ραίτητο εξοπλισμό. Παράλληλα, η  Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου  χρηματοδοτεί 
το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου με  4,3 
εκατομμύρια € για κτιριακές υποδομές 
όπως το αμφιθέατρο, ο εκθεσιακός χώ-
ρος, γραφεία κ.ά με την συνολική επέν-
δυση να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια €.

 Πρόκειται, όχι μόνο για την μεγαλύτε-
ρη επένδυση από συστάσεως της υπο-
δομής του, αλλά και για την μεγαλύτερη 
επένδυση στην επιστημονική έρευνα 
στην Κορινθία και την Πελοπόννησο.

 Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Βουλευτής Κοριν-
θίας κ.  Χρίστος Δήμας,  παρευρέθηκε 
στην τελετή υπογραφής της Σύμβασης 
του  Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών  με τη  Περιφέρεια Πελοποννή-
σου για την υλοποίηση του έργου: «ανέ-
γερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων 
στο χώρο του Αστεροσκοπείου Κρυο-
νερίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου»

  Στην τελετή υπογραφής παρευρέ-
θηκαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου  Παναγιώτης Νίκας, ο διευθυντής 
και πρόεδρος του Δ.Σ του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Εμμανουήλ 
Πλειώνης,  ο διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ/
ΕΑΑ κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, οι 
Αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας κ.κ Αθη-
νά Κόρκα,  Τάσος Γκιολής  και  Χάρης 
Βυτινιώτης, ο Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ.  Γιώργος Οικονόμου, εκπρόσω-
ποι της ερευνητικής\επιστημονικής κοι-
νότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Υπενθυμίζεται, πως το  Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το 
Αστεροσκοπείο Αθηνών  ενώνουν τις 
δυνάμεις τους με κοινό στόχο την ανα-
βάθμιση των υποδομών και την ακόμα 

μεγαλύτερη αξιοποίηση του επιστημονι-
κού δυναμικού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο 
διαστημικός κόμβος υπολογίζεται να εί-
ναι πλήρως λειτουργικός και επιχειρησι-
ακός εντός του 2026.

 Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μεταφο-
ρά κρίσιμου εξοπλισμού υποδομών από 
την Πεντέλη στο Κρυονέρι και αγορά 
βασικού λογισμικού για το πρόγραμμα 
EU-SST, ενώ θα γίνει και τοποθέτηση 
οπτικών ινών.

Ικανοποίηση δημάρχου
Πολύ ικανοποιημένος εμφανίστηκε 

σύμφωνα με τις δηλώσεις του ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 

για την υπογραφή της σύμβασης, της 
οποίας η εφαρμογή θα καταστήσει το 
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου αναπτυξια-
κό πόλο του δήμου Σικυωνίων, αλλά και 
όλης της Κορινθίας. 

Σε σύντομες δηλώσεις του αναφέρ-
θηκε στην αξία του έργου που θα υλο-
ποιηθεί μέσω των χρηματοδοτήσεων 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα, 
τόνισε ότι ο χώρος πολλαπλών χρήσεων 
που θα κατασκευαστεί καθώς και ο νέος 
εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο 
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου θα αναβαθ-
μίσουν σημαντικά το επιστημονικό και 
ερευνητικό ίδρυμα. 

Ειδικότερα σημείωσε: «Θεωρώ ότι 
συμπληρώνεται ένα παζλ αναπτυξιακού 
οράματος για τον δήμο μας, που ξεκινάει 
από το λιμάνι του Κιάτου και την μετατρο-
πή του σε καταφύγιο τουριστικών σκα-
φών, από την ανάπλαση της παραλίας και 
την αποκατάσταση των αποθηκών ΑΣΟ, 
συνεχίζεται με την αποκάλυψη του θεά-
τρου της Αρχαίας Σικυώνας, εδώ με το 
Αστεροσκοπείο και στα ορεινά, αυτό που 
έχουμε προγραμματίσει είναι σε συνδυα-
σμό με τις δύο λίμνες, της Στυμφαλίας και 
του Φενεού, να κατασκευαστεί ένα κέ-
ντρο προετοιμασίας αθλητικών ομάδων. 
Και βέβαια η επισκευή, συντήρηση και 
διάνοιξη νέων δρόμων προς τα χιονοδρο-
μικά κέντρα του Μαινάλου, των Καλαβρύ-
των και Ζήρειας. Είναι ένα αναπτυξιακό 
όραμα για το οποίο σήμερα βάζουμε την 
υπογραφή μας για να συμπληρωθεί ένα 
ακόμη λιθαράκι».

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε υπουργέ, πριν λίγες μέρες στην 
διάρκεια ειδικής τελετής που διοργανώθηκε για την 
υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, ανακοινώθηκε ότι το Αστεροσκοπείο Κρυονερί-
ου μετατρέπεται στον μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρακτικά τι σημαίνει 
αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πράγματι, το Αστεροσκοπείο Κρυονε-
ρίου μετατρέπεται στον μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων χρηματοδοτεί το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου με 10,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης για την αγορά καινούριων ραντάρ, λέιζερ, ένα 
νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό τηλεσκόπιο, καθώς και 
άλλο απαραίτητο εξοπλισμό. Το Αστεροσκοπείο Κρυ-
ονερίου θα λάβει επιπλέον χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 4,3 εκατ. ευρώ για 
κτιριακές υποδομές, όπως το αμφιθέατρο, ο εκθεσι-
ακός χώρος, γραφεία κ.ά, με την συνολική επένδυση 
να ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί μεταφορά κρίσιμου εξοπλισμού 
υποδομών από την Πεντέλη στο Κρυονέρι και αγορά 
βασικού λογισμικού για το πρόγραμμα EU-SST, ενώ 
θα γίνει και τοποθέτηση οπτικών ινών.

Πρόκειται, όχι μόνο για την μεγαλύτερη επένδυση 
από συστάσεως της υποδομής του, αλλά και για  την 
μεγαλύτερη επένδυση στην επιστημονική έρευνα στην 
Κορινθία και την Πελοπόννησο, που αποτελεί απόρ-
ροια συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις 
τους με κοινό στόχο την αναβάθμιση των υποδομών 
και την ακόμα μεγαλύτερη αξιοποίηση του επιστημο-
νικού δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα πραγματοποιούνται 
σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στις υποδομές του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, με αιχμή του δόρατος 
τις συστηματικές παρατηρήσεις των εκλάμψεων που 
προκαλούνται από προσκρούσεις μετεωροειδών και 
παραγόντων αντικειμένων στην επιφάνεια της σελήνης. 
Οι ερευνητικές του υποδομές είναι σημαντικές, τόσο 
για εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όσο και για διεθνή 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
αρμόδιος για θέματα  Έρευνας και Τεχνολογίας 
και βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, με 
αφορμή τις ανακοινώσεις για το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου και την Περιφερειακή Αγορά 
Λεχαίου, παραχώρησε στην εφημερίδα μας 
συνέντευξη στην οποία αναφέρεται στις δύο 
αυτές σημαντικές επενδύσεις. Ο κ. Δήμας 
εξηγεί με σαφήνεια το ρόλο που καλείται να 
παίξει το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, ως 
αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς η διαστημική τεχνολογία μπαίνει όλο 
και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και 
εξυπηρετεί τομείς που ούτε και φανταζόμασταν 
κάποτε. Επίσης, αναφέρεται στην επένδυση 
που δρομολογείται στο χώρο της πρώην 
Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου, η οποία 
μαζί με άλλες σημαντικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην 
Κορινθία, παράγουν νέες θέσεις εργασίας, 
προκαλώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία 
στην τοπική οικονομία. Στόχος όλων αυτών, 
όπως εξηγεί ο υπουργός, είναι οι νέοι άνθρωποι 
να έχουν την επιλογή να παραμείνουν στον 
τόπο τους και να πραγματοποιήσουν εκεί τα 
επαγγελματικά όνειρά τους.

Χρίστος Δήμας | ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:  

Τα τελευταία 
χρόνια γίνονται 
σημαντικές 
επενδύσεις 
στην Κορινθία
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ρολογικών προβλέψεων και στην έγκυρη ανίχνευση 
ασθενειών. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, 
υπολογίζεται να είναι πλήρως λειτουργικό και επιχει-
ρησιακό εντός του 2026.

ΕΡ.: Κύριε υπουργέ, εκτός από το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου στην Κορινθία βρίσκεται σε εξέλιξη 
άλλη μια επένδυση που έχει την σφραγίδα σας και 
αναφέρομαι στην Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου και 
την επένδυση της Theracell. Πιστεύετε ότι αυτές οι 
δύο επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία μπορούν 
να αλλάξουν τον χαρακτήρα του νομού και να δώ-
σουν νέες προοπτικές ανάπτυξης;

ΑΠ.: Πράγματι γίνονται τα τελευταία χρόνια σημα-
ντικές επενδύσεις στην Κορινθία, με αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας στην ευρύ-
τερη περιοχή, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε η επένδυση της Theracell 
για την δημιουργία Κέντρου Βιοτεχνολογίας στο Λέ-
χαιο Κορινθίας, με τον προϋπολογισμό του έργου να 
ανέρχεται στα 83 εκατ. ευρώ. Έτσι, το έργο αναμένε-
ται όχι μόνο να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας, αλλά και να 
γίνει σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις βι-
οεπιστήμες στην Ελλάδα. Μάλιστα τις προηγούμενες 
ημέρες πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη σπουδαίο βήμα 
για την υλοποίηση, καθώς ο Δήμος Κορινθίων υπέ-
γραψε τη σύμβαση με την εταιρεία για την αξιοποίηση 
της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου. Στόχος είναι νέοι 
επιστήμονες, νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τε-
χνολογίας και φαρμάκου να εγκατασταθούν εκεί με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές συνέργει-
ες και ευκαιρίες. Ήδη η Theracell (ειδικεύεται στις Βι-
οεπιστήμες και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 
κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας) συμμετέχει στο 
σχήμα μαζί με άλλες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται, πως πριν από 1,5 περίπου χρόνο 
παραχωρήθηκε στον Δήμο Κορινθίων από την ΕΤΑΔ 
ένα τμήμα της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου ώστε 
να πραγματοποιηθεί η επένδυση στο συγκεκριμένο 
σημείο. Στη συνέχεια εγκρίθηκε από την διυπουργική 
επιτροπή ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα.

