
ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ www.gnomipoliton.com  //  gnomipoliton@gmail.com

 ISSN: 2732-7973
Φ. 254 •  ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Απόψεις Απόψεις

σελίδα 8 σελίδα 7

Πώς χτίζουμε 
ισχυρούς 
δήμους;

Το νερό θα 
παραμείνει 
δημόσιο και 
κοινωνικό αγαθόΓράφει ο Τάσος Καλαντζής, 

φοιτητής Πολιτικών 
Επιστημών

Γράφει η Τζένη Σουκαρά, υποψ. βουλεύτρια 
Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΗΜΟΣ BEΛΟΥ-ΒΟΧΑΣΔΗΜΟΣ BEΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

σελίδα 10Ασφαλτοστρώνονται οι δρόμοι του Κιάτου

3,5 χρόνια υποσχέσεων 
Νανόπουλου χωρίς 
αντίκρυσµα

Φράγµα Ασωπού: Στο 
ίδιο έργο θεατές

Στη Βουλή 
η συνεχιζόµενη 
απαξίωση 
των δοµών Υγείας 
στην Κορινθία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

σελ. 12

Σπύρος Καραβάς: 
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του “Ράβε – ξήλωνε”

«Θέλουμε έναν άλλο δήμο.  
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της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Γενικού 
Νοσοκομείου Κορίνθου
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Αφορμή στάθηκε  η έντονη διαμαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Παράλληλα ξεκίνησε η εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων κάδωνΠαράλληλα ξεκίνησε η εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων κάδων
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Η σελίδα του Λέωντος...
Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Τ ην  ημέρα του τραγικού ατυχήμα-
τος στα Τέμπη ό πρωθυπουργός 

μας είχε προγραμματίσει, σύμφωνα με 
επίσημη ανακοίνωση, να επισκεφτεί το 
κέντρο τηλεδιοίκησης-σηματοδότησης 
στη Θες/νίκη.  Υποθέτω, εκλογές έρχο-
νται,  για να εγκαινιάσει ένα έργο που 
δεν υπήρχε και η έλλειψη του οποίου 
στοίχισε τόσες ζωές. 

Τι να σχολιάσω εγώ τώρα, τα γεγονό-
τα μιλούν από μόνα τους!!!

Ο πρωθυπουργός υπέδειξε στον πρό-
εδρο του Αρείου Πάγου πως να χει-

ριστεί τη υπόθεση των Τεμπών. Αν δεν 
κάνω λάθος για κάτι αντίστοιχο και μάλι-
στα πολύ ελαφρύτερο, καταδικάστηκε ο 
Παπαγγελόπουλος στο Ειδικό Δικαστή-
ριο. Έχει ειδικό προνόμιο ο Κυριακούλης 
ή ισχύει «εξουσίαν έχομεν ότι θέλομεν 
κάμομεν»???

Α παραίτητη η θυσία αίματος για να 
βελτιωθούν οι υποδομές δήλωσε 

μεγαλο-δημοσιογράφος στον απόηχο 
της τραγωδίας των Τεμπών.

Να θυσιάσουμε και μερικούς μεγαλο-
δημοσιογράφους μήπως και διορθωθεί 
η ενημέρωση, απάντησε ανώνυμος πο-
λίτης. Επικροτώ και συν-υπογράφω!!!

Δ εν ξέρω αν πράγματι ο μοιραίος 
σταθμάρχης μπήκε με μέσον ή όχι, 

αλλά κάποτε πρέπει να αντιμετωπίσου-
με το ρουσφέτι όπως πραγματικά είναι. 
Δηλαδή σαν δωροδοκία ποινικά κολάσι-
μη. Σου δίνω την ψήφο μου, μου δίνεις 
μια θεσούλα στο δημόσιο. Σου δίνω δύο 
ψήφους, μου νομιμοποιείς το αυθαίρε-
το. κοκ. Σε τι διαφέρει άραγε από μια 
τυπική δωροδοκία; Μέσα και οι δύο ρε-
μάλια!!!

Η διερεύνηση της τραγωδίας των 
Τεμπών από τη δικαιοσύνη, θα 

ολοκληρωθεί σύντομα, αμέσως μόλις 
ολοκληρωθεί η διερεύνηση του σκαν-
δάλου των υποκλοπών, που δεν έχει 
αρχίσει ακόμη. Πάντως η αρχή έγινε, ο 
Εισαγγελέας αποφάσισε να ξανα-διε-
ρευνήσει ένα ατύχημα προ πενταετίας 
που είχε συμβεί σε άλλο σημείο και που 
είχε κλείσει. Υπομονή θα φτάσουν μέχρι 
τα Τέμπη αλλά γιαβάς-γιαβάς.

Η ένωση δικαστών και εισαγγελέων 
ανησυχεί για την πολιτική εκμετάλ-

λευση του ατυχήματος.
Με λίγα λόγια μας λέει να μην κάνου-

με κριτική στην κυβέρνηση γιατί θα κό-
ψει η μαγιονέζα.

Τελικά δεν είναι τυφλή η δικαιοσύνη 
απλά αλληθωρίζει ολίγον!!!

Μ ιας τραγωδίας μύριες έπονται! 
Μαζί με τις κηδείες των αδικοχα-

μένων τραγικών θυμάτων των Τεμπών 
θάφτηκε και η κοινή λογική από πλήθος 
συμπατριωτών μας.

Στην προσπάθειά τους να δικαιολο-

γήσουν το φοβερό συμβάν, ακούστηκαν 
και δημοσιοποιήθηκαν οι πιο ‘παρδαλές’ 
θεωρίες. «Μας τιμώρησε ο θεός γιατί 
γιορτάζουμε το καρναβάλι», απεφάνθη 
γνωστότατος ιερωμένος. «Σατανιστική 
τελετή στο Βελζεβούλη», υποστήριξαν  
ιντερνετικοί κυνηγοί φαντασμάτων.

«Σχέδιο μείωσης του ελληνικού πληθυ-
σμού για να φέρουν αλλοδαπούς», από 
ψεκασμένους εθναμύντορες.

«Το έκαναν για να θίξουν την κυβέρ-
νηση και να χάσει τις εκλογές», από τους 
‘ξε-μωραμένους’ του κόμματος.

Και μετά φοβόμαστε μην αλλοιωθεί το 
DNA μας και σταματήσουμε να λέμε και 
να κάνουμε βλακείες!!!

Α υτό με το καρναβάλι πάντως ας το 
προσέξουμε λίγο παραπάνω. Εκεί 

στον Τύρναβο που γιορτάζουν κάτι αρ-
χαίες παγανιστικές θεότητες, τους ξινίζει 
το κρασί κάθε χρόνο και γίνεται τσίπου-
ρο. Ο θεός να μας φυλάει!!!

Ε πειδή έχουμε γίνει όλοι ειδικοί, επί 
παντός επιστητού, καλό είναι να ξε-

καθαρίσουμε ότι αρμόδιοι είναι: 
για τις,
Ποινικές ευθύνες, η δικαιοσύνη,
Τεχνικές ευθύνες και ελλείψεις, η κυ-

βέρνηση και για τις Πολιτικές ευθύνες, 
εμείς οι πολίτες-ψηφοφόροι (αφού ενη-
μερωθούμε επαρκώς βέβαια). Και παρα-
καλώ να μην μπαίνει ο ένας στα πόδια 
του άλλου!!!

Π άντως σχετικά με αυτό το ανέκδοτο 
που ακούμε συνήθως από επίσημα 

χείλη «Όλα στο φως», μην ανησυχείτε. 
Απλά λόγω οικονομιών στο ρεύμα έχου-
με κάποια προβληματάκια στο φωτισμό!!!

Τ α διάφορα απαξιωτικά περί νεολαί-
ας, που ακούμε συχνά από πολλά 

στόματα, όπως: Δεν ασχολούνται με τα 
κοινά οι νέοι σήμερα,  οι νέοι είναι αδιά-
φοροι,  χάλασε η νεολαία, κλπ. Τώρα που 
βγήκαν οι νέοι στους δρόμους να δούμε 
πως θα τους μαζέψετε!!!

Α νώτατο κυβερνητικό στέλεχος εις 
τας ΗΠΑ δήλωσε ότι «… οι ΗΠΑ δί-

νουν σήμερα έναν «υπαρξιακό αγώνα» 
απέναντι στην Κίνα. Δεν θα είναι ένας 
ευγενής αγώνας, …..».

Το ότι δεν έχει ανάψει ακόμη ένα πολε-
μικό μέτωπο στην Ασία είναι γιατί ακόμη 
ψάχνουν την κατάλληλη αφορμή.

Υπομονή έχουμε, θα περιμένουμε λοι-
πόν  να δούμε πόσο ‘αγενής΄ θα είναι ο 
αγώνας!!! 

Μ έθοδο παραγωγής ενέργειας από 
τον αέρα με τη χρήση, ειδικών 

φυσικών ενζύμων, ανακάλυψαν επιστή-
μονες στην Αυστραλία. Έτσι και προ-
χωρήσει η έρευνα και δούμε φως, κάτι 
αστειάκια για ‘αέρα κοπανιστό’ ξεχάστε 
τα. Στο εξής θα λέμε για ‘πετρέλαιο κο-
πανιστό’. Αμήν και πότε!!!

 Λ.Σ. (12/03/2023)

Σ οβαρότατο το πρόβλημα λειψυδρίας στο δήμο μας και όλοι οι αρμόδιοι παρά-
γοντες προσπαθούν με αγωνία να ανακαλύψουν λύσεις και νερό, που δυστυ-

χώς χρόνο με το χρόνο όλο και πιο σπάνιο γίνεται. 
Είναι πιο εύκολο πλέον να βρούμε απαγορευμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία 

παρά νόμιμο νερό από τα πηγάδια μας.
Σε ‘Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης’ κήρυξε το δήμο μας ο δήμαρχος, πιστεύο-

ντας ότι έτσι θα προκύψουν λύσεις. Τώρα γιατί ‘Έκτακτης’ σε ένα πρόβλημα που 
είναι μόνιμο και διαχρονικό, είναι άλλη κουβέντα.

Δεν ξέρω αν με τη μέθοδο αυτή θα μας έρθουν βροχές και θα γεμίσουν οι γεω-
τρήσεις, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις.