Αναμφίβολα, έγινε ένα ακόμα βήμα, όμως απαιτεί-
ται συστράτευση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να υλοποι-
ηθεί η σημαντική αυτή επένδυση στην περιοχή μας.

ΕΡ.: Εν τέλει ποιο είναι το όραμά σας για την Κο-
ρινθία αλλά και γενικότερα τη χώρα μας;

ΑΠ.: Ο στόχος που είχαμε θέσει αρχικά ήταν η ση-
μαντική μείωση της φορολογίας, που σε μεγάλο βαθμό 
επετεύχθη. Μειώθηκαν όλοι οι φόροι για τους οποίους 
υπήρχε προεκλογική δέσμευση και πήγαμε βήματα 
ακόμη παραπέρα μειώνοντας φόρους για τους οποί-
ους δεν είχε γίνει αναφορά προεκλογικά (πχ κατάρ-
γηση φορολογίας για γονικές παροχές για περιουσίες 
μέχρι 800.000 ευρώ). Συνολικά μειώθηκε η φορολο-
γία στο κεφάλαιο, στα μερίσματα για τις επιχειρήσεις, 
ενώ σημαντική ήταν και η μείωση στις εισφορές εργα-
ζομένων και εργοδοτών και άλλες παρεμβάσεις όπως 
οι μειώσεις φόρων που αφορούν τους αγρότες.

Επίσης, καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία και 
κυρίως στους νέους έως 25 ετών. Τώρα, ο επόμενος 
στόχος που έχουμε θέσει είναι η αύξηση των μισθών 
και των συντάξεων και η συνολική βελτίωση του βιο-
τικού επιπέδου όλων των Ελλήνων.

Όσον αφορά την Κορινθία, αλλά και γενικότερα σε 
όλη τη χώρα, είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία 
χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις, οι οποίες 
παράγουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα προ-
καλούν προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Είναι 
άλλωστε απαραίτητες, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν 
την επιλογή παραμείνουν στον τόπο τους και να πραγ-
ματοποιήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα από εκεί.

Κύριε Υπουργέ σάς ευχαριστούμε πολύ!

προγράμματα, καθώς ήδη αξιοποιείται από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Μάλιστα, έπειτα από  επιτυχημένες διαπραγματεύ-
σεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος το 
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου πρόκειται να συμμετάσχει 
ως Ευρωπαϊκός επίγειος σταθμός στην εμβληματική 
αποστολή της NASA (Psyche), όπου η εν λόγω διαστη-
μοσυσκευή θα παρατηρήσει έναν αστεροειδή σε από-
σταση 300 εκ. χιλιομέτρων από τη Γη. Για τον σκοπό 
αυτό μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα στηθεί στους 
χώρους του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου ειδικό τηλε-
σκόπιο το οποίο θα μπορεί να εκπέμψει δέσμη laser.

Η προαναφερθείσα μπορεί να  φτάσει σε αυτές τις 
μεγάλες αποστάσεις με σκοπό να επικοινωνεί το Αστε-

ροσκοπείο Κρυονερίου με τη διαστημοσυσκευή που 
με τη σειρά της θα στέλνει δέσμη laser στο Αστερο-
σκοπείο Χελμού όπου και τελικά θα ανιχνεύεται.

Συνεπώς στόχος μας είναι τα δύο ερευνητικά τη-
λεσκόπια μας, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα των 
σχετικών οργάνων σε όλη τη Νοτιανατολική Ευρώπη, 
να συνεργαστούν για την επιτυχία του προγράμματος 
της NASA (Psyche). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος του ΕΑΑ NOA/AEGIS προχωρούμε με 
γοργούς ρυθμούς στην αγορά και στην εγκατάσταση 
του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε με την ολοκλήρω-
ση των κτιριακών εγκαταστάσεων να έχουμε αμέσως 
μια λειτουργική υποδομή η οποία θα επιτελεί στο ακέ-
ραιο την αποστολή της ως Ευρωπαϊκός Διαστημικός 
κόμβος καθιστώντας την Ελλάδα σημαντική συνιστώ-
σα στην  παγκόσμια προσπάθεια για την ασφάλεια της 
Γης από το διάστημα.

ΕΡ.: Τα 10 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης που θα αναβαθμίσουν το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου, πώς θα επηρεάσουν την τοπική και 
εθνική οικονομία; Η διαστημική επιστήμη και τε-
χνο- λογία πως μπορούν να επηρεάσουν την 

καθημερινότητα των αγροτών, για παρά-
δειγμα, της περιοχής;

ΑΠ.: Το συνολικό έργο αναβάθμισης του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου αναμένεται να 

αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο για την ευρύτερη 
περιοχή της Κορινθίας. Ο χώρος προβλέπεται να 

είναι ένα ανοικτό κέντρο επισκεπτών για μαθητές, 
φοιτητές και επισκέπτες, όπου θα γίνεται διάχυση της 
επιστημονικής έρευνας και φυσικά με ότι αυτό συνε-
πάγεται για την προσέλκυση τουριστών από όλη την 
Ελλάδα (και όχι μόνο) και συνεπώς αυξημένο εισό-
δημα για την περιοχή. Η διαστημική τεχνολογία στις 
μέρες μας αξιοποιείται πλέον πολύ έντονα και στην 
αγροτική οικονομία, ειδικότερα στο κομμάτι μετεω-



ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη14 Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Eρωτήματα και αντιδράσεις μετά το θανατηφόρο 
δυστύχημα με το απορριμματοφόρο

Ενα τραγικό ατύχημα, που συνέβη το πρωί της Κυ-
ριακής 8 Ιανουαρίου, στην περιοχή Κάτω Πιτσά του 
δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, άνοιξε τον ασκό 
του Αιόλου για την δημοτική αρχή. Μια 45χρονη υπάλ-
ληλος καθαριότητας, μητέρα πέντε παιδιών σύμφω-
να με πληροφορίες, συνοδός στο απορριμματοφόρο, 
άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο την ώρα 
της εργασίας της, λόγω τροχαίου δυστυχήματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το 
πρωί, όταν οι υπάλληλοι του δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, εργαζόμενοι στην καθαριότητα πραγμα-
τοποιούσαν αποκομιδή απορριμμάτων με το δημοτικό 
όχημα στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών και 
συγκεκριμένα στην περιοχή Κάτω Πιτσά. Διερχόμενο 
αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 36χρονος άνδρας έπε-
σε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ταχύτητα πάνω 
στο απορριμματοφόρο και χτύπησε την γυναίκα υπάλ-
ληλο του Δήμου, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν 
στο ανυψωτικό ώστε να αδειάσει τα σκουπίδια.

Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί 
διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυ-
ματίστηκε και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου νοσηλεύ-
εται φρουρούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί στον 
εισαγγελέα.

Δηλώσεις και ανακοινώσεις
Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, υπήρξαν σκληρές 

ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών φορέων των ερ-
γαζομένων στους ΟΤΑ, ενώ τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, 
μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκος 
Τράκας δήλωσε πως η «45χρονη εργαζόταν χωρίς σύμ-
βαση». Επιπλέον ο κ. Τράκας σημείωσε πως «Ο Δήμος 
(Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης) θα πρέπει να απαντήσει 
και αν ισχύει αυτό, θα πρέπει η Πολιτεία να κάνει τις απα-
ραίτητες κινήσεις, διότι εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό 
γεγονός, όπου την ευθύνη την έχει η δημοτική Αρχή».

Την ίδια στιγμή η ΠΟΕ-ΟΤΑ εξέδωσε σκληρή ανα-
κοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η κυ-
βέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
επιβάλλει την πλήρη απαγόρευση προσλήψεων δη-
μιουργώντας συνθήκες εργασιακής «γαλέρας» στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου η δυσωδία συμφερόντων 
στην πλάτη των εργαζομένων αποδεικνύεται μεγαλύ-
τερη από αυτή των ίδιων των σκουπιδιών!».

Η ανακοίνωση του δήμου και το πρόστιμο
Μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας, στις 11 Ια-

νουαρίου, ο δήμος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
σημείωνε μεταξύ άλλων: 

«Η Δημοτική Αρχή, ύστερα απ’ τη χθεσινή εξόδιο 
ακολουθία της αείμνηστης εργαζόμενης μας Ε.Κ., στην 
οικογένεια της οποίας για άλλη μία φορά εκφράζουμε τα 
ειλικρινή συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστα-
ση μας, οφείλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα 
όσα ανυπόστατα και κυρίως αναληθή αναπαράγονται:

Η αείμνηστη Ε.Κ., προσελήφθη από το Δήμο μας με 
ορισμένου χρόνου σύμβαση εργασίας στις 01.07.2022, 
ως συλλέκτρια απορριμμάτων κλπ., με μισθό πλήρους 
απασχόλησης.

Η σύμβαση της έληξε στις 30.11.2022, ωστόσο μας 
είχε δηλώσει ότι, όποτε παρίστατο συγκεκριμένη ανάγκη 
θα μπορούσε με ευχαρίστηση να ξανα-αναλάβει τα ίδια ή 
παραπλήσια καθήκοντα. (...) Λαμβάνοντας υπόψη τις πα-
ρόμοιες μετεωρολογικές προβλέψεις για το τριήμερο των 
Θεοφανίων, υπήρξε επιτακτική ανάγκη πρόσληψης εργα-
τικού προσωπικού καθαριότητας για τις εν λόγω ημέρες, 
καθώς η υπηρεσία Καθαριότητας παρουσιάζει διαχρονικά 
σημαντικές ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού.(...)