Κάποιοι λαοί με αντίστοιχα προβλήματα απευθύνθηκαν κατευθείαν στις επου-
ράνιες δυνάμεις,  παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία και τους κυβερνητικούς 
παράγοντες.

Απλά μαζεύονταν και χόρευαν τον περίφημο ‘Χορό της Βροχής’.
Δηλαδή χοροπήδαγαν αλαλάζοντας και ντυμένοι παρδαλά, στη κεντρική πλα-

τεία γύρω από μια φωτιά, μέχρι να πέσουν ξεροί από την κούραση.
Όχι πως έβρεχε και με αυτή τη μέθοδο, αλλά τουλάχιστον το διασκέδαζαν και 

έκαναν και γνωριμίες.
Αν δεν πιάσει η ‘Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης’ μπορούμε να το δοκιμάσουμε 

νομίζω!!!
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• Ανδρικά
• Είδη Θαλάσσης
• Αξεσουάρ Κινητών
• Τεχνολογία
• Σχολικά
• Παιχνίδια
• Είδη πάρτυ
• Περιποίηση 

Σώματος - 
Προσώπου

• Διακοσμητικά 

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

Μεγάλη ποικιλία από: 

Ούτε μία θέση γιατρού δεν προκηρύχθηκε στο 
Νοσοκομείο Κορίνθου παρά τις μεγάλες ελλείψεις
Διαμαρτυρία της Προσωρινής Διοικούσας της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

«Με απογοήτευση και αγανάκτηση διαπιστώσαμε 
ότι στην πρόσφατη προκήρυξη 854 θέσεων ΕΣΥ Ια-
τρών και Οδοντιάτρων που αφορά σε Νοσοκομεία 
και Δημόσιες Δομές Υγείας όλης της χώρας, δεν 
περιλαμβάνεται το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου», 
αναφέρεται σε δελτίο τύπου της Προσωρινής Διοι-
κούσας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του 
Νοσοκομείου Κορίνθου. Και συνεχίζει: 

«Το πρόβλημα της σοβαρότατης υποστελέχωσης 
του Νοσοκομείου μας έχει γνωστοποιηθεί σε προη-
γούμενη επικοινωνία μας.

Συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής:
α. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουρ-

γεί με έναν (1) μόνιμο, μία (1) επικουρική Ιατρό και 
μετακινημένους Γενικούς Ιατρούς από τα επίσης 
υποστελεχωμένα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα 
Υγείας του Νομού.

β. Στο Νοσοκομείο δεν υφίσταται Πνευμονολό-
γος.

γ. Τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής και της 
Κλινικής Covid-19 καλύπτουν μόνον τρεις (3) Ειδικοί 
Παθολόγοι!

δ. Η ΜΕΘ Covid-19 λειτουργεί με τρεις (3) Εντα-
τικολόγους.

ε. Στην Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική υπη-
ρετούν πλέον τρεις (3) Ειδικοί Γυναικολόγοι.

στ. Οριακά λειτουργούν Παιδιατρική Κλινική και 
Εργαστήρια, ενώ η λειτουργία και των υπολοίπων 
Τμημάτων και Κλινικών χαρακτηρίζεται προβλημα-
τική. Ουσιαστικά, οι ανάγκες των Τμημάτων καλύ-
πτονται μέσω Επικουρικών ή Ιατρών με συμβάσεις, 
ενώ η υπερεφημέρευση –σε συγκεκριμένα Τμή-
ματα συνάδελφοι εφημερεύουν 10-11 φορές τον 
μήνα!! – είναι φαινόμενο καθημερινό.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός υπηρετού-
ντων Ιατρών υπολείπεται κατά πολύ από τον απαι-
τούμενο σύμφωνα με τον αρκετά παλαιό Οργανισμό 
του Νοσοκομείου αριθμό. Συγκεκριμένα, από τον 
Οργανισμό προβλέπονται 87 θέσεις μόνιμου ιατρι-
κού προσωπικού, ενώ οι υπηρετούντες μόνιμοι Ια-
τροί είναι αυτήν τη στιγμή μόλις 48!! Να σημειωθεί 
ότι 4 συνάδελφοι βρίσκονται σε παράταση και σε λί-
γους μήνες θα συνταξιοδοτηθούν. Οπότε ο αριθμός 
των υπηρετούντων Ιατρών θα κατέβει στους 44!!

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, αναρωτιόμαστε 
πραγματικά γιατί δεν εισακούσθηκαν οι επανειλημμέ-
νες μας διαμαρτυρίες και βάσει ποιων στοιχείων απο-
φασίσθηκε από το Υπουργείο η μη προκήρυξη ΟΥΤΕ 1 

ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Απευθύνουμε ερώτηση στη διορισμένη από το 

Υπουργείο Υγείας Διοίκηση του Νοσοκομείου (Διοικη-
τής – Υποδιοικητής), ενημερώνουμε τους πολίτες του 
Νομού σε σχέση με την απόλυτη απαξίωση του Νοσο-
κομείου μας και τελικά του Νομού μας από την κεντρι-
κή εξουσία και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.

Η Προσωρινή Διοικούσα της Ένωσης Νοσοκομεια-
κών Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

Ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Θωμάς
Η Αντιπρόεδρος   Αναστασία Δαμέλου»
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Νέος Αντιπρόεδρος 
του Νοσοκομείου Κορίνθου 
ο Γιάννης Τσάκωνας

Με ένα σύντομο ευχαριστήριο στην προσωπική 
του σελίδα στο Facebook ο Γιάννης Τσάκωνας 
ανακοίνωση την τοποθέτησή του στη θέση του 
αντιπροέδρου του Νοσοκομείου Κορίνθου. 
Αναλυτικά αναφέρει: 
«Με αφορμή την τοποθέτηση μου στη θέση του 
Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου Κορίνθου, θέλω 
να ευχαριστήσω, τον Υπουργό Υγείας κύριο Θάνο 
Πλεύρη και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 
κυρία Μίνα Γκάγκα για την τιμή που μου κάνουν 
να αναλάβω τη θέση αυτή. Επιπλέον είναι μεγάλη 
μου χαρά να συνεργαστώ με τον Διοικητή του 
Νοσοκομείου Κορίνθου και φίλο Γρηγόρη Καρ-
πούζη. Μετά από χρόνια εργασίας στον ιδιωτικό 
τομέα και στους Δήμους Κορινθίων και Βέλου-
Βόχας, έχοντας μεταπτυχιακή ειδίκευση στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, 
Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, θα 
προσπαθήσω να προσφέρω κι εγώ από την 
πλευρά μου τα μέγιστα για την καλύτερη δυνατή 
λειτουργία του Νοσοκομείου μας».

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Παρεμβάσεις Κόλλια για το μπαράζ 
κλοπών στον Προαστιακό 

Σ
ε τέσσερις Ερωτήσεις που 
είχε καταθέσει, στο πλαίσιο 
του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου, ήδη από το 2010, ο Κων-

σταντίνος Κόλλιας, Βουλευτής Νέας 
Δημοκρατίας Κορινθίας, αναφέρθη-
κε ουκ ολίγες φορές στo ζήτημα της 
ανεπαρκούς λειτουργίας του Προα-
στιακού Σιδηροδρόμου του τμήματος 
ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ, καθώς και στο φαινό-
μενο των εκτεταμένων κλοπών και 
λεηλασιών που σημειώνονται μέχρι 
και σήμερα εις βάρος του σιδηροδρο-
μικού δικτύου, των εγκαταστάσεων 
του Προαστιακού αλλά και ευρύτερα 
στις λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές 
υποδομές.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κόλλιας, 
στις Ερωτήσεις που είχε απευθύνει 
στο παρελθόν προς τα συναρμόδια 
Υπουργεία, έκανε επανειλημμένως 
λόγο για ελλιπείς υποδομές, κλοπές 
και λεηλασίες στους σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς, στη ΔΕΗ και σε αγρο-
τικές εγκαταστάσεις, φθορές εξοπλι-
σμού αλλά και για ανεπαρκή μέτρα 
φύλαξης και συντήρησης του δικτύου 
και των σταθμών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούσε την ανά-
ληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών 
και εξειδικευμένων δράσεων, τη διε-
νέργεια προληπτικών και κατασταλτι-
κών ελέγχων για τη διαπίστωση κάθε 

παραβατικής συμπεριφοράς καθώς 
και την εκπόνηση στοχευμένων σχε-
δίων, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία, 
το χρόνο, τη συχνότητα τέλεσης και τις 
λοιπές συνθήκες διάπραξης των αδι-
κημάτων αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι 
μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός, πανελ-
λαδικής εμβέλειας, ανέδειξε χθες το 
θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, 
θέτοντας στο επίκεντρο της έρευνάς 
του τις τέσσερις αυτές Ερωτήσεις του 
Βουλευτή Κορινθίας.

Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα 
των Τεμπών, τα διαχρονικά προβλή-
ματα που μαστίζουν το σιδηροδρομι-
κό δίκτυο ήρθαν και πάλι στην επιφά-
νεια, με τον κ. Κόλλια να δηλώνει τα 
εξής:

«Στον απόηχο του σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος των Τεμπών, έρχονται 
και πάλι στο φως οι χρόνιες στρεβλώ-
σεις και παθογένειες του σιδηροδρομι-
κού συστήματος. Είναι αναγκαίο όσο 

ποτέ να ληφθούν οι απαραίτητες νομο-
θετικές πρωτοβουλίες για την παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες 
και την επανεκκίνηση των δρομολο-
γίων των τρένων με όρους απόλυτης 
ασφάλειας.

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα στο 
οποίο έχω κατ’ επανάληψη αναφερ-
θεί στο παρελθόν είναι η έξαρση της 
εγκληματικότητας στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο και, συγκεκριμένα, στον τόπο 
μου, στον Προαστιακό της Κορίνθου, 
στη ΔΕΗ καθώς και σε αγροτικές εγκα-
ταστάσεις, όπου εκδηλώνονται, όλα 
αυτά τα χρόνια, πολλαπλά περιστατικά 
παραβατικότητας.

Έχω καταθέσει στο παρελθόν τέσ-
σερις Ερωτήσεις, στις οποίες ζητώ 
την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού 
δικτύου και την υιοθέτηση μέτρων που 
θα αποτρέψουν όλα αυτά τα φαινόμε-
να. Ευελπιστώ η κατάσταση αυτή να 
αλλάξει προς το καλύτερο και οι σιδη-
ρόδρομοί μας να καταστούν, από εδώ 
και στο εξής, ένα αξιοπρεπές, αξιόπι-
στο και ασφαλές μέσο μαζικής μετα-
φοράς, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

Ευχαριστώ θερμά τον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ που έλαβε υπόψη για την 
έρευνα και το ρεπορτάζ του τις στοχευ-
μένες Ερωτήσεις που έχω υποβάλει 
ως Βουλευτής για το θέμα, απέναντι τα 
συναρμόδια Υπουργεία».
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Στη Βουλή έφερε ο Ψυχογιός την συνεχιζόμενη 
απαξίωση των δομών Υγείας στην Κορινθία

Αφορμή στάθηκε  η έντονη διαμαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Σ
τη Βουλή έφερε με Αναφορά 
προς το αρμόδιο Υπουργείο, 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός, την 

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας με την οποία διαμαρτύρεται 
έντονα για την συνεχιζόμενη απαξίω-
ση των δομών Υγείας του Νομού. 

Σύμφωνα την Ανακοίνωση του 
Συλλόγου, με την οποία ζητά άμεσα 
συνάντηση με το Υπουργείο βάσει του 
Νόμου 4512/2018 της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ για τους Ιατρικούς Συλλόγους, 
στην τελευταία (8/3/2023,ΑΠ:Γ4α/
Γ.Π.οικ.14830) προκήρυξη θέσεων ει-
δικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων 
κλάδου Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, 
εγκρίθηκαν πάνω από 850 μόνιμες 
θέσεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας της χώρας, χωρίς να υπάρχει 
καμία για την Κορινθία, παρά τη μεγά-
λη υποστελέχωση τόσο του Νοσοκο-
μείου Κορίνθου όσο και των Κέντρων 
Υγείας του Νομού!  

«Συνεχίζουμε με  ερωτήσεις στη 
Βουλή, δημόσιες παρεμβάσεις και 
επισκέψεις στο νοσοκομείο και τις δο-
μές υγείας του Νομού να ζητάμε από 
την κυβέρνηση την άμεση και επαρκή 
ενίσχυση τους στηρίζοντας τους για-
τρούς και όλους τους εργαζόμενους 
του πεδίου αλλά και το θεμελιώδες 
δικαίωμα των πολιτών στη υγεία» δη-
λώνει σχετικά ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.

Αναλυτικά η αναφορά 
«Προς το Προεδρείο της Βουλής 

των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθί-

ας διαμαρτύρεται για την συνεχιζόμενη 
απαξίωση των Υγειονομικών μονάδων 
του Νομού και ζητά άμεσες ενέργειες 
από το Υπουργείο» 

Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Γιώρ-
γος Ψυχογιός, καταθέτει ως Αναφορά 
Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας, όπως δημοσιεύτηκε στον 
τοπικό τύπο της Κορινθίας.

Σύμφωνα την ανακοίνωση του Ιατρι-
κού Συλλόγου Κορινθίας, στην τελευ-
ταία (8/3/2023,ΑΠ:Γ4α/Γ.Π.οικ.14830) 
προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. 
του Υπουργείου Υγείας, όπου εγκρί-
θηκαν πάνω από 850 μόνιμες θέσεις 
σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της 

χώρας, δεν ανακοινώθηκε καμία για 
τον νομό Κορινθίας παρά τη μεγάλη 
υποστελέχωση τόσο του Νοσοκομείου 
Κορίνθου όσο και των Κέντρων Υγείας 
του νομού.  

Ο Σύλλογος διαμαρτύρεται έντονα 
για τη περαιτέρω απαξίωση που υφί-
στανται οι υγειονομικές μονάδες του 
νομού και ζητά άμεσα συνάντηση με 
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε 
εφαρμογή του νόμου 4512/2018 περί 
Ιατρικών Συλλόγων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας 
και να μας ενημερώσετε σχετικά».

Τι ανέφερε η επιστολή 
του Ιατρικού Συλλόγου

Η επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου 
που έγινε η αφορμή για την αναφορά του 
βουλευτή Κορινθίας στη Βουλή, υπο-
γράφεται από τον πρόεδρο Χρυσοβαλά-
ντη Μέλλο και τον γραμματέα Θεόδωρο 
Σεργεντάνη και αναφέρει: 

«Με μεγάλη έκπληξη παρατηρήσα-
με πως στη τελευταία (8/3/2023, ΑΠ: 
Γ4α/Γ.Π.οικ.14830) προκήρυξη θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων 
κλάδου Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, 
όπου εγκρίθηκαν πάνω από 850 μόνιμες 
θέσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας 
της χώρας, δεν ανακοινώθηκε ΚΑΜΜΙΑ 
για τον νομό Κορινθίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού 
Συλλόγου Κορινθίας στις 23/2/2023, επι-
σκέφτηκε το Νοσοκομείο Κορίνθου και 
συνομίλησε με τα μέλη του σε κάθε τμή-
μα, διαπιστώνοντας και καταγράφοντας τα 
μεγάλα προβλήματα σε έλλειψη ιατρικού 
προσωπικού, σε βασικές ειδικότητες πα-
θολογικού τομέα, χειρουργικού τομέα, 
εργαστηριακού τομέα και τμήματος επει-
γόντων περιστατικών.

Παρόμοια εικόνα υποστελέχωσης εμ-
φανίζουν και τα Κέντρα Υγείας του νομού,

όπου πρόσφατα δεν εγκρίθηκε αίτη-
μα παράτασης Διευθυντή Παθολογίας, ο 
οποίος σεβόμενος τη πολυετή του υπηρε-
σία, επιθυμούσε τη παραμονή του για ένα 
6μηνο πέραν της συνταξιοδότησής του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας απο-
δίδει ευθύνες σε κάθε εμπλεκόμενη 
πλευρά, διαμαρτύρεται έντονα για τη 
περαιτέρω απαξίωση που υφίστανται 
οι υγειονομικές μονάδες του νομού και 
ζητά άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, σε εφαρμογή του νό-
μου 4512/2018 περί Ιατρικών Συλλόγων».

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
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Πολιτική

Νέο αναπτυξιακό σχέδιο 
παρουσίασε ο Χρ. Δήμας

Tο νέο αναπτυξιακό σχέδιο για την Διώρυγα της 
Κορίνθου παρουσίασαν σήμερα στο γραφείο του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτή 
Κορινθίας Χρίστου Δήμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Υπερταμείου Γρηγόρης Δημητριάδης, η Διευθύντρια 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Μάχη Βάνη, η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο Επικεφα-
λής στο Υπερταμείο για την Ανώνυμη Εταιρεία Διόρυγος 
Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) Βασίλης Αλεβιζάκος.

Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο στοχεύει στην παροχή 
πολλών οφελών στην τοπική κοινωνία, ειδικότερα 
στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώ-
ρων και στο Δήμο Κορινθίων, αξιοποιώντας την ακί-
νητη περιουσία της ΑΕΔΙΚ στην περιοχή. Στόχος είναι η 
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας και η ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Υπενθυμίζεται πως οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει 
στη Διώρυγα, ειδικότερα για την αποκατάσταση των 
πρανών, έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι υπό την 
επίβλεψη του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και 
του Υπουργείου Πολιτισμού όσον αφορά τον Δίολκο.

Η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ορόσημο για τις με-
ταφορές και τον τουρισμό. Η ενίσχυσή της είναι ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο για την τόνωση της τουριστικής δρα-
στηριότητας, την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά 
και την διευκόλυνση των μεταφορών. Γι αυτό καταβάλλε-
ται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επαναλει-
τουργήσει με ασφάλεια, όσο το δυνατόν συντομότερα, και 
να προσελκύσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τέμπη: «Ένα δυστύχημα που περίμεναν 
να συμβεί» λέει το BBC

Τ
ην ώρα που εντός των συνό-
ρων η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη ακολουθεί την κλασσική 
συνταγή της διάχυσης ευ-

θυνών, κόλαφος είναι ο διεθνής 
Τύπος για την τραγωδία στα Τέμπη. 
Το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ 
για το έγκλημα που συντελέστηκε 
στα Τέμπη παραμένει μεγάλο και 
μοιάζει ως αδιάκοπη συνέχεια 
του διασυρμού της χώρας μας 
για το σκάνδαλο των υποκλοπών, 
αφού παγιώνεται η άποψη πως 
στην Ελλάδα δεν λειτουργούν ούτε 
οι δημοκρατικοί θεσμοί, ούτε οι 
υποδομές του κράτους και το ένα 
οπωσδήποτε επηρεάζει το άλλο.

Το βρετανικό δίκτυο BBC από 
την πρώτη στιγμή μετά την τρα-
γωδία των Τεμπών εστιάζει στις 
μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρί-
ας και αναδεικνύει τις παθογένει-
ες στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 
χώρας μας, το οποίο και χαρακτη-
ρίζει «προηγούμενου αιώνα». Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης προσποι-
είται πως… δεν ήξερε τίποτα για 
την τριτοκοσμική κατάσταση του 
σιδηρόδρομου, σαν να ήταν κά-
ποιος άλλος πρωθυπουργός στην 
χώρα μας εδώ και τέσσερα χρόνια, 
ωστόσο το BBC σε ρεπορτάζ του 
επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα 
δυστύχημα το οποίο αναμενόταν 
ότι θα συμβεί.

Η βρετανική «ναυαρχίδα» της 
ενημέρωσης έκανε αναφορά στην 
κατάσταση που επικρατεί στην 
Ελλάδα δυο εβδομάδες μετά από 
το πιο φονικό σιδηροδρομικό δυ-
στύχημα της ελληνικής ιστορίας: 

«57 άνθρωποι έχασαν εδώ τη ζωή 
τους, πολλοί εκ των οποίων νέοι 
και έφηβοι που είχαν όλη τη ζωή 
μπροστά τους» αναφέρει το ρε-
πορτάζ και επισημαίνει ότι τα ερω-
τήματα για την τραγωδία έβγαλαν 
στους δρόμους χιλιάδες πολίτες 
που ζητούν απαντήσεις και δικαί-
ωση για τα θύματα.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι οι πο-
λίτες φοβούνται ότι θα υπάρχει συ-
γκάλυψη στην υπόθεση και ότι δεν 
θα αποδοθούν ευθύνες εκεί που 
πρέπει. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 
στην ανακοίνωση του Γεραπετρίτη 
για την επαναλειτουργία των δρο-
μολογίων αλλά και τις νέες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις που έχουν 
ανακοινωθεί.