Εν συνεχεία, ο Δήμος μας ανακοίνωσε προς τους 
ενδιαφερόμενους συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προ-
σωπικού έως πέντε (5) ημερομισθίων το μήνα, όπως 
ισχύει από την κείμενη νομοθεσία.

Κατ’ ακολουθία και αφού υποβλήθηκαν σχετικά αι-
τήματα, μεταξύ αυτών και της θανούσας, ο Δήμος μας 
προσέλαβε ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΑ και όπως ορίζει η οικεία νο-
μοθεσία τους συγκεκριμένους εργαζομένους για ημε-
ρομίσθια για το χρονικό διάστημα από 05.01.2023 έως 
09.01.2023.

Το όχημα, το σύνολο του πληρώματος και κατ’ ακο-
λουθία η θανούσα που ενεπλάκη αθέλητα της στο τρο-
χαίο δυστύχημα είχαν κατά το κρίσιμο χρόνο εφοδιαστεί 
με όλα τα προβλεπόμενα μέσα και μέτρα ασφαλείας, 
όπως και όλοι οι δικαιούχοι υπάλληλοι για το έτος 2022.

Την ίδια ημέρα του συμβάντος δηλώθηκε από το Δήμο 
το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα της εργαζόμενης Ε.Κ. 
στην Επιθεώρηση Εργασίας. Την επόμενη ημέρα στις 
09.01.2023, τα παραπάνω διαπιστώθηκαν και υποδεί-
χτηκαν στους αρμόδιους ελεγκτές της Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, στον πολύωρο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
και συνέταξαν τα σχετικά δελτία ελέγχου.

Συνεπώς και συμπερασματικά σε καμία των περιπτώ-
σεων αφενός ΔΕΝ ισχύει ότι η θανούσα εργαζόμενη μας 
Ε.Κ. ήταν ανασφάλιστη όπως και το σύνολο του πληρώ-
ματος του απορριμματοφόρου και αφετέρου ΔΕΝ ισχύει 
ότι ο Δήμος μας δεν είχε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
προφύλαξης (μέσα ατομικής προστασίας κλπ.). (...)».

Ωστόσο, η Επιθεώρηση Εργασίας, όπως προκύπτει 
από έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, 
επέβαλε πρόστιμο 10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία 
στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης καθώς όπως 
αναφέρεται οι Επιθεωρητές των Εργασιακών Σχέσε-
ων που έσπευσαν για έλεγχο στο Ξυλόκαστρο μετά το 
τραγικό συμβάν διαπίστωσαν «παράνομη απασχόλη-
ση της εργαζόμενης» αφού δεν ήταν καταχωρημένη 
στο σύστημα “Εργάνη” συνέταξαν σχετικό πόρισμα, 
προχώρησαν στην επιβολή προστίμων, έγγραφο που 
ανάρτησαν στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΠΑΠΥΡΟΣ», 
προκειμένου να λάβει γνώση και ο δήμος.

Παράλληλα, το πόρισμα μαζί με όλα τα στοιχεία θα 
παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να 
κινήσει σχετική έρευνα αναφορικά με τις εργασιακές 
σχέσεις κάτω από τις οποίες εργαζόταν η άτυχη γυναί-
κα, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές 
ευθύνες από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

Η απεργία και η θέση 
του Υπουργείου Εσωτερικών

Παράλληλα και όσο οι αποκαλύψεις έβλεπαν το φως 
της δημοσιότητας, προκηρύχθηκε από τα συνδικαλι-
στικά όργανα των εργαζομένων στους δήμους, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας, 24ώρη πανελλαδική απεργία. Στο 
πλαίσιο των κινητοποιήσεων οι απεργοί συναντήθη-
καν με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Όπως 
αναφέρουν μεταξύ άλλων στην συνάντηση: «Τέθηκαν 
με ΥΠΟΜΝΗΜΑ, αλλά και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης τα 
θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, τα Μέτρα 
προστασίας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση και το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά την συζήτηση που έγινε σχετικά με το δυστύχη-
μα (του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης) ο Υπουρ-
γός μας δήλωσε ξεκάθαρα ότι, έχει δοθεί εντολή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία έχει κληθεί η 
Δημοτική Αρχή για να απολογηθεί σχετικά με το δυ-
στύχημα, για τα Μέτρα προστασίας και την ανασφάλιστη 
εργασία. 

Επίσης θα ελεγχθεί για πιθανή αμελή συμπεριφο-
ρά σχετικά με το δυστύχημα, του έχει επιβληθεί ήδη 
πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία και φυσικά θα 
ελεγχθεί Πειθαρχικά.

Τώρα όσον αφορά τις προτάσεις μας σχετικά με τα 
Μέτρα προστασίας αλλά και το υφιστάμενο πλαίσιο 
που υπάρχει δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστεί άμεσα από 
Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν και οι εργαζό-
μενοι για να δούμε τα τρωτά σημεία της υπάρχουσας 
Νομοθεσίας. Ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό από τον 
Υπουργό, η δημιουργία (παρατηρητηρίου) για την 
καταγραφή όλων των ατυχημάτων στους ΟΤΑ. (...)

Θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τις πρωτο-
βουλίες του Υπουργού και σε νέα Συνεδρίαση του 
Δ.Σ. θα εκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα και θα αποφα-
σίσουμε για την περαιτέρω στάση μας», καταλήγει η 
ανακοίνωση.
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Γιόλα Μαστέλλου Βασιλάκη: «Ουαί υμίν 
Γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριτές»

Με ανάρτησή της την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου και 
αφού το πόρισμα της Επιθεώρησης εργασίας είχε 
δει το φως της δημοσιότητας, η πρώην αντιδήμαρ-
χος και νυν ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ξυλο-
κάστρου Ευρωστίνης, Γιόλα Μαστέλλου Βασιλάκη, 
πήρε θέση σε όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο δι-
άστημα μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα στον 
δήμο αλλά και τα όσα ακολούθησαν και είδαν το φως 
της δημοσιότητας.

Με γλώσσα ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στην δημο-
τική αρχή Ξυλοκάστρου  ρωτά ευθέως: “Aυτοί που 
είναι ηθικά υπεύθυνοι, έχουν την συνείδηση τους 
αναπαυμένη; Θα συνεχίσουν να απαξιώνουν θε-
σμούς νόμους κ ανθρώπινες ζωές;”

Αναλυτικά η δημόσια τοποθέτηση
της κας Μαστέλλου-Βασιλάκη

«Τέλη Αυγούστου 2019 ο δημαρχος οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κ οι πρόεδροι των κοινοτήτων ορκιζονται: 
«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΝΑ 
ΥΠΑΚΟΥΩ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΤΑ ΚΑ-
ΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΥ»

Κάποιοι με ονοματεπώνυμο είναι ΕΠΙΟΡΚΟΙ 
Για ποια υπακοή στο Συνταγμα για ποια εκπλήρωση 

καθηκόντων με ευσυνειδησία κ τιμιότητα μιλάμε;;;;
Δεν πρόλαβε να χαράξει το 2023 στις 8 Ιανουαρίου 

& ο ΘΑΝΑΤΟΣ της άτυχης μανας που εργαζόταν αδή-
λωτη κ ανασφάλιστη στον τομέα αποκομιδής απορ-
ριμμάτων , πέφτει βαρύς πάνω στον Δήμο Ξυλοκα-
στρου-Ευρωστινης. 

Κάποιοι με ονοματεπώνυμο αποφασισαν να πά-
ρουν σε καθεστως μαύρης εργασίας 3 ανθρωπους, 

κάποιοι έδωσαν εντολές στους εργατες κ στον οδη-
γό , να μαζεψουν τα σκουπίδια στις 8 Ιανουαρίου και 
οι ίδιοι αυτοί επρόκειτο να πληρώσουν 

( άραγε απο ποιο ταμείο;;;;;) 
την άτυχη νεκρή εργαζομενη……..τον οδηγό και 

τον σύνοδο του απορριμματοφόρου …
Δυστυχώς αυτά αποδειχτηκαν μετά το πόρισμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργα-
σίας, η οποία επέβαλε πρόστιμο 10.500€ στον Δήμο 
για την αναγγελία πρόσληψης στις 9/1/2023 μια μέρα 

μετά τον θάνατο της…..
Αναμένετε υποβολή προστίμων κ για τους άλλους 

2 εργαζόμενους ….
Μόνο οργή μπορεί να νιώσει κανεις από τις καθη-

μερινές αποκαλύψεις και τις επίμονες προσπάθειες 
της Δημοτικης Αρχής να «κουκουλώσει τις ανομίες» 
εκ των υστέρων…

Πιστεύω στο Κρατος Δικαίου.
Είμαι βέβαιη ότι η Πολιτεία κ οι  Ελεγκτικοί Κρα-

τικοί μηχανισμοί, οι Αρμοδιες Υπηρεσιες και ο κ. 
Εισαγγελεας θα βρουν κ θα αποδώσουν τις ποινικές 
διοικητικές νομικές ασφαλιστικές ευθύνες….

Όμως αυτοί που είναι ηθικά υπεύθυνοι , εχουν την 
συνείδηση τους αναπαυμένη;;;;;

Θα συνεχίσουν να απαξιώνουν θεσμούς νόμους κ 
ανθρώπινες ζωές;;;;;

Ζητώ να πέσει άπλετο φως στις σκοτεινές πλευρές 
αυτής της τραγικής υπόθεσης 

Κυριε δήμαρχε κύριοι αντιδήμαρχοι είστε υπόλο-
γοι 

Έχετε εξ ολοκλήρου το βάρος της ΗΘΙΚΗΣ ΕΥΘΥ-
ΝΗΣ για τον θάνατο της εργαζόμενης 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ 
Με βαθεια λύπη και συναισθηση της ευθυνης μου 

ως Ανεξάρτητης Δημοτικης  Συμβούλου 
Γιολα Μαστελλου-Βασιλακη»

«Δεν θα ξεχαστεί!» 
υπόσχεται ο Σπύρος 
Καραβάς για την τραγική 
απώλεια της εργαζομένης

Μια ολιγόλογη και ου-
σιαστική ανακοίνωση εξέ-
δωσε η δημοτική παράταξη 
«Ορίζοντες Δημιουργίας» 
και ο Σπύρος Καραβάς για 
την τραγική απώλεια της 
ζωής της 45χρονης εργα-
ζομένης στην καθαριότητα 
του δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης. 

Ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και δημοτικός σύμβου-
λος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 
εκλιπούσης, τονίζοντας παράλληλα πόσο άδικο είναι να 
φεύγει ένας νέος άνθρωπος και να αφήνει πίσω του μια 
πολυμελή οικογένεια. 

Την ίδια ώρα υπόσχεται ότι δεν θα ξεχαστεί το συμβάν 
και όπως δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, είναι 
έτοιμος αμέσως μετά την κηδεία της άτυχης γυναίκας, να 
ζητήσει την σύγκλιση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου και 
να ζητήσει να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. 

Είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να χάνεται μια ζωή εν ώρα 
εργασίας και να μην παραιτείται κανείς, να μην ιδρώνει το 
αυτί κανενός, λες κι είναι ένα μικρό ζήτημα, ένα ασήμαντο 
θέμα, μια προσωρινή δυσκολία. Υπό αυτό το πρίσμα είναι 
λογικό κάθε έλλογος άνθρωπος να ζητά την παραίτηση 
των εχόντων, πρωτίστως, την πολιτική ευθύνη. Γιατί αλ-
λιώς θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε αυτήν την κοι-
νωνία που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τους τάζουμε 
καλύτερο μέλλον, δεν υπάρχει το βασικότερο συστατικό 
για να ζήσει ο άνθρωπος σε αρμονία με τον άνθρωπο: Δεν 
υπάρχει ευθιξία, ντροπή, φιλότιμο με δυο λόγια «τσίπα». 

Διότι αν κάποιος αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται το βά-
ρος της απώλειας μιας ζωής, – μιας γυναίκας και μάνας 
που ήταν στο μεροκάματο – να βαραίνει τις πλάτες του 
και να δυσκολεύει το βήμα του, τότε πως μπορούμε να 
πιστεύουμε ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται για μια κοι-
νωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, πώς μπορούμε να 
δεχθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος κρατάει στα χέρια του το 
μέλλον του τόπου μας; 
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Nώντας Κατσούλας/Ενεργοί Δημότες: 
«Θα περίμενε κανείς παραιτήσεις»

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης: 
«Αναμένουμε πλήρη απόδοση ευθυνών και 

ξεκάθαρες απαντήσεις»

Παρεμβάσεις στην Βουλή

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Η πρώτη παράταξη που εξέδωσε 
ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν του 
Ξυλοκάστρου ήταν οι "Ενεργοί Δημό-
τες". Στις 9 Ιανουαρίου μία μόλις μέρα 
μετά το συμβάν εκδόθηκε δελτίο τύπου 
που σημείωνε: 

«Ο τραγικός θάνατος της εργαζόμενης 
μητέρας στην υπηρεσία καθαριότητας 
του Δήμου μας, μας λυπεί και μας θλίβει 
βαθύτατα.

Η αποκάλυψη ύπαρξης συνθηκών 
ανασφάλιστης εργασίας, σύμφωνα με 
δηλώσεις της ηγεσίας της ΠΟΠ-ΟΤΑ, 
ρίχνει βαριά τη σκιά της στη Δημοτική 
Αρχή και δημιουργεί αμείλικτα ερωτή-
ματα. 

Δυστυχώς αντί να διεκδικήσει θέσεις 
μόνιμου προσωπικού και να προχωρή-
σει σε προσλήψεις υπαλλήλων καθα-
ριότητας με συμβάσεις, προτίμησε να 
παραχωρήσει την αποκομιδή απορριμ-
μάτων σε ιδιώτη με υψηλό τίμημα.

Αν υπήρχε ίχνος ευθιξίας και ανάλη-
ψης ευθυνών, θα περίμενε κανείς πα-
ραιτήσεις.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια της αδικοχαμένης 
υπαλλήλου».

Ο  επικεφαλής της παράταξης κ. 
Επαμεινώνδας Κατσούλας έδωσε ρα-
διοφωνικές συνεντεύξεις για το θέμα 
και επανήλθε με ανακοίνωση από 
κοινού με τον συνεργαζόμενο Φάνη 
Μπρακούλια (βλέπε σελίδα 6) στις 16 
Ιανουαρίου όπου αναφερόταν: 

«Μία εβδομάδα μετά το τραγικό δυ-
στύχημα, με θύμα μια εργαζόμενη μη-
τέρα του Δήμου μας, Δυστυχώς δεν 
έχει γίνει τίποτα! Ως εκπρόσωποι των 
δημοτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μα 
πάνω από όλα ως άνθρωποι, διαμαρ-
τυρόμαστε για το συνεχιζόμενο παιχνίδι 
της συγκάλυψης και της αποποίησης 

ευθυνών ...
Πέρα από λόγια συμπαράστασης και 

συμπόνιας…
Πέρα από οικονομικές και ψυχολογι-

κές στηρίξεις…
Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση και 

απόδοση ευθυνών για το τραγικό αυτό 
γεγονός που διέσυρε πανελλαδικά τον 
Δήμο μας και προκάλεσε την πανελλαδι-
κή απεργία και κινητοποίηση εργαζομέ-
νων και συλλογικών φορέων !»

Τέλος, στις 20 Ιανουαρίου μετά την 
πανελλαδική απεργία στους δήμους, οι 
"Ενεργοί Δημότες" επανήλθαν με νέα 
ανακοίνωση όπου σημειωνόταν ότι το 
αφήγημα της δημοτικής αρχής καταρ-
ρέει και αναφερόταν αναλυτικά: 

«Συγχαίρουμε το Σωματείο Εργαζο-
μένων του Δήμου μας για την ενεργό 
συμμετοχή του στην Πανελλαδική Απερ-
γία και κινητοποίηση, που έγινε στην 
Αθήνα στις 17/1/2023 μετά από απόφα-
ση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και με την συμμετοχή 
όλων των συλλογικών φορέων των 
εργαζομένων, με αφορμή τον τραγικό 
θάνατο της πολύτεκνης μητέρας εργαζό-
μενης σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, εκτός από την αδικο-
χαμένη υπάλληλο, και τα υπόλοιπα μέλη 
του πληρώματος του απορριμματοφό-
ρου εργάζονταν σε καθεστώς αδήλωτης 
εργασίας και για το λόγο αυτό επεβλήθη 
πρόστιμο 31.500€ στον Δήμο!

Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη 
ότι το “αφήγημά” της καταρρέει και ότι τα 
γεγονότα την διαψεύδουν, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία 
έχει την πλειοψηφία, προσλαμβάνει 
εξειδικευμένο δικηγόρο για να ασκήσει 
προσφυγή!

Στη συνάντηση με αντιπροσωπεία 
των εργαζομένων ο Υπουργός Εσω-
τερικών διαβεβαίωσε ότι η Δημοτική 
Αρχή έχει ήδη κληθεί σε απολογία και 
θα ελεγχθεί Πειθαρχικά (Δελτίο Τύπου 
ΠΟΠ-ΟΤΑ 17/1/2023).

Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει το μο-
νοπάτι της αλαζονείας και του αυταρχι-
σμού από την λεωφόρο της συναίνεσης.

Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι 
δεν πρόκειται να την ακολουθήσουμε 
στο μοναχικό της δρόμο!

Επαναλαμβάνουμε: Αν υπήρχε ίχνος 
ευθιξίας και ανάληψης ευθυνών, θα πε-
ρίμενε κανείς παραιτήσεις!»

Για το τραγικό συμβάν στο δήμο Ξυ-
λοκάστρου-Ευρωστίνης που κόστισε τη 
ζωή μιας εργαζομένης σε απορριμματο-
φόρο του δήμου, εξέδωσε ανακοίνωση 
η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης, στην οποία αναφέρεται στις σοβα-
ρότατες ευθύνες της Δημοτικής Αρχής 
και της Κυβέρνησης. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα κό-

στισε τη ζωή μιας συμπολίτισσάς μας, την 
ώρα που φέρεται, όπως και ένα ακόμα 
μέλος του πληρώματος του απορριμμα-
τοφορου, να εργάζονταν ανασφάλιστοι 
– σύμφωνα και με ανακοίνωση της ΔΑΣ 
ΟΤΑ – στην αποκομιδή απορριμμάτων 
του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Την αποχαιρετούμε με βαθιά λύπη και 
εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά 
μας στους οικείους της. Με σεβασμό στο 
τραγικό γεγονός που συνέβη χθες, απο-
φασίσαμε να περάσει ένα 24ωρο για να 
τοποθετηθούμε επ’ αυτού.

ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ανεπαρκής στελέχωση και συντήρη-
ση και το ξήλωμα βασικών εργασιακών 

δικαιωμάτων αποδεικνύει με τον χειρό-
τερο τρόπο τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση 
και απαξίωση των Υπηρεσιών Καθαριό-
τητας του Δήμου, με ευθύνη του Δήμου 
αλλά και της κυβέρνησης της ΝΔ, και 
απώτερο στόχο την διάλυση και ιδιωτικο-
ποίηση τους.

Και δυστυχώς, αυτό που έγινε χτες εί-
ναι μια εικόνα του τι θα γίνεται στο Δήμο 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και σε άλλους 
Δήμους, αν μπουν ιδιώτες στην καθαρι-
ότητα, όπου δεν τηρούνται ούτε βασικές 
εγγυήσεις προστασίας των εργαζόμενων.

Αναμένουμε από όλους τους αρμόδι-
ους την άμεση διερεύνηση των συνθη-
κών του θανατηφόρου δυστυχήματος, 
την πλήρη απόδοση ευθυνών και ξεκά-
θαρες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή 
και το Υπουργείο για τις πολύ σοβαρές 
καταγγελίες της ΔΑΣ-ΟΤΑ.