Άλλη μια τρανταχτή περίπτωση 
που τα ξένα ΜΜΕ έχουν περισ-
σότερη επαφή με την ελληνική 
πραγματικότητα, απ’ ότι έχει η ελ-
ληνική κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν 
έχει ξεχάσει άλλωστε πως μετά το 

προδιαγεγραμμένο έγκλημα των 
Τεμπών, η πρώτη «γραμμή» του 
Μαξίμου ήταν το… «ανθρώπινο 
λάθος» και στη συνέχεια υπό το 
βάρος των ατελείωτων αποκαλύ-
ψεων για την τραγική κατάσταση 
του σιδηροδρόμου, πήγαμε σε αλ-
λαγή «τροπαρίου» και ακούσαμε 
τον Γιάννη Οικονόμου να λέει ότι 
ο πρωθυπουργός ήταν… ανενη-
μέρωτος, άλλα τώρα που… ενη-
μερώθηκε έκανε «προσωπικό του 
στοίχημα» να κάνει «πόλεμο» με 
το βαθύ κράτος, στην… επόμενη 
τετραετία.

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει την 
λανθασμένη εντύπωση πως απευ-
θύνεται σε έναν λοβοτομημένο 
λαό και να έχει γίνει κλισέ πλέον 
το «ο πρωθυπουργός δεν γνώρι-
ζε», ωστόσο τα ξένα Μέσα Ενημέ-
ρωσης δεν έχουν κανένα λόγο να 
ακολουθήσουν το θέατρο παραλό-
γου που παίζεται στην Ελλάδα…

Παντελής Λαμψιώτης sportime.gr
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Γνώμη Απόψεις

 Το νερό θα παραμείνει  δημόσιο και κοινωνικό αγαθό

Την ώρα που η κοινωνία συγκλονισμένη από το 
τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη 
βρίσκεται στους δρόμους, και ζητά την άμεση 
διαλεύκανση της υπόθεσης η κυβέρνηση της ΝΔ 
δεν έχει καιρό για χάσιμο, όπως φαίνεται, και με 
διαδικασίες εξπρές βάζει στο στόχαστρο την ιδιω-
τικοποίηση του νερού.
Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση φέρνει από την 
πίσω πόρτα ένα πολυνομοσχέδιο με σημαντι-
κές ρυθμίσεις για τα νερά, τα δάση, τη βιοποικι-
λότητα, τις ΑΠΕ, την ενεργειακή δημοκρατία, τα 
απορρίμματα, την χωροταξία και πολεοδομία, τα 
λατομεία και μεταλλεία και την ενέργεια και χρόνο 
διαβούλευσης δυο εβδομάδων, αποκαλύπτοντας 
έτσι πόσο πολύ υπολογίζει και αξιολογεί ως υψί-
στης σημασίας θέματα, το νερό, την ενέργεια και 
τη φύση.
Και εμείς αμέσως θυμόμαστε τα «ψεύτικα τα λό-
για τα μεγάλα» που ειπώθηκαν μετά από κάθε οι-
κολογική καταστροφή, θεομηνία, ακραίο καιρικό 
φαινόμενο για τη σπουδαιότητα της πράσινης πο-
λιτικής στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Τίποτα δεν σταματά την φιλελεύθερη πολιτική, 
ούτε καταστροφές ούτε και δυστυχήματα. Στο 
στόχαστρο του «κυβερνητικού οδοστρωτήρα» οι 

δημόσιες υποδομές και τα δημόσια κοινά αγαθά 
που κατάφεραν να σωθούν.
Η κυβέρνηση της ΝΔ με το ν/σ που κατέθεσε στη 
Βουλή, σχεδιάζει να δημιουργήσει «αγορά» για 
την παροχή των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέ-
τευσης και θεσμοθετεί Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων. 
Η ΡΑΕ, όπως άλλωστε όλες οι ρυθμιστικές αρχές, 
δεν υπάγεται στην εποπτεία του Δημοσίου, έχει 
αποφασιστικές αρμοδιότητες και οι πράξεις της 
είναι εκτελεστές χωρίς να υπόκεινται σε κανενός 
είδους έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από 
τον αρμόδιο υπουργό.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι το νερό,το μεγάλο κοινωνικό 
αγαθό, ιδιωτικοποιείται.
Ομως, ο τομέας παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης 
και αποχέτευσης δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, 
αφού κάτι τέτοιο απαγορεύεται εκ του Συντάγματος, 
όπως ρητά έχει κρίνει με σειρά αποφάσεων η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (1906/2014, 
190/2022, 191/2022). Ετσι, υποχρεωτικά οι επιχει-
ρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης υπόκεινται στον 
ευθύ και αποτελεσματικό έλεγχο του Δημοσίου.
Επομένως, δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας 
ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής στα νερά γιατί 
δεν υπάρχει το ανταγωνιστικό πλαίσιο, με άλλα λό-
για δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, την οποία πρέπει 
να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει για να 
τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού.
Η κυβέρνηση με εικοσαετή καθυστέρηση επα-
ναφέρει αποτυχημένες μορφές ιδιωτικοποίησης 
που εφαρμόσθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Ποιους εξυπηρετεί άραγε και εφαρμόζει αποτυχημέ-
να μοντέλα, όταν είναι γνωστή η κατάληξη τους;  Σή-
μερα το σύνολο των χωρών αυτών επανέφεραν την 
διαχείριση του νερού στο κράτος ή στους Δήμους.
Οπως προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο, για το 

έργο της η νέα ΡΑΕ θα επιβαρύνει οικονομικά τις 
Δημόσιες Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης 
εισπράττοντας ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου 
εργασιών τους και όχι επί των καθαρών κερδών 
τους. Και αυτό θα συμβαίνει ακόμη κι αν έχουν 
οικονομικές ζημιές, με χρήματα δηλαδή που θα 
επιβαρύνουν εν τέλει όλους τους χρήστες νερού.
 Αλλωστε, η ΡΑΑΕΥ θα προτείνει ακόμη και τη μέθο-
δο κοστολόγησης και τιμολόγησης και θα εγκρίνει 
τα τιμολόγια ελέγχοντας την «οικονομική αποδο-
τικότητα». Ο,τι ακριβώς έκανε και με την ενέργεια.
Τι σημαίνει αυτό;
Μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, τε-
ράστια επιβάρυνση των καταναλωτών, επισφαλή 
ποιότητα νερού και γενικά των υπηρεσιών.
Συν τοις άλλοις, με τις διατάξεις που προτείνονται 
στα άρθρα του πολυνομοσχεδίου σχετικά με τις 
αρμοδιότητές της,επέρχεται πλήρης κατάργη-
ση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των 
ΔΕΥΑ, καθώς και αρμοδιοτήτων των δημοτικών 
συμβουλίων που τα ελέγχουν.
Επομένως, δεν τους ελέγχει κανείς!
Για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κεντρική προτεραιότητα είναι 
η υπεράσπιση του ανθρώπινου δικαιώματος που 
σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, την ενέργεια, την 
τροφή, το νερό, την υγεία και όλοι θα πρέπει να 
εχουν πρόσβαση σε αυτά. 
Για όλες και όλους εμάς δεν νοείται καμία στροφή 
στο παρελθόν .
Η αντίδραση στο πολυνομοσχέδιο-σκούπα, με 
προμετωπίδα το ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του νε-
ρού, πρέπει και μπορεί να είναι πάνδημη.
Η νέα προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ θα διασφαλίσει πως το νερό θα παραμεί-
νει δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. .

* Η κα Τζένη Σουκαρά είναι δημοσιογράφος, 
υποψήφια βουλεύτρια Κορινθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Γράφει η Τζένη Σουκαρά*
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Οι νέοι στους δρόμους… μας δείχνουν τον δρόμο!
Γράφει η Έλενα Κονομόδη*

«Οι φωνές που θρηνούν και απαι-
τούν δικαιοσύνη σκέπασαν όλη την 
Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρος για αι-
σχρές δικαιολογίες». Η φετινή 8η 
Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας, επισκιάστηκε από το τραγικό 
δυστύχημα-έγκλημα των Τεμπών. Η 
φετινή 8η Μάρτη ήταν διαφορετική. Η 
νέα γενιά, πρωταγωνίστρια των εξε-
λίξεων, έδωσε το στίγμα της κόντρα 
στο κυρίαρχο αφήγημα ότι ολόκληρη 
την ευθύνη φέρει ένας άνθρωπος. Οι 
ζωές μας δεν είναι κόστος- Οι ζωές 
μας έχουν αξία!

Μια ολόκληρη κοινωνία με μπρο-
στάρηδες  τις νέες και τους νέους  
κατέκλυσε τους δρόμους των μεγά-

λων πόλεων. Παρούσα η νεολαία στη 
διαμαρτυρία μάς επιβεβαιώνει την 
ανάγκη που έχει  για  επικράτηση 
της αλήθειας και της δικαιοσύνης. 
Μια ολόκληρη κοινωνία αγωνίζεται 
και απαιτεί να μη συγκαλυφθεί αυτό 
το προαναγγελθέν έγκλημα, να αποδο-
θούν ευθύνες όπως τους αναλογεί, να 
μη ζούμε άλλο στη χώρα του «πάμε 
και όπου βγει» και «του κατά τύχη». 

Η κοινωνία μίλησε. Όλες και όλοι 
μαζί αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε 
μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, δια-
κρίσεις και βία, μια κοινωνία με αξι-
οπρέπεια, δικαιώματα και ασφάλεια. 
Όλες και όλοι μαζί τιμάμε τα θύματα 
της τραγωδίας, αντιστεκόμαστε στο σι-
ωπητήριο που θέλουν να επιβάλλουν 
και απαιτούμε την αλήθεια. Διεκδι-

κούμε τη ζωή που μας αξίζει! Οι νέοι 
και οι νέες της εποχής μας είναι το 
σήμερα, το αύριο… το μέλλον! Με την 
αστείρευτη θέληση τους για αλλαγή και 
ανατροπή επιτυγχάνουμε να οδεύουμε 
προς την εγκαθίδρυση του δημοκρα-
τικού κράτους και κατ’ επέκταση του 
κράτους πρόνοιας. Είναι η ίδια η γενιά 
που μας υπενθυμίζει την ανάγκη για 
την επικράτηση της αλήθειας και της 
αλληλεγγύης. Είναι η γενιά που διορ-
θώνει καθημερινά τα κακώς κείμενα 
του παρελθόντος. Ας μην αφήσουμε 
τους άλλους να γράψουν το σενάριο 
της ζωής μας! Ήρθε η ώρα να μιλή-
σουν ο λαός και η νεολαία!  