Ζητάμε, επίσης, για άλλη μια φορά, 
όπως έχει γίνει πολλές φορές από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ με παρεμβάσεις στη Βουλή, την 
ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου με 
προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την ασφάλεια των υπαλλήλων και την 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του. 
Για να μην συμβεί ποτέ ξανά τέτοια τρα-
γωδία».

Εν τω μεταξύ το θέμα έφτασε και στην 
Βουλή με ερώτηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ  
και αναφορά 34 Βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ.  Συγκεκριμένα την Παρασκευή 
13/1/2023 κατατέθηκε ερώτηση στην 
Βουλή από τον αρμόδιο Κοινοβουλευτι-
κό Τομεάρχη Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 
Ν. Βοιωτίας κ. Γιώργο Μουλκιώτη σε 
συνεργασία με τη ΝΕ Κορινθίας.

Η ερώτηση απευθυνόταν στους 
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, Προστασί-
ας Πολίτη κ. Π. Θεοδωρικάκο και Εσω-
τερικών, κ. Μ. Βορίδη και ερωτούσε 
μεταξύ άλλων: «Οι εργασίες που εκτε-
λούσε την ημέρα του ατυχήματος, ήταν 
προγραμματισμένες ή έκτακτες, από ποι-
όν είχαν προγραμματιστεί, από ποιόν είχαν 
δοθεί οι ανάλογες οδηγίες και ποιός είχε 
την εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών την 
συγκεκριμένη ημέρα; Υπήρχε εργασιακή 
εκπαίδευση και εμπειρία;»

Παράλληλα 34 βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με επικεφαλής τον Γιώργο Ψυχογιό, 
βουλευτή Κορινθίας, με αναφορά τους 
στις 17 Ιανουαρίου ζητούν «την άμεση 
διερεύνηση των συνθηκών του θανατηφό-
ρου δυστυχήματος, να δοθούν ξεκάθαρες 
απαντήσεις από το Υπουργείο και να απο-
δοθούν ευθύνες, για τον τραγικό θάνατο της 
εργαζόμενης στην καθαριότητα του Δήμου 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, η οποία έχασε 
τη ζωή της εν ώρα υπηρεσίας».

Οι βουλευτές τονίζουν παράλληλα ότι: 
«Από το σύνολο των εγγράφων των θεσμι-
κών φορέων των εργαζομένων τονίζεται 
η ανεπαρκής στελέχωση και συντήρηση 
των υποδομών, αλλά και το ξήλωμα βα-
σικών εργασιακών δικαιωμάτων, το οποίο 
αποδεικνύει με τον χειρότερο τρόπο τη 
συνεχιζόμενη υποβάθμιση και απαξίωση 
των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, 
με απώτερο στόχο την ολοκληρωτική διά-
λυση και ιδιωτικοποίησή τους».



Η διαχείριση των  κόκκινων αλλά 
και των-με μεγάλη δυσκολία 
εξυπηρετούμενων- δανείων  των 

αγροτών αποτελεί ένα ακανθώδες  ζήτημα  
που πρέπει να λυθεί από την Πολιτεία, απα-
σχολεί δε πάρα πολλούς αγρότες του νομού 
μας, της Κορινθίας, αλλά και αγρότες του 
τόπου καταγωγής μου, τους Φενεάτες. Εί-
ναι γεγονός πως  από το 2019 δεν έχει λάβει 
χώρα μία συστηματική και αποτελεσματι-
κή αντιμετώπισή τους μέχρι σήμερα. Αυτή 
όμως  είναι απαραίτητη, καθώς ο μεγάλος 
αριθμός κόκκινων δανείων δεν επιτρέπει σε 
κάθε αγροτική επιχείρηση και νοικοκυριό 
να ορθοποδήσουν, να βρουν τους βηματι-
σμούς τους και να μπορέσουν να ενταχθούν 
ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή 
της χώρας. Ταυτόχρονα αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα η θεσμοθέτηση ενός πλαι-
σίου εύκολης πρόσβασης σε μικρού και 
μεσαίου ύψους χρηματοδότηση των αγρο-
τών, αλλά  και μεγαλύτερου ύψους στην πε-
ρίπτωση που πρόκειται για επένδυση είτε σε 

αγροτική γη είτε σε καλλιέργειες. 
Πιο συγκεκριμένα, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θε-

ωρούμε αναγκαία την θέσπιση ευνοϊκής 
ρύθμισης των αγροτικών δανείων για 
αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
από την πρώην ΑΤΕ, καθώς περισσότεροι 
από 35.000 αγρότες είναι επιβαρυμένοι με 
δάνεια της πρώην ΑΤΕ και με βάση αυτά 
έχουν εγγραφεί και υφίστανται εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, δηλαδή υποθήκες, είτε στην 
αγροτική γη τους είτε στην πρώτη κατοικία 
τους.  Το δε ύψος των κόκκινων αγροτικών 
δανείων σήμερα φθάνει τα 1,5 δις  (μαζί δε 
με τον εκτοκισμό φθάνουν τα 4 δις!), ενώ 
λείπει παντελώς ένα θεσμικό πλαίσιο ρύθ-
μισης με ευνοϊκούς όρους με αποτέλεσμα 
η ενυπόθηκη αγροτική γη αλλά και τα 
υπόλοιπα αγροτικά ακίνητα (πχ.αποθήκες 
κ.λπ.) να μένουν εντελώς απροστάτευτα!

Σήμερα, τα δάνεια αυτά έχουν «περάσει» 
στην Ειδική Εκκαθαρίστρια Εταιρία «PQH», 
η οποία έχει αναλάβει να κάνει ρύθμιση, 
αλλά και είσπραξη των κόκκινων δανείων. 
Ωστόσο, η εν λόγω εταιρία από πουθενά δε 
δεσμεύεται (θεσμικά ή νομικά) ώστε να 
προβεί στις αναγκαίες και συμφέρουσες 
για τους αγρότες ρυθμίσεις, τουναντίον 
δεν είναι καθόλου συνεργάσιμη όταν οι 
αγρότες υποβάλλουν ατομικά αιτήματα 
για ρύθμιση, με αποτέλεσμα τα χρέη να 
διογκώνονται και μια κατάσταση δύσκολη 
να περνά από τη μια καλλιεργητική χρονιά 
στην άλλη!

Όπως επεσήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε πρό-
σφατη σχετική ερώτηση βουλευτών του 
προς τους αρμόδιους Υπουργούς, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ δεν προώθησε καμία 
νομοθετική ρύθμιση προς την κατεύθυν-
ση αυτή, με αποτέλεσμα εισπρακτικές και 
δικηγορικές εταιρίες  να καλούν επίμονα 
και να οχλούν τους αγρότες, αλλά και να 
προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εί-
σπραξης των απαιτήσεων που προέρχο-
νται από αγροτικά δάνεια, αν και πολλά 
από αυτά έχουν ήδη αποπληρωθεί από τους 
οφειλέτες ακόμα και στο ½ επί της αξίας  
τους. Σημειωτέον ότι μεγάλος αριθμός των 
αγροτικών δανείων που εξυπηρετούνται 
προέρχεται από την παρακράτηση των επι-
δοτήσεων, με αποτέλεσμα οι αγρότες προ-
κειμένου να είναι συνεπείς στις δανειακές 
τους υποχρεώσεις, να στερούνται χρήματα 
τα οποία είναι απαραίτητα για την επαγγελ-
ματική  δραστηριότητά τους!

Η μόνη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία 
της Κυβέρνησης αφορά το τμήμα της ρευ-
στότητας των αγροτών  και συγκεκριμένα η 
εξαγγελία ενός  «Ταμείου Μικρών Δανείων 
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», αν και εί-
ναι γνωστό σε όλους ότι οι αγρότες αδυνα-
τούν να λάβουν οποιαδήποτε πίστωση από 
τις Τράπεζες και αδυνατούν να έχουν έστω 
και μια στοιχειώδη πρόσβαση σε οποιαδή-
ποτε χρηματοδότηση. Ο  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε 
ήδη από το 2019 θεσπίσει το εργαλείο  του 
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης, οι δε αιτήσεις των αγροτών έφτασαν 
τα 118 εκ. ευρώ, ενώ οι εγκρίσεις μόλις 
ξεπέρασαν το 19%!

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΔ, Αλέξης 
Τσίπρας, κατέθεσε αναλυτικά τις προτά-
σεις και το πρόγραμμά μας στην ΔΕΘ 2022,  
κάνοντας λόγο για στοχευμένες πολιτικές  
ρύθμισης χρεών τόσο προς το Δημόσιο 
και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 84 
δόσεις και παύση κατασχέσεων  λογαρια-
σμών  και της πρώτης κατοικίας, όσο και 
προς τράπεζες προαναγγέλλοντας τη «νέα 
σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των λεγόμε-
νων «κόκκινων δανείων» ως προϋπόθεση 
για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των 
τραπεζών, την αποκατάσταση της ρευστό-
τητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση της οικονομίας, με διαγραφή 
μέρους των οφειλών έτσι ώστε η συνολική 
εξυπηρέτησή τους να μην ξεπερνά το 1/3 
του εισοδήματος του δανειολήπτη. Τέλος, 
έκανε λόγω για ένα νέο ολιστικό σχέδιο για 
την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους 
με υποχρεωτική για τις τράπεζες/funds 
προστασία τόσον της α΄κατοικίας όσο και 
της αγροτικής γης, η οποία είναι εξάλλου 
αναγκαία για την διαβίωση του αγροτικού 
πληθυσμού της χώρας μας!

* Η κυρία Έλενα Κονομόδη είναι Δικη-
γόρος παρ΄Αρείω Πάγω, LLM Τραπεζικού 

Δικαίου, Μέλος Συντονιστικού Τμημ. Κοινω-
νικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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Αναγκαίες Νέες και Σύγχρονες πολιτικές 
για τα  Αγροτικά Δάνεια

Γράφει η Έλενα Κονομόδη*
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Χαράλαμπος Κασίμης: «Πράγματι κ. Μητσοτάκη, 
οι πολίτες συγκρίνουν και κρίνουν» 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποδομεί με 
στοιχεία και επιχειρήματα τις αναφορές Μητσοτάκη για την πρόοδο 
των αρδευτικών έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Γράφει ο Χαράλαμπος Κασίμης*

Σε έντεκα μεγάλα αρδευτικά έργα για την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, κόστους άνω των 350.000.000 
ευρώ αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός σε επίσκεψή 
του στην Τρίπολη τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα 
στο Μιναγιώτικο φράγμα στην Πύλο, που χαρακτή-
ρισε ως εμβληματικό έργο που θα κατασκευαστεί 
με ΣΔΙΤ, στο φράγμα Ασωπού στην Κορινθία, στο 
φράγμα της Κελεφίνας στη Λακωνία, στα αρδευτικά 
δίκτυα της λίμνης Τάκα στην Αρκαδία και στα δίκτυα 
του ολοκληρωθέντος Φιλιατρινού φράγματος.

Μάλιστα με έπαρση ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι 
έχει κουραστεί να πηγαίνει σε όλη την επικράτεια και 
να βλέπει μισοτελειωμένα αρδευτικά έργα. Φράγμα-
τα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ‘λόγω αστοχιών’, 
όπως στον Ασωπό...φράγματα τα οποία ολοκληρώ-
θηκαν, όπως στα Φιλιατρά, που είναι γεμάτα και δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί πολύ απλά κανείς δεν 
προνόησε να φτιάξει τα αρδευτικά δίκτυα. 

Αναφέρθηκε στην ύπαρξη φραγμάτων χωρίς 
δίκτυα και σε αστοχίες που καθυστερούν την από-
δοση των έργων στους αγρότες και στις τοπικές 
κοινωνίες εξαγγέλλοντας έργα στην Πελοπόννησο 
των οποίων όμως η προετοιμασία και ένταξη ολο-
κληρώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019, 
μετά από προετοιμασία 3 ετών με 100% ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση. 

Προφανώς ή κάποιοι δεν τον ενημέρωσαν σωστά 
και τον εκθέτουν ή συνειδητά ψεύδεται. 

Ποια είναι η πραγματικότητα  
και ποιοι προνόησαν;

Με την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις 2/7/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 4679 και ΑΔΑ 
6ΦΝΡ4653ΠΓ-ΕΩ6) εντάχθηκαν 31 εγγειοβελτιω-
τικά έργα προϋπολογισμού 448.193.171 εκατ. στην 
επικράτεια της χώρας. Στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου αυτά ήταν τα αρδευτικά δίκτυα της Τάκας 
με προϋπολογισμό 20.050.000, του Φιλιατρινού με 
45.880.000, τα έργα μεταφοράς και διανομής νερού 
άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου με 68.350.000 και 
το φράγμα της Κελεφίνας με 24.000.000. 

Επρόκειτο για το αποτέλεσμα σχεδιασμού του 
οποίου ο βασικός στόχος ήταν πρώτον, να καταστή-
σουμε λειτουργικά τα ολοκληρωμένα ‘τυφλά’ φράγ-
ματα για τα οποία οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν 
είχαν προβλέψει αρδευτικά δίκτυα και δεύτερον, 
να εκσυγχρονίσουμε δίκτυα τα οποία παρουσίαζαν 
προβλήματα. 

Αυτό που έκανε πράξη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ 
και 4 χρόνια σχεδόν, διεκδικεί για δικό του λογαρια-
σμό ο κ. Μητσοτάκης, στα λόγια, σήμερα.

Και γιατί μόνο στα λόγια;
• Γιατί κανένα από τα ενταγμένα από το 2019 έργα 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εξασφαλι-
σμένη στο 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν 
έχει δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ;

• Γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων αναγκάστηκαν να ζητήσουν 
παράταση για την δημοπράτηση των έργων αυ-
τών για να μην απενταχθούν, αφού η κοινοτική 
νομοθεσία απαιτούσε την ανάληψη νομικών δε-
σμεύσεων εντός 18μήνου από την ένταξή τους το 
2019, και αυτό δεν το έπραξε η κυβέρνηση των 
‘αρίστων’;

• Γιατί ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που διέσωσε από 
την κατάρρευση και απένταξη το φράγμα Ασω-
πού, που εξασφάλισε την συνέχεια της ευρωπα-
ϊκής χρηματοδότησης, προώθησε και διασφάλισε 
την πρόοδο κατασκευής του έργου με συμπλη-
ρωματική σύμβαση για την άρτια ολοκλήρωσή 
του και χρηματοδότησε την μελέτη των δικτύων 

άρδευσης χαρακτηρίζοντάς το ως έργο εθνικού 
επιπέδου, ειδικό και σημαντικό. 

• Γιατί 3.5 χρόνια μετά, με κυβέρνηση της ΝΔ η 
πρόοδος στην ολοκλήρωση του έργου χαρακτη-
ρίζεται από ρυθμούς ‘χελώνας’ και η μελέτη των 
δικτύων προκηρύχθηκε με καθυστέρηση 3 χρό-
νων και με σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό από 
τον αρχικό.
Από την Τρίπολη ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθη-

κε, επίσης, στο Μιναγιώτικο φράγμα ως ένα ‘εμ-
βληματικό’ έργο ΣΔΙΤ με κόστος σύμβασης 145,08 
εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 117 εκατ. ευρώ) του 
οποίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί για 
τις 5 Δεκεμβρίου 2022 με συμμετοχή πόρων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης 29,55 εκατ. ευρώ (ποσοστό 
30%). Το έργο αυτό, λόγω της ένταξής του στο Τα-
μείο Ανάκαμψης θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το 
τέλος του 2025 ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα 
είναι 22-25 χρόνια. 

Δύο ζητήματα τίθενται εδώ. Πρώτον, αφού πρό-
κειται για έργο ΣΔΙΤ γιατί η επιχορήγηση των 29,55 
εκατ. από πόρους του Ταμείου για έργο ιδιωτικής 
εκμετάλλευσης; Δεύτερον, πόσο εφικτή είναι η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του στα επόμενα 2-3 
χρόνια ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτητικές δε-
σμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης; Μήπως τελικά η 
εμμονή στα έργα ΣΔΙΤ στο Ταμείο Ανάκαμψης μπο-
ρεί να υπονομεύει την ίδια την προοπτική ολοκλή-
ρωσής τους;

Σε αυτά οφείλει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. 

Αντί, λοιπόν, να προτάσσει την κατασκευή έργων 
με ΣΔΙΤ για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερό-
ντων, να επαίρεται και να κομπάζει, καλό θα ήταν να 
δώσει προτεραιότητα στην δημοπράτηση και κατα-
σκευή των ενταγμένων εγγειοβελτιωτικών έργων 
που έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση, ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού και συνερ-
γασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι 
καθοριστικής σημασίας για την βιωσιμότητα της γε-
ωργίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πράγματι κ. Μητσοτάκη, οι πολίτες συγκρίνουν 
και κρίνουν. Και στον δρόμο προς την κάλπη θα συ-
γκρίνουν και θα σας κρίνουν με βάση τα έργα σας 
και όχι τα λόγια σας.

* Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης είναι τέως γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και ομότιμος καθηγητής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ιανουάριος 1821: Ο Παπαφλέσσας 
ξεσηκώνει την Κορινθία

Τ έτοιες μέρες  το 1821, 
Γενάρη με χιόνια και 
κρύο,  ένας ψηλός αγριω-
πός και γεροδεμένος άν-

δρας με λιγοστή συνοδεία, που μιλού-
σε λίγο και μόνο τούρκικα με περίεργη 
όμως προφορά, έφτασε νύχτα  στον 
Αγιώργη της Νεμέας.  Ξεπέζεψε μέσα 
στο σκοτάδι, επιφυλακτικός και σκο-
τεινός,  κινήθηκε σαν σκιά, σκυφτά 
δίπλα στους τοίχους και τρύπωσε από 
τη σκόπιμα μισάνοιχτη πόρτα στο κο-
νάκι του Αναγνώστη Οικονομόπου-
λου,  του καταγόμενου από τη Λαύκα 
δημόσιου ταμία της περιοχής.

«Καλωσόρισες, Αρχιμανδρίτα»,  ψι-
θύρισε ο οικοδεσπότης, την ίδια ώρα 
που ο μεγαλόσωμος άνδρας, τίναζε 
από πάνω του τις λιγοστές νιφάδες, ξε-
σκέπαζε το κεφάλι του και καθόταν στο 
μικρό σκαμνί εμπρός στο παραγώνι 
που έκαιγε ακόμα το κούτσουρο των 
Χριστουγέννων.

Άπλωσε τα χέρια του να πυρωθεί 
στη φωτιά και χωρίς να κοιτάξει τον 
Οικονομόπουλο ή τους άνδρες του 
απάντησε:  «Καλύτερα να μην με λες, 
έτσι. Η παρουσία μου πρέπει να μείνει 
κρυφή από εχθρούς και φίλους».

Ο Παπαφλέσσας, γιατί περί αυτού 
επρόκειτο,  έμεινε στη Νεμέα,  κρυμ-
μένος στο σπίτι του Αναγνώστη Οικο-
νομόπουλου  και στην Παναγία του 
Βράχου μέχρι του Αη Γιαννιού.  Πε-
ρίμενε να διαβεί τον κάμπο της Νεμέ-
ας, ανήμερα των Φώτων και να φύγει 
προς βορρά, ο  Χουρσίτ Πασάς της 
Τρίπολης, που οδηγούσε το ασκέρι του 
στα Γιάννενα για να πολεμήσει  τον 
«αντάρτη» Αλή Πασά.