* Η κα Έλενα Κονομόδη είναι Δικηγόρος - 
Υπ. Βουλευτής Ν.Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πως χτίζουμε ισχυρούς δήμους;

Η αγάπη για την περιοχή μας 
μπορεί να φέρει ανάπτυξη σε 
πολλά επίπεδα. Όταν οι άνθρω-
ποι έχουν μια βαθιά αίσθηση 
σύνδεσης και υπερηφάνειας 
για την περιοχή τους, είναι πιο 

πιθανό να επενδύσουν τον χρόνο, την ενέρ-
γεια και τους πόρους 
τους για να την κάνουν 
ένα καλύτερο μέρος. 
Έτσι, η αγάπη για την 
περιοχή μας είναι μια 
ισχυρή δύναμη που 
μπορεί να συμβάλει 
στο να επέλθει η ανά-
πτυξη της.

Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε πως όταν 
οι άνθρωποι αγαπούν 
την περιοχή τους, εί-
ναι πιο πιθανό να ξε-

κινήσουν επιχειρήσεις και να επενδύσουν 
στην τοπική οικονομία. Αυτό μπορεί να δη-
μιουργήσει θέσεις εργασίας και να τονώσει 
την οικονομική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να 
τους ωφελήσει όλους στην περιοχή. Επίσης, 
οι πολίτες που αισθάνονται συνδεδεμένοι 
με την κοινότητα τους, είναι πιο πιθανό να 
εμπλακούν σε εκδηλώσεις της περιοχής και 
να αφιερώσουν εθελοντικά τον χρόνο τους 
για να έχουν θετικό αντίκτυπο. Έτσι οδηγού-
μαστε σε ισχυρότερες κοινωνικές συνδέσεις 
και μεγαλύτερη αίσθηση ότι η περιοχή μας 
μας ανήκει. 

Η αγάπη μας για τον τόπο μας είναι η πρώ-
τη και βασική δύναμη μας ώστε να αλλάξουμε 
την περιοχή μας προς το καλύτερο. Ωστόσο, 
θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος το-
πικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την ανάπτυξη;

Αρχικά, η ενότητα των πολιτών είναι ένας 
σημαντικός στόχος για κάθε τοπικό ηγέτη, 
καθώς συμβάλλει στην προώθηση της αί-

σθησης της κοινότητας, στη δημιουργία ενός 
κοινού οράματος για το μέλλον και στην αύ-
ξηση της συνολικής συμμετοχής των πολιτών. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενθαρρύ-
νει ενεργά τους πολίτες να συμμετέχουν σε 
κοινοτικές εκδηλώσεις και τοπικές διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων. Αυτό μπορεί να πε-
ριλαμβάνει συναντήσεις του δημάρχου της 
περιοχής με τους πολίτες στην αίθουσα του 
δημαρχείου για να συζητούν ζητήματα που 
τους απασχολούν, τη συγκρότηση συμβου-
λευτικών επιτροπών πολιτών καθώς και την 
αλληλεπίδραση των πολιτών με την διοίκηση 
μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή και 
άλλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Επιπρόσθετα, καθίσταται σημαντικό για 
την τοπική αυτοδιοίκηση να διασφαλίσει ότι 
όλοι οι πολίτες αισθάνονται ότι περιλαμβά-
νονται σε αυτή την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει 

πως θα προσεγγίζει διάφορες ομάδες εντός 
της κοινότητας, όπως μειονοτικούς πληθυ-
σμούς, κατοίκους χαμηλού εισοδήματος και 
άτομα με ειδικές ανάγκες για να διασφαλιστεί 
πως ακούγεται η φωνή όλων των πολιτών.

Ας σημειωθεί ακόμα πως η ενθάρρυνση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας και η υποστήρι-
ξη των μικρών επιχειρήσεων από την τοπική 
αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στη δημι-
ουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης της ιδιοκτη-
σίας στην περιοχή, γεγονός που θα φέρει έπει-
τα ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα. Η υποστήριξη 
αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να επέλθει 
είτε με τη μείωση των δημοτικών τελών είτε 
με έργα υποδομής και την εξασφάλιση της δι-
εύρυνσης της τουριστικής περιόδου. 

Έτσι, κοντά σε αυτό, η τοπική αυτοδιοίκη-
ση, μπορεί προωθώντας κοινούς στόχους 
μέσα στην κοινωνία όπως η περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, η δημόσια ασφάλεια και η κοι-
νωνική δικαιοσύνη, να ενθαρρύνει την ενεργή  
συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες υπο-
θέσεις και παράλληλα την ανάπτυξη σε όλους 
τους τομείς με τη σύμφωνη γνώμη αλλά και 
ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

* Ο Τάσος Καλαντζής είναι από το Κιάτο και 
σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπι-
στήμιο Ρεθύμνου.

Γράφει ο
Τάσος Καλαντζής*



Προπέτασμα καπνού η διάχυση των ευθυνών 
για να συγκαλύψει τους πραγματικά 

υπεύθυνους της τραγωδίας των Τεμπών
Στη Δημοκρατία οι ευθύνες αποδίδονται και καταλογίζονται. Έχουν ονοματεπώνυμο
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9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια

Κ
ατά την τοποθέτησή του στο θέμα «Η Εθνική τρα-
γωδία στα Τέμπη - Πολιτικές Ευθύνες», που συζη-
τήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννή-
σου, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023, ο επικεφαλής της 

παράταξης “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο”, Γιώργος 
Δέδες, αναφέρθηκε στην πάνδημη θλίψη, τον πόνο αλλά και 
την οργή μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών που επιτάσ-
σουν την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, τη διερεύνηση 
και τον καταλογισμό των ευθυνών. Μέσα από τη δημόσια 
συζήτηση, τόνισε, αναδεικνύεται η διαφορά δύο διαμετρικά 
αντίθετων πολιτικών στρατηγικών, οι οποίες εφαρμόστηκαν 
στο χώρο των δημόσιων υποδομών της χώρας τα τελευταία 
χρόνια. 

Ο Γιώργος Δέδες σημείωσε πως την περίοδο 2015-2019, 
υπήρξε μια καθαρή πολιτική ενίσχυσης, προώθησης και 
υλοποίησης κρίσιμων, δημόσιου χαρακτήρα, υποδομών 
- και στα έργα και στις μεταφορές - που ενίσχυσε τον ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα και τη δημόσια ασφάλεια των έργων. 
Από την άλλη πλευρά, συμπλήρωσε πως από το 2019 και 
εντεύθεν, υπήρξε μια πολιτική πλήρους απαξίωσης των 
υποδομών της χώρας, πλήρους ελλείμματος οποιασδήποτε 
παρέμβασης για την άσκηση σοβαρών δημόσιων πολιτικών 
και στις μεταφορές και στις υποδομές. Επικράτησε, όπως 
είπε, μια αντίληψη που ήθελε μεγάλα κομμάτια αυτών των 
δημόσιων υποδομών να προετοιμάζονται για εκχώρηση 
στους ιδιώτες μέσα από την απαξίωση και την εγκατάλειψή 
τους.

Όσον αφορά στο θέμα του σιδηρόδρομου, ο Γιώργος Δέ-
δες υπογράμμισε πως αφέθηκαν στην τύχη τους να ρημά-
ξουν και να υποβαθμιστούν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που 
θα απέτρεπαν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, που με οδύνη 
βίωσε η χώρα.

Ο επικεφαλής των “Νέων Δρόμων” παρατήρησε πως 
απέναντι στο καθολικό αίτημα να υπάρξει πλήρης διαλεύ-
κανση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο 
δυστύχημα, από την πλευρά της κυβέρνησης και, δυστυχώς 
και από την πλευρά της περιφερειακής πλειοψηφίας, υπάρ-
χει μία απόπειρα αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης που 
εκφράζεται με μια προσπάθεια συμψηφισμού και διάχυσης 
ευθυνών, με την μόνιμη επωδό «διαχρονικές ευθύνες».

“Η διαχρονικότητα των ευθυνών είναι ένα προπέτασμα κα-
πνού για να καλύψει συγκεκριμένες πολιτικές, ιστορικές και 
εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν στον τρόπο διακυβέρ-
νησης της χώρας και στη συγκεκριμένη πολιτική που εφαρ-
μόζεται στις δημόσιες μεταφορές και υποδομές”, ανέφερε ο 
Γιώργος Δέδες και συμπλήρωσε πως στη Δημοκρατία δεν 
υπάρχει χώρος για λογικές “όλοι φταίνε, όλοι το ίδιο είναι” 
και πως ο εξισωτισμός οδηγεί σε φασίζουσες λογικές . 

Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, τόνισε και αναφέρο-
νται σε συγκεκριμένες περιόδους πολιτικής διακυβέρνησης 
που έχουν να κάνουν με διαφορετικές πολιτικές, ενώ σημεί-
ωσε πως:
• Το 2019 στον ΟΣΕ υπήρχαν 1.200 μόνιμοι εργαζόμενοι. 

Σήμερα έχουν απομείνει 730. 
• Το 2019 στο σταθμό της Λάρισας υπήρχαν 25 μόνιμοι 

σταθμάρχες. Σήμερα έχουν απομείνει 10 και προσλαμβά-
νονται με μπλοκάκι. 

• Η σύμβαση για την υλοποίηση εντός 14 μηνών του έργου 
Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης, εγκεκριμένη από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, έμεινε ανυπόγραφη στα συρτάρια 
του κ.Καραμανλή επί δύο ολόκληρα χρόνια για να υπο-
γραφεί τον Μάιο του 2021 χωρίς να αλλάξει ούτε μία λέξη. 

• Το έργο αυτό το 2019 είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό 

72,4%. Μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ έφτασε 
μόλις το 77%.

• Το κοινό κέντρο παρακολούθησης της κίνησης των τρένων 
ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οδό Καρόλου, σταμάτησε να λειτουρ-
γεί το 2020.

• Δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη στο σύστημα ελέγχου στο 
σταθμό της Λάρισας που προκλήθηκε από φωτιά το 2019, 
ένα έργο ελάχιστου κόστους.
Εδώ στην Πελοπόννησο, υπογράμμισε ο κ. Δέδες, βιώσαμε 

έντονα το βάλτωμα και την εγκατάλειψη των μεγάλων δημόσι-
ων έργων, της υπονόμευσής τους και τελικά της μη υλοποίη-
σής τους και απηύθυνε τα παρακάτω ερωτήματα:
• Το 2019, παραδόθηκε ολοκληρωμένη η γραμμή του σιδηρό-

δρομου μέχρι το Αίγιο, με έτοιμες τις Μελέτες και τα Τεύχη 

Δημοπράτησης για τη συνέχιση του έργου προς Πάτρα. Τι 
έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Μηδέν εις το πηλίκο.

• Το 2018 είχε δημοπρατηθεί το έργο του προαστιακού του 
Λουτρακίου, εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος, με χρονοδιάγραμ-
μα ολοκλήρωσης του έργου τους 18 μήνες. Πού βρίσκεται 
μετά από 4,5 χρόνια ο προαστιακός Αθήνα - Λουτράκι; Μη-
δέν εις το πηλίκο.

• Το τρένο στην Πελοπόννησο, που καλώς ακούσαμε από τον 
Περιφερειάρχη να το διεκδικεί από την αρχή της θητείας 
του, που βρίσκεται σήμερα; Που βρίσκεται η χρηματοδότη-
σή του; Εδώ δεν υπάρχει η δικαιολογία δεν είχαμε λεφτά, 
κ.λπ. - αυτή τη στιγμή, 980 εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν στο 
πρόγραμμα του CEF [Connecting Europe Facility] χωρίς η 
χώρα να τα έχει απορροφήσει. Μηδέν εις το πηλίκο.

• Στον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, 
έργο δημοπρατημένο από το 2019, τέσσερα χρόνια μετά δεν 
έχει ακόμα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Μηδέν εις το πηλίκο. 

• Τι έγινε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τα αντιπλημμυρικά 
έργα της Πελοποννήσου, με εγκεκριμένα 350 εκατομμύρια 
ευρώ για έργα κατά μήκος όλων των αυτοκινητοδρόμων; 
Μηδέν εις το πηλίκο. 
Ο επικεφαλής των “Νέων Δρόμων” ανέφερε πως το σαθρό 

επιχείρημα ‘Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε’ αποτελεί ομολογία 
της οριστικής κατάρρευσης της πολυδιαφημισμένης ιδέας του 
“επιτελικού κράτους”. Μαζί της, συμπλήρωσε, κατέρρευσε και 
η νεοσυντηρητική στρατηγική της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων 
υπηρεσιών του Δημοσίου.

Τέλος, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Γ. Δέδες ανέφερε 
πως αξιολογώντας ψύχραιμα, ρεαλιστικά και δίκαια, οι πολι-
τικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να εκκινήσουν μια συλλο-
γική, εθνική προσπάθεια για την εφαρμογή στην πράξη και την 
ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών, χωρίς παρεκ-
κλίσεις, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς άλλες σκέψεις ιδιωτικο-
ποίησης δημόσιων φορέων και δημόσιας περιουσίας.
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Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις στο Κιάτο 
Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε 

όλους τους κεντρικούς δρόμους της 
πόλης του Κιατου πραγματοποιούνται 
το τελευταίο διάστημα. Οι ασφαλτο-
στρώσεις ακολουθούν την ολοκλή-
ρωση του πολύ σημαντικού έργου της 
διευθέτησης των ομβρίων υδάτων 
εντός του Κιάτου, αλλά και την ανα-
γκαία διέλευση των δικτύων παροχής 
αγαθών κοινής ωφελείας. 

Με ιδιαίτερη προσοχή γίνεται και η 
ευθυγράμμιση της νέας ασφάλτου με 
τα φρεάτια της αποχέτευσης και τις 
σχάρες ομβρίων, ώστε το οδόστρωμα 
να παρουσιάζει ομαλή επιφάνεια.

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



Δήμος Βέλου-Βόχας: Διαλογή στην πηγή 
και κάδοι με ονοματεπώνυμο!

Ξεκίνησε στο Μπολάτι το πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή - Τοποθετούνται 
τα υπόγεια συστήματα κάδων σε Ζευγολατιό και Κοκκώνι

 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
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Μ ια νέα εποχή στην καθαριότητα εγκαι-
νιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας με την 
ολοκλήρωση της τοποθέτησης  ατομι-
κών κάδων (πράσινοι και μπλε) στην 

Κοινότητα Μπολατίου στο πλαίσιο του πιλοτικού 
προγράμματος Διαλογής στην Πηγή. Συνολικά 
διανεμήθηκαν 540 μικροί κάδοι χωρητικότητας 
120 λίτρων ο καθένας, δύο ειδών: Ένας πράσινος 
για τα σύμμεικτα απορρίμματα και ένας μπλε για 
τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Κάθε κάδος φέρει το όνομα του ιδιοκτήτη του, 
γεγονός που από μόνο του μεταφέρει την δια-
δικασία της διαλογής εντός της οικίας του κάθε 
δημότη και την εφαρμογή ορθών πρακτικών δι-
αχείρισης χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Με απλά 
λόγια κάθε νοικοκυριό θα είναι υπεύθυνο για την 
σωστή διαλογή των απορριμμάτων και τον δια-
χωρισμό τους σε ανακυκλώσιμα ή μη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον 
Δήμο Βέλου-Βόχας τα απορρίμματα θα συλλέγο-
νται κάθε Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες 
θα πρέπει από την Τετάρτη το βράδυ να τοπο-
θετούν τους ατομικούς τους κάδους έξω από το 
σπίτι τους και θα γίνεται η αποκομιδή τους από 
τα ανάλογα απορριμματοφόρα, σπίτι-σπίτι. Τις 
υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας οι κάδοι θα βρί-
σκονται εντός του σπιτιού.

Θυμίζουμε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα που ξε-
κίνησε να υλοποιείται και στην Κοινότητα Μπο-
λατίου έχει ήδη εφαρμοσθεί με μεγάλη επιτυχία 
τα προηγούμενα χρόνια και στην Κοινότητα Ευ-
αγγελιστρίας.

Στόχος του δήμου Βέλου-Βόχας, όπως πολ-
λές φορές έχει τονίσει ο δήμαρχος Αννίβας 
Παπακυριάκος, είναι το πρόγραμμα αποκομιδής 
κατ’ οίκον να εφαρμοστεί και στις υπόλοιπες κοι-
νότητες του δήμου (εφόσον οι υπηρεσίες μπο-
ρέσουν να ανταπεξέλθουν στην υποστήριξη του 
τόσο με προσωπικό όσο και με τον κατάλληλο 
τεχνικό εξοπλισμό).

Υπόγειοι κάδοι
Παράλληλα ξεκίνησε η τοποθέτηση των υπό-

γειων κάδων απορριμμάτων στην κοινότητα Ζευ-
γολατιού και στην κοινότητα Κοκκωνίου.  Ήδη 
τοποθετήθηκαν στην μικρή κυκλική πλατεία ένα-
ντι του super market Market In και αναμένεται η 
τοποθέτησή τους και στην πλατεία του Δημοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού. 

Θυμίζουμε ότι ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την προμήθεια 
και εγκατάσταση οκτώ υπόγειων συστημάτων 
κάδων. To έργο προϋπολογισμού 236.000,00 
ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο 
και Ιδίους Πόρους του Δήμου και περιλαμβάνει 
την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε επιλεγμένα 
σημεία του δήμου (από δύο, έναν για σύμμεικτα 
απορρίμματα και έναν για ανακύκλωση, σε 
κάθε σημείο) και έρχεται να συμπληρώσει την 
αγορά τοποθέτηση με ιδίους πόρους, ανάλογων 
συστημάτων σε Βέλο και Νεράντζα. 

Οι 8 υπόγειοι κάδοι ενισχύουν την στόχευση να 
βελτιωθεί αποτελεσματικά και ριζικά την εικόνα 

της καθαριότητας σε όλες τις Κοινότητες. Τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοπο-
θέτησή τους σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία σύμ-
φωνα με τους όρους της χρηματοδότησης.

Τα πολλαπλά οφέλη της κατ’ οίκον διαλογής
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ξεκάθαρο σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο ότι η διαλογή των οικιακών 
απορριμμάτων στην πηγή, είναι ο μόνος ασφαλής 
τρόπος για να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό ανα-
κύκλωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός 

στόχος που θα μειώσει τις δαπάνες της κεντρικής 
διαχείρισης απορριμμάτων.  Ένα εντατικό και εκτε-
ταμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, όπως η 
συλλογή πόρτα-πόρτα, ευαισθητοποιεί τους πο-
λίτες και κάνει την ορθή διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων καθημερινή υπόθεση και αντικείμενο 
της οικιακής οικονομίας. 

Το πρόγραμμα ήδη εφαρμόζει με επιτυχία εδώ 
και 2-3 χρόνια, σε αρκετές κοινότητές του ο δήμος 
Σικυωνίων, ενώ πιλοτικά στον δήμο Βέλου-Βόχας 
λειτουργεί στην Ευαγγελίστρια. 
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Σπύρος Καραβάς: 1,5 εκατ. ευρώ πεταμένα 
στη λογική του “Ράβε – ξήλωνε”

Την ασυνέχεια, την έλλειψη σχεδια-
σμού και την ανεπάρκεια της απερχό-
μενης δημοτικής αρχής Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης στηλιτεύει ο Σπύρος 
Καραβάς σε ανακοίνωσή του. Όπως 
επισημαίνει «η ανεπάρκεια αυτής της 
δημοτικής αρχής είναι επιζήμια για τον 
τόπο μας». Και συνεχίζει:

“Ξηλώνουμε την Αριστοναυτών 
για να την κάνουμε χειρότερη από 
ότι ήταν.