Έπειτα, την άλλη μέρα,  συντρο-
φιά με τον Ηγούμενο της Παναγιάς 
Δανιήλ Παμπούκη πήγε στην Κόριν-
θο και  συναντήθηκε με τον Σταύρο 
Νικολάου, όπου μίλησε σ’ αυτόν και 
στους μυημένους στη  Φιλική Εται-
ρεία, με θέρμη για την έναρξη του Ιε-
ρού Αγώνα.

Αφού έσπειρε το σπόρο του Ξεση-
κωμού και  έβαλε φωτιά στις καρδιές 
των Ελλήνων, πήρε τον Νικόλαο Σο-
λιώτη,  τον Καπόμπαση του Κιαμήλ 
Μπέη από το Σόλο της Ζαρούχλας και 
τράβηξε για τα γνώριμα μέρη του, στην 
καρδιά της φλόγας της Επανάστασης, 
στον πυρήνα της Φιλικής Εταιρείας 
στην Κορινθία, στο Φενεό.

Συνοδευόμενος από τον Αναγνώστη 
Οικονομόπουλο  στάθηκε στη  Λαύ-
κα, και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του 
πατέρα του Οικονομόπουλου, παπα-
Δημήτρη. Από κει έσπειρε φωτιές με 
τους πύρινους λόγους του, πριν συνεχί-
σει προς την Καστανιά όπου έσμιξε με 
τον Γιώργη Παπανίκα.

Τέτοιες μέρες του Γενάρη του 1821, ο 
Παπαφλέσσας αφού πέρασε το διάσελο 
της Καστανιάς, διέσχισε τα χωριά του 
Φενεού, Μοσιά, Μεσινό, Γκούρα, κα-
τέληξε στο Μοναστήρι του Αη-Γιώργη 
μαζί με όλους τους Φιλικούς κλεφτοκα-
πεταναίους της περιοχής.

Στο μοναστήρι τον περίμενε ο Ηγού-
μενος Ναθαναήλ που τον καλοδέχτηκε 

τον περιποιήθηκε και άκουσε με προσο-
χή τα λόγια του, μαζί με τους σημαντι-
κότερους οπλαρχηγούς της Κορινθίας, 
αλλά και της ευρύτερης περιοχής που 
άλλους τους είχε ξεσηκώσει στο διάβα 
του ο Παπαφλέσσας κι άλλοι είχαν 
συγκεντρωθεί στο Μοναστήρι και τον 
περίμεναν: ο Νικόλαος Σολιώτης, που 
ακολούθησε τον Αρχιμανδρίτη από την 
Κόρινθο, ο Γκολφίνος Πετιμεζάς από 
τα Σουδενά, ο Αναγνώστης Κορδής, ο 
Παναγιώτης Γεραρής και ο  Χρήστος 
Ζαχολίτης  από τη  Ζάχολη, ο  Ανα-
γνώστης Μπελίτσης  και ο  Αναγνώ-
στης Μπισμπίκης  από τη  Ντούσια, 
παλιοί σύντροφοι του Κωνσταντή Κο-
λοκοτρώνη, ο  Οικονομόπουλος  από 

τη Λαύκα, ο Γιώργης Παπανίκας από 
την  Καστανιά, ο παπα-Θανάσης Πι-
τσούνης από το Τρανό Ζευγολατιό της 
Βόχας, ο  Γιώργος Δανόπουλος  από 
τη  Νεμέα, ο Ηγούμενος του Μονα-
στηριού Προφήτης Ηλίας  Γερμανός, 
ο Αθανάσιος Μούλος και οι Οικονο-
μαίοι  από τη  Γκούρα, ο  Σακελλάρι-
ος από τα Καλύβια, ο Οικονόμος από 
την Καρυά, ο Γεωργάκης Μιχαήλ από 
τη Σολυγεία και άλλοι.

Ορμητικός και ανυπόμονος ο Αρχι-
μανδρίτης διαλαλούσε σε όλους τους 
οπλαρχηγούς ότι  «ήρθε η ώρα»!  και 
εκείνοι τον άκουγαν, κρεμασμένοι από 
τα χείλη του,  με την καρδιά τους να 
βαράει δυνατά, τα χέρια τους να τρεμο-
παίζουν πάνω στις πάλες και τα γιατα-
γάνια, διάπυροι από τα λόγια του έτοι-
μοι να πέσουν μαζί του στην ορμή του 
Αγώνα που είχε ένα σύνθημα:  «Ελευ-
θερία ή Θάνατος»!

Μετά από κάποιες μέρες, ο  Πα-
παφλέσσας  άφησε πίσω του τον Αη-
Γιώργη  και μέσα από τον ορεινό δύ-
σβατο γεμάτο χιόνια δρόμο τράβηξε 
βόρεια και δυτικά, προς τη Ζάχολη και 
κατόπιν κατηφόρισε στο Αίγιο, στη Βο-
στίτσα όπου τον καρτερούσαν οι πρό-
κριτοι της Πελοποννήσου για να πραγ-
ματοποιήσουν στις 26 Ιανουαρίου 
1821 τη συνέλευση που έμεινε γνωστή 
ως η «Σύσκεψη της Βοστίτσας».

Πηγή:  politistikoslaografikosvochas.com
Κείμενο: Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Τέτοιες μέρες του Γενάρη του 1821, ο Παπαφλέσσας αφού πέρασε το διάσελο της Καστανιάς,  
διέσχισε τα χωριά του Φενεού, Μοσιά, Μεσινό, Γκούρα, κατέληξε στο Μοναστήρι του Αη-Γιώργη  

μαζί με όλους τους Φιλικούς κλεφτοκαπεταναίους της περιοχής.
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Istorima: Ευκαιρία απασχόλησης για 
νέους 18-35 ετών με αγάπη στην ιστορία 

Το istorima άνοιξε πρόσκληση για συνεργασία με νέους και νέες από την Κορινθία

Το istorima είναι ο τόπος που μας συνδέει με την ιστο-
ρία μας. Εδώ μπορείς να ακούσεις τις ιστορίες των άλ-
λων και να πεις κι εσύ την δική σου ιστορία.

Είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι μοιράζονται ιστορίες. 
Ιστορίες δύσκολες, ιστορίες αγάπης, ιστορίες που μας 
άλλαξαν ή μας προσδιόρισαν, ιστορίες σύγχρονες ή πα-
λιές που μας βοηθούν να γνωριστούμε, να συνδεθούμε 
συναισθηματικά ο ένας με τον άλλον, αλλά και με την κοι-
νή μας Ιστορία. Εδώ διασώζονται οι σημαντικές ιστορίες 
ανθρώπων που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγρά-
φονται στα βιβλία της Ιστορίας.

Το Istorima είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία, που στηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ως 
Ιδρυτικός Δωρητής, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του 
για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. 

Δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπα-
ϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και συν-
δυάζει τη δημοσιογραφία με την Ιστορία. Είναι το μεγα-
λύτερο εγχείρημα συλλογής προφορικών ιστοριών στην 
Ελλάδα. Το Istorima είμαστε όλοι εμείς κι οι ιστορίες μας, 
που δεν πρέπει να χαθούν.

Ευκαιρία απασχόλησης για νέες και νέους
Έλα στο istorima και γίνε Ερευνητής/Ερευνήτρια προ-

φορικών ιστοριών. Συνδέσου με τις ιστορίες του χθες 

και του σήμερα και εργάσου στον τόπο σου. Δώσε την 
ευκαιρία σε ανθρώπους να αφηγηθούν τις ιστορίες τους 
ώστε να διασωθούν και να αποτελέσουν μέρος της κλη-
ρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Οι νέοι Ερευνητές θα 
εκπαιδευτούν στη διαδικασία συλλογής ιστοριών.

Αν είσαι νέος ή νέα ηλικίας 18-35 ετών δήλωσε συμ-
μετοχή στο www.istorima.org. Το istorima προσφέρει 
6μηνη αμειβόμενη απασχόληση κι εκπαίδευση σε εκα-
τοντάδες νέους όλης της χώρας.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του έχει εκπαιδεύσει κι 
απασχολήσει πάνω από 500 νέους Ερευνητές από διαφο-
ρετικούς νομούς κι έχουν συγκεντρωθεί 10000 ιστορίες. 
Οι ερευνητές του istorima αναζητούν όλους εκείνους που 
έχουν μία ιστορία να πουν από τον τόπο τους. Συλλέγουν 
παλιές και σύγχρονες ιστορίες, από διάφορες ιστορικές 
περιόδους καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών 
θεμάτων. Οι ιστορίες διαφυλάσσονται στο μεγάλο αρχείο 
του istorima, στο archive.istorima.org και στην ιστοσελίδα 
www.istorima.org σε podcast, video και γραπτή μορφή.

Το istorima άνοιξε πρόσκληση για συνεργασία με 
νέους και νέες από Φωκίδα, Βοιωτία, Κόρινθο, Αχαΐα, 
Ηλεία και Ζάκυνθο.

Όλες οι πληροφορίες, τα απαιτούμενα κριτήρια, κα-
θώς και η δήλωση συμμετοχής βρίσκονται στο www.
istorima.org.

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

ποίηση
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΕΧΟΒΑΣ
Εις την Μονή της Λέχοβας 

τιμάται η Παναγία 
και δένεται με μια λαμπρή, 

χιλιόχρονη ιστορία.
Φτιάχτηκε στους Βυζαντινούς 

τους χρόνους, 
τους σπουδαίους. Εγνώρισε 

προσκυνητές, αγωνιστές γενναίους.
Ήταν φωλιά των Χριστιανών 

και στην Τουρκοκρατία, 
βόηθησε στον αγώνα μας 

για την Ελευθερία.
Διαθέτει μια υπέροχη, 
θαυματουργή εικόνα, 

Βρεφοκρατούσα Παναγιά, 
της Πίστης μας Κορώνα.

Τρέχουν χιλιάδες Χριστιανοί 
να πάρουν ευλογία, 

να την παρακαλέσουνε 
για δύναμη, υγεία…

Οι μοναχές πασχίζουνε 
την Πίστη να κρατήσουν 
και όλους όσους πάμ΄ εκεί 
να μας ευχαριστήσουν.

Βασίλειος
Μυλωνάς
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Η “Νοσοκόμα” της Δήμητρας Ιωάννου στα Εξαμίλια
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, 
εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Σάββατο 14/01/2023 και ώρα 6μ.μ. είχαμε τη χαρά 
να βρεθούμε και πάλι, μετά από δυόμιση ολόκληρα 
χρόνια στο φιλόξενο περιβάλλον, παρ’ όλο το κρύο, στο 
Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων Κορινθίας και να υπο-
δεχτούμε τη συγγραφέα του βιβλίου «Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ» 
την κυρία Δήμητρα Ιωάννου.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη παρου-
σίαση του βιβλίου, έγινε από την ίδια την συγγραφέα. 
Η άποψη της νηπιαγωγού, κυρίας Κατερίνας Βενε-
τσάνου, ήταν εξαιρετική. Ακολούθησε μια πολύ ενδι-
αφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στη συγγραφέα και το 
κοινό. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νίνα Ψυχογιού, 
εκπρόσωπο των εκδόσεων Ψυχογιός, που μας τίμησε 
με την παρουσία της και την κυρία Ξένια Σακελλαρίου 
που παραβρέθηκε, εκπροσωπώντας  το βιβλιοπωλείο 
«ΚΟΥΚΙΔΑ».

Μετά την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας των συντελεστών και φί-
λων της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Πνευματικού 
Κέντρου Εξαμιλίων.

Να  ευχαριστήσουμε θερμά όλους για αυτή την υπέ-
ροχη εκδήλωση, και να ευχηθούμε σε όλους Καλή 
Χρονιά με υγεία, και στη συγγραφέα μας, να είναι κα-
λοτάξιδα τα βιβλία της, να είναι γερή και πάντα δημι-
ουργική.

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Παμβοχαϊκός: Θα κόψει την πίτα του με τον Δημ. Λιούντρη
Τον ετήσιο χορό του θα πραγματοποιήσει ο Παμβοχα-

ϊκός την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 8:30 το 
βράδυ στο Ξενοδοχείο Αλκυών στο Βραχάτι. Στην εκδή-
λωση που θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της ομάδας, θα τραγουδήσει ο αγαπη-
μένος Βραχατιώτης καλλιτέχνης, Δημήτρης Λιούντρης!

Η βραδιά προοιωνίζεται ξεχωριστή γι’ αυτό και η κρά-
τηση των θέσεων πρέπει να γίνει έγκαιρα στην διοίκηση 
της ομάδας γιατί η προσέλευση του κόσμου αναμένεται 
μεγάλη δεδομένης της δημοφιλίας του Δημήτρη Λιού-
ντρη αλλά και της ειδικής αγάπης των Βοχαΐτών για τον 
Παμβοχαϊκό.

Όπως είπαμε η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο 
Αλκυών και η τιμή της πρόσκλησης είναι 20€ για τους 
ενήλικες και 12€ για τα παιδιά έως 12 ετών. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται μπουφές, κρασί και αναψυκτικά 
και οι κρατήσεις γίνονται στα τηλέφωνα 6977 024209 
και 6947 077172. Την εκδήλωση υποστηρίζει το ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» του Δήμου Βέλου-Βόχας, ενώ χορηγός επι-
κοινωνίας είναι η εφημερίδα μας.

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
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Πολυξένη άνοιξε τον φάκελο που 
κρατούσε στα χέρια της. Ένα εξώφυλ-
λο περιοδικού πρόβαλε μπροστά στα 
μάτια της και της έκοψε την ανάσα. 
Ήταν η κοπέλα που την επισκεπτόταν 
στα όνειρά της. Η ομοιότητά τους ήταν 
συγκλονιστική!
Αυτή είναι η μητέρα σου.
Τα καλλιγραφικά γράμματα της γιαγιάς 
της έκαναν τις συστάσεις.
Σε ένα άλλο εξώφυλλο χαμογελούσε 
παιχνιδιάρικα και πίσω της ήταν ένας 
άντρας· κάποιος είχε κυκλώσει τη μορ-
φή του.
Αυτός είναι ο πατέρας σου, διάβασε 
και αναρωτήθηκε γιατί δεν υπήρχε 
ούτε μια φωτογραφία του στο σπίτι 
όπου έμενε με την Ασημίνα. Ήταν ένας 
ωραίος άντρας, ένας άντρας που είχε 
το ερωτευμένο βλέμμα του καρφωμέ-
νο στη μάνα της.
Τουλάχιστον γεννήθηκα από έρωτα, 
σκέφτηκε κι ευχήθηκε, αν κάποτε απο-
κτούσε ένα παιδί, να ήταν από έρωτα.
Μια λευκή κόλα χαρτί, που από τα 

χρόνια είχε ελαφρώς κιτρινίσει στις 
άκρες, ήταν διπλωμένη στα δύο. Την 
άνοιξε σχεδόν ευλαβικά για να μην τη 
σκίσει και διάβασε μία και μόνο λέξη: 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ.
Αυτή τη λέξη και μια απάντηση στο 
«γιατί», που της έτρωγε χρόνια την 
ψυχή, περίμενε η Πολυξένη από 
την Ασημίνα. Μα η συγγνώμη απαι-
τεί γενναιότητα και οι απαντήσεις 
αλήθεια, κι αυτή η γυναίκα δεν είχε 
καμία σχέση μ’ αυτές τις αξίες. Κα-
ταχράστηκε καθετί δικό της –την 
ταυτότητά της, τα γνήσια έγγραφά 
της, την περιουσία της– κάνοντάς 
τη να νιώθει πως δεν ανήκει που-
θενά· πως είναι… Πολύ-ξένη.
Θα έρθει άραγε η λύτρωση; Και αν 
ναι, για ποια από τις δύο;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η γραφή της κυρίας Παπαδάκη 
πάντα μου άρεσε πολύ, για έναν κύριο 
λόγο, γιατί είναι πολύ προσγειωμένη 
και παρουσιάζει τα προβλήματα όπως 
ακριβώς είναι, χωρίς φανφαρολογίες 
και ωραιοποιήσεις. 
Και σε αυτό της το βιβλίο το συναντάμε 
αυτό, αλλά παράλληλα με την ευαισθη-
σία της αγκαλιάζει τους ήρωές με από-
λυτο σεβασμό και τρυφερότητα. 
Η συγγραφέας μας, με τη γνωστή 
πλέον σε όλους ευαισθησία της, προ-
σεγγίζει την ιστορία της Πολυξένης με 
μεγάλη τρυφερότητα. Καταδικάστηκε 
πριν ακόμα γεννηθεί, να μη νιώσει τη 
μητρική αγάπη, και μεγαλώνοντας να 
μη μπορεί να «κουμπώσει» συναισθη-
ματικά πουθενά, για να νιώσει πραγ-
ματικά, σαν στο σπίτι της. Η ίδια να 
νιώθει απέραντη αγάπη, αλλά κανένας 
να μη μπορεί  ή να μη θέλει να τη δε-

χθεί. Και όλο αυτό είναι κάτι παραπά-
νω από αρκετό να γεμίζει με θλίψη και 
απορία τα μάτια της, και τη ψυχή της 
με ένα τεράστιο «Γιατί;».
Πολλοί από μας κάνουμε το σφάλμα 
να πιστεύουμε ακράδαντα, πως όχι 
μόνο έχουμε το ακαταλόγιστο σε ό,τι 
κάνουμε, αλλά είμαστε απόλυτα δικαι-
ολογημένοι σε όσα πράττουμε, κι ας 
καταδικάζουμε τους άλλους να ζουν 
στην κόλαση της απόλυτης μοναξιάς. 
Έτσι, παιδιά σαν τη Πολυξένη μεγαλώ-
νουν έχοντας μόνιμα την αίσθηση πως 
κανείς, μα κανείς δεν τους αποδέχεται 
και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην 
αγάπη.
Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που θίγει 
το ζήτημα για το αν μια απλή συγνώμη 
από αυτούς που μας έχουν φέρει στη 
ζωή μπορεί να διορθώσει όλα τα δεινά 
και τις περιπέτειες τις οποίες υπομεί-

ναμε με την άρνησή τους να μας 
αναθρέψουν στην αυτονόητη για 
τους περισσότερους, οικογενειακή 
εστία.
Βέβαια την εποχή που διαδραματί-
ζεται η ιστορία αυτή, η δεκαετία του 
εξήντα, οι συνθήκες ήσαν πολύ δύ-
σκολες και οι κοινωνικές αξίες πολύ 
αυστηρές για τις γυναίκες, και πολλά 
νεογέννητα μωρά, κατέληγαν κάπως 
έτσι, όπως η ηρωίδα μας.
Η συγγραφέας μας καταφέρνει να 
μας μεταδώσει πολύ έντονα συναι-
σθήματα διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, 
τα οποία όμως μας συντροφεύουν 
ακόμα κι όταν το έχουμε τελειώσει.
Η μόνη αλήθεια είναι, πως μόνο η συγ-
χώρεση μπορεί να μας λυτρώσει, όσο 
δύσκολο κι αν ακούγεται αυτό, μόνο 
αυτή μπορεί να μας φιλιώσει με το πα-
ρελθόν και να μας δώσει τη δύναμη να 
προχωρήσουμε μπροστά στη ζωή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η Πένυ Παπαδάκη γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά μεγάλωσε στις γει-
τονιές του Πειραιά. Για πολλά χρόνια 
ασχολήθηκε με τα λογιστικά, τα οποία 
όμως δεν κατάφεραν να τετραγωνί-
σουν το μυαλό της. Τα τελευταία έξι 
χρόνια ασχολείται με το μάρκετινγκ. 
Είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και 
θεωρεί την οικογένειά της τη μεγαλύ-
τερη δημιουργία της. Πνεύμα ανήσυ-
χο, ψάχνει πάντα τις απαντήσεις στις 
απορίες της μέσα από τη συγγραφή 
των βιβλίων της. Είναι μέλος της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

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

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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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 • 