Υπό την πίεση των κατοίκων την ξα-
ναξηλώνουμε μήπως μαζέψουμε την 
προεκλογική γκρίνια…

Ξηλώνουμε το λιμάνι χωρίς λόγο, 
χωρίς να είναι προτεραιότητα, δίχως 
καμία λογική και καμία διαβούλευση.

Πετάμε πάνω από 1.5 εκατ ευρώ 
στη λογική του ράβε-ξήλωνε…όταν 
δεν έχουμε νερό να ποτίσουμε,ή θά-
λασσα παίρνει τα σπίτια μας,πλατείες 
της προκοπής, πεζόδρομους και κοι-
νόχρηστους χώρους,όταν δεν έχουμε 
ανοίξει μισό δρόμο στο Ξυλόκαστρο 
και στο Δερβένι και ειδικά τον περιφε-
ρειακό,όταν τα δημόσια κτίρια μας 
γκρεμίζονται και πολλά ακόμα που 
χρειάζεται ο τόπος μας για να ξαναβρεί 
τον δρόμο του.

Θέλουμε έναν άλλο δήμο.
Τον Οκτώβρη όλοι μαζί αλλάζουμε 

πορεία.», καταλήγει. 

«Θέλουμε έναν άλλο δήμο. Τον Οκτώβρη όλοι μαζί αλλάζουμε πορεία»,  
τονίζει ο επικεφαλής των "Οριζόντων Δημιουργίας"

Έγκλημα και τιμωρία
Έχουμε το πιο σύγχρονο και ασφαλές μέσο 

ευρωπαϊκού τύπου, το τρένο, έλεγε ο κύριος 
Καραμανλής μία εβδομάδα προτού συμβεί το 
μοιραίο. Μπήκα κι εγώ. Όταν μπήκες εσύ ήταν 
όλοι επί ποδός κύριε Καραμανλή. Τηλέφωνα, 
φωτιές, άνθρωποι, λαμαρίες, ουρλιαχτά ψυ-
χές ζητούσαν βοήθεια, μαμά καιγόμαστε, στην 
μέση τα χρήματα. 150 εκατομμύρια μας έδω-
σε η ΕΕ. Τι τα κάνατε; Μας πήγαν στα δικαστή-
ρια. Τι είπατε;Ψέματα Ανεύθυνοι άνθρωποι. 

Έτσι κάνατε και με το Μάτι. Θέλουμε απα-
ντήσεις και με την Μάντρα εδώ όπως βλέπετε 
δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. 

Θέλω σαν φορολογούμενη και ψηφοφόρος 
Ελληνίδα να δώσετε αποτελέσματα για τα τρία 
αυτά εγκλήματα. Και να πείτε την αλήθεια στον 
ελληνικό λαό. φτάνουν τα ψέματα και η κοροϊ-
δία. Και μην έχετε αγωνία να μαζέψετε χρήμα-
τα. Στο μεγάλο ταξίδι που πήγαν και αυτοί οι 
άνθρωποι δε πέρνουμε τίποτα σας το λέω και 
το ξέρετε και εσείς. Ηρεμήστε και Κοιτάτε και 
τον λαό. Έλληνα του βολέματος και ανευθυ-
νότητας κατόρθωσες το ακατόρθωτο.

ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
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Νίκος Σταυρέλης: 3,5 χρόνια υποσχέσεων 
Νανόπουλου χωρίς αντίκρυσμα

Β.Νανόπουλος: Ας αναλάβουν την ευθύνη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι «προεκλογικό μπαλκόνι»

Με δελτίο τύπου ο επικεφαλής της Πνοής Δημιουργίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνάς του 
για την υλοποίηση των υποσχέσεων του δημάρχου Κορινθίων

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα, εντό-
πισε ο επικεφαλής της "Πνοής Δημι-
ουργίας" Νίκος Σταυρέλης στην έρευνά 
του για τα 3,5 χρόνια που ο Βασ. Να-
νόπουλος βρίσκεται στον δημαρχιακό 
θώκο του δήμου Κορινθίων. Ο υποψή-
φιος δήμαρχος Κορινθίων αναφέρει σε 
Δελτίο Τύπου: 
«Φθάνουμε στο τέλος της δημοτικής θη-
τείας Νανόπουλου και είπα να κάνω μία 
έρευνα  των υποσχέσεων του Δημάρχου 
στο Κορινθιακό λαό. Δυστυχώς απογο-
ήτευση σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
Δήμου Κορινθίων. Ενδεικτικά και μόνο 
αναφέρω:

Αποχετευτικό Λυμάτων Άσσου, Περι-
γιαλίου, Λεχαίου, Βραχατίου και Ζευγο-
λατιού 60.000.000€. Εγκεκριμένη πίστω-
ση από 24 Μαϊου 2021 σε ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα και ακόμα δεν έχει δημο-
πρατηθεί. 

Αντικατάσταση δικτύου αμιάντου 
ύδρευσης Άσσου Λεχαίου 660.000€, 
έργο συνεχιζόμενο από την προηγούμε-
νη Δημοτική Αρχή. Το έργο ολοκληρώ-
θηκε αλλά ουδέποτε έγινε η σύνδεση και 
οι νέες παροχές. Άνθρακας ο θησαυρός. 
Οι κάτοικοι πίνουν νερό ακόμα από τα δί-
κτυα αμιάντου.

Μουσείο Μικρασιατών. Ακόμα είμα-
στε στη φάση τροποποίησης του σχεδίου 

πόλης. Ούτε μελέτη, ούτε χρηματοδότη-
ση, ούτε δημοπράτηση.

Άρδευση από Βιολογικό καθαρισμό σε 
Ξυλοκέριζα, Αρχαία Κόρινθο. Ακόμα το 
περιμένουν. Για Άσσο Λέχαιο Περιγιάλι 
δεν φαίνεται καν στον ορίζοντα.

Δημοτική Αγορά. Ούτε καν το άγγιξε το 
θέμα.

OPEN MALL. Ακόμα δεν έγινε η με-
λέτη. Η χρηματοδότηση 1.500.000 € από 
τον Ιούλιο 2019

Αποχετευτικός αγωγός Ποσειδωνίας 
200.000 €. Έργο με ανάδοχο από το 2020 
και ακόμα δεν ξεκίνησε.

Ψηφιακό Μουσείο 238.000€. Εγκε-

κριμένο σε πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης α/
Αύγουστο 2021. Ακόμα δεν έχει δημο-
πρατηθεί

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Πο-
σειδωνίας. Ακόμα τίποτα.

Μουσικό Σχολείο 11.000.000€. Χρη-
ματοδότηση από το 26/10/2021. Ακόμα 
δεν έχει δημοπρατηθεί.

Πράξη Εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
Αγίας Άννας Συνοικισμού. Από το 2021 
περιμένουμε την καταχώρηση στο Κτη-
ματολόγιο.

Γήπεδο Συνοικισμού και Καλλιθέας. 
Ακόμα απολύτως τίποτα. Η αγορά έγινε 
από το 2021.

Γήπεδο στρατοπέδου 10 στρεμμάτων.  
Μας παραχωρήθηκε από το 2019 και 
ακόμα δεν έγινε τίποτα. 

Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητη-
ρίου 1.000.000 € εγκεκριμένη χρηματο-
δότηση από το 2019. Μέχρι σήμερα δεν 
έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.

Ταρτάν στίβου Κορίνθου και Χιλιομο-
δίου 478.000 € εγκεκριμένη χρηματο-
δότηση από το Φιλόδημο από το 2021. 
Ακόμα δεν έχει γίνει ούτε η μελέτη.

Ανάπλαση παραλίας Σαρωνικού. Τί-
ποτα.

Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Κορίνθου. 
Υποσχέθηκε ότι το Σεπτέμβριο 2022 ο 
εργολάβος θα ήταν μέσα στο έργο. 

Σχέδιο περιοχής Βοσέικα. Μας είπε σε 
λίγες εβδομάδες θα είναι έτοιμο το ΦΕΚ. 
Ακόμα είμαστε πολύ μακριά.

Αρχαία Κόρινθος. Τα καλύτερα έρχο-
νται μας λέει συνεχώς από το 2019. Δεν 
είδαμε απολύτως τίποτα.

Ιαματική Πηγή Λουτρών Ωραίας Ελέ-
νης. Υποσχεσιολογία ότι η πηγή έρχεται 
στο Δήμο. Τίποτα. 

Πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ. Ακούμε 
συνεχώς για εκατομμύρια. Μέχρι σήμε-
ρα μηδέν απορροφητικότητα και δυστυ-
χώς μηδέν δημοπράτηση έργων.

Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για τη Δη-
μοτική Αρχή και το Δήμο Κορινθίων». 

Καταψήφισαν οι παρατάξεις 
της μειοψηφίας και  ανεξάρτητοι 
σύμβουλοι στην συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης 
Μαρτίου 2023, τις συμβάσεις μί-
σθωσης μηχανημάτων έργου για 
παρέμβαση σε έκτακτες περιπτώ-
σεις και φαινόμενα, για τις δημο-
τικές ενότητες Άσσου – Λεχαίου, 
Κορινθίων, Σαρωνικού, Τενέας 
και Σολυγείας. Η πράξη αυτή 
βλάπτει ουσιαστικά τις παραπά-
νω περιοχές .

Η πράξη τους ήταν ανεύθυνη 
και μικροπολιτική.

Έχει όμως συνέπειες, όχι στην 
δημοτική αρχή αλλά στις δημο-
τικές ενότητες, στους τοπικούς 
προέδρους, στους κατοίκους και 
στις ανάγκες τους.

Τα μηχανήματα του δήμου 
Κορινθίων και οι υπάλληλοί του 
δεν επαρκούν για να αντιμετω-
πίσουν τα προβλήματα στις Δη-
μοτικές Ενότητες. Μέχρι πέρυσι 
ιδιώτες εργολάβοι συμμετείχαν 
σε εκχιονισμούς, αντιμετώπιση 

βλαβών σε δίκτυα, διανοίξεις 
δρόμων κτλ. Αντί να μεταβαίνουν 
μηχανήματα στα άκρα του δήμου 
χρησιμοποιούμε τοπικούς εργο-
λάβους με χαμηλότερο κόστος 
και άμεση ανταπόκριση.

Γνωρίζουν άραγε οι κύριοι 
σύμβουλοι που καταψήφισαν 
ότι δεν θα προκύψουν ανά-
γκες που θα επισύρουν την 
άμεση παρέμβαση μηχανη-
μάτων; Μπορούν να κάνουν 
τέτοια πρόβλεψη; Ας το δηλώ-
σουν ευθαρσώς! 

Η τοποθέτηση δημοτικού 
συμβούλου «μην φοβάστε δεν 
θα χιονίσει έως τον Οκτώ-
βριο» δεν αποτελεί επιχείρη-
μα αλλά λαϊκισμό τον οποίον η 
δημοτική αρχή δεν υπηρετεί! 

«Έχετε την ευθύνη της ψή-
φου σας» τόνισε ο Δήμαρχος 
Κορινθίων κ.Βασίλης Νανό-
πουλος την ίδια ώρα που η 
στάση των παρατάξεων της 
μειοψηφίας και ορισμένων 
ανεξάρτητων συμβούλων 

προκάλεσε την οργή και την αγα-
νάκτηση των τοπικών προέδρων 
που παρίσταντο στην συνεδρίαση. 

Η δε τοποθέτηση έτερου συμ-
βούλου «αφού μας έδιωξες ας 
σου πούμε και κανένα όχι» που 

κατεγράφη, καταδεικνύει την 
φιλοσοφία πίσω από την συγκε-
κριμένη ψήφο και αποκαλύπτει 
τους πραγματικούς λόγους της 
άρνησης.

Η δημοτική αρχή δεν σκοπεύει 

να μετατρέψει το δημοτικό συμ-
βούλιο σε «προεκλογικό μπαλ-
κόνι», ας αναλάβουν αυτήν την 
ευθύνη οι κύριοι σύμβουλοι της 
μειοψηφίας. Και ας απολογηθούν 
γι αυτό στους πολίτες!
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Μιχάλης Λιάκος: Έξι συν ένα ερωτήματα για την λειψυδρία
Εν είδει ερωτημάτων προς την Δημοτική Αρχή διατυπώνονται οι προτάσεις-θέσεις και οι προβληματισμοί της δημοτικής 

παράταξης «Νέες Δυνάμεις» για την κήρυξη του Δήμου Βέλου-Βόχας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της έλλειψης νερού

Η κήρυξη του δήμου Βέλου-Βόχας 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας 
και της συνεπακόλουθης λειψυδρίας 
αποτέλεσε και αποτελεί θέμα συζήτη-
σης σε τοπικό επίπεδο, παρά το γεγο-
νός ότι το εγκληματικό δυστύχημα των 
Τεμπών επισκιάζει δραματικά κάθε 
άλλη κουβέντα. 

Στο περιθώριο λοιπόν της τραγικής 
επικαιρότητας, ο Μιχάλης Λιάκος και 
η δημοτική παράταξη «Νέες Δυνά-
μεις» της οποίας ηγείται, εξέδωσαν 
ανακοίνωση στην οποία τοποθετούν, 
εν είδει ερωτημάτων προς την Δημο-
τική Αρχή, τις προτάσεις-θέσεις τους 
και τους προβληματισμούς τους για 
την λειψυδρία και την αντιμετώπισή 
της στα όρια του δήμου. 

Στην ανακοίνωση διαφαίνεται ξεκά-
θαρα ο σοβαρός τρόπος και ο ώρι-
μος πολιτικός λόγος με τον οποίον 
προσεγγίζεται το θέμα της λειψυδρίας 
και των επιπτώσεων που αυτή έχει 
στον δήμο Βέλου-Βόχας. Παράλληλα, 
καταγράφεται εν μέσω των λιτών και 
ξεκάθαρων ερωτημάτων-θέσεων, η 
επεξεργασία και ο προβληματισμός επί 
αντικειμενικών και εφαρμόσιμων 
λύσεων που προφανώς έχει “δουλέ-
ψει” η δημοτική παράταξη «Νέες Δυ-
νάμεις». 

Πέρα από την ουσία των λύσεων και 
το κατά πόσο ευνοείται ή όχι η εφαρμο-
γή τους σε τοπικό επίπεδο, η αλήθεια 
είναι ότι – επιτέλους – ήταν καιρός, να 
ακουστεί μια σοβαρή αντιπολιτευ-
τική φωνή στον δήμο Βέλου-Βόχας. 
Μια φωνή που να γνωρίζει τα στοι-
χειώδη για την τεκμηρίωση ολοκλη-
ρωμένων προτάσεων που μπορούν 
να προσφέρουν σε έναν γόνιμο δι-
άλογο, με σκοπό την εξυπηρέτηση και 
την ανακούφιση των δημοτών.

Ο κόσμος έχει κουραστεί από την 
στείρα, επικοινωνιακή, αίολη και έωλη, 
παλαιοκομματική επιχειρηματολογία. 
Αναζητά λύσεις και οι λύσεις σε ένα 
τόσο σοβαρό πρόβλημα έρχονται με 
σοβαρές, τεκμηριωμένες προτάσεις 
και χαμηλούς τόνους και όχι με επικοι-
νωνιακά πυροτεχνήματα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνω-
ση που σας παραθέτουμε αυτούσια 
παρακάτω, δείχνει ότι στο “στρατό-
πεδο” του Μιχάλη Λιάκου οι “Νέες 
Δυνάμεις” εργάζονται πυρετωδώς. 
Ανεξάρτητα από εάν οι λύσεις που 
προτείνονται είναι οι καλύτερες ή όχι, 
ανεξάρτητα από το εάν η δημοτική 
αρχή Παπακυριάκου έχει κάνει 
ίσως πολλά παραπάνω από όσα της 
αναγνωρίζουν – για προφανείς αντι-
πολιτευτικούς λόγους – η ανακοίνω-
ση αυτή καθεαυτή βρίσκεται στα όρια 
ενός γόνιμου αυτοδιοικητικού δια-
λόγου, χωρίς αφορισμούς και αυτό 
είναι προς όφελος του δήμου και των 
δημοτών Βέλου-Βόχας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Συναισθανόμενοι τον πόνο και την 

ανείπωτη θλίψη που βιώνουμε όλοι 
μας με αφορμή τα τραγικά γεγονότα των 
προηγούμενων ημερών, επιλέξαμε τη 
σιωπή.

Τώρα όμως είναι η ώρα να επισημά-
νουμε τα εξής:

- Η κήρυξη του Δήμου μας σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας για το θέμα της λειψυδρίας 
υφίσταται από τις 23.02.2023.

- Από την απόφαση αυτή απορρέ-
ουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις από 
τις οποίες η σημερινή Δημοτική Αρχή 
δεν μπορεί να κρύβεται και τις οποίες 

όφειλε να έχει ήδη εκπληρώσει από την 
υποβολή του αιτήματος για την ένταξη 
του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

- Τα ερωτήματα που θέτουμε είναι 
συγκεκριμένα και συνιστούν τις προτά-
σεις μας για όλα αυτά που θα έπρεπε να 
έχουν γίνει μέχρι τώρα.

- Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να αξι-
οποιήσει την πρόσφατη μελέτη της 
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών Με-
ταλλευτικών Ερευνών [πρ.Ι.Γ.Μ.Ε.], 
για τη διάνοιξη γεωτρήσεων στα τρία 
(3) σημεία που έχουν υποδειχθεί εντός 
του παραποτάμιου δικτύου του Δήμου 
μας;

- Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να 
προβεί στον καθαρισμό των δεξα-

μενών ύδρευσης, ώστε να αυξηθεί η 
χωρητικότητά τους και να σταματήσει το 
τριτοκοσμικό φαινόμενο της μεταφοράς 
ιζήματος (λάσπης) στις βρύσες των συ-
μπολιτών μας;

- Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να 
προβεί στον καθαρισμό των χειμάρ-
ρων, ώστε να καταστεί δυνατή η συ-
γκέντρωση των υδάτων τους στη 
διώρυγα (αύλακα) του Α.Ο.Σ.Α.Κ;

- Προτίθεται επιτέλους η Δημοτική 
Αρχή να προβεί στη συντήρηση-καθα-
ρισμό των υφιστάμενων φραγμάτων 
και στην κατασκευή νέων;

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η 
Δημοτική Αρχή για την ενεργοποίηση 
της μελέτης των αντιπλημμυρικών 
έργων που αφορούν στην ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΟΔΟ και την εκμετάλλευση των υδάτων 
που απορρέουν από αυτήν;

- Ποιο σχέδιο έχει εκπονήσει η Δημο-
τική Αρχή σε σχέση με τη χρήση των 
ιδιωτικών γεωτρήσεων;

Ποιο είναι τελικά το γενικό σχέδιο 
που έχει εκπονήσει η Δημοτική Αρχή 
για την αντιμετώπιση της κρίσης και 
πότε θα το γνωστοποιήσει στους συμπο-
λίτες μας;

Επειδή, η επί σειρά ετών, αδυνα-
μία άσκησης διοίκησης της Δημοτικής 
Αρχής μας έχει οδηγήσει στα γνωστά 
αποτελέσματα και συναισθανόμενοι 
την αγωνία των συμπολιτών μας, τους 
απευθύνουμε το εξής: Ψυχραιμία και 
υπομονή για λίγους μήνες ακόμη….

Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ!».
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Μεγάλη δικαίωση για τον Σύλλογο Γονέων Γυμνασίου-
Λυκείου Ζευγολατιού – Πέτυχε την διασπορά μαθητών Ρομά

Φρένο στην απαξίωση και στην γκετοποίηση των σχολείων του Ζευγολατιού – Οι μαθητές Ρομά θα μοιράζονται εξίσου και στα 
τρία Γυμνάσια του Δήμου Βέλου-Βόχας

Μια μεγάλη δικαίωση για τον αγώ-
να του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του Γυμνασίου-Λυκείου Ζευγο-
λατιού ήρθε με την υπ’ αριθμ. 1232 
απόφαση της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 
περί «Χωρικής Κατανομής Μαθητών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Σύμ-
φωνα με την ανωτέρω απόφαση, οι 
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 
του Ζευγολατιού, που έχουν μόνι-
μη κατοικία στον οικισμό της Κυρα 
Βρύσης ισοκατανέμονται στα Γυμνά-
σια Ζευγολατιού, Βραχατίου και Βέ-
λου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από 
το νέο σχολικό έτος θα εφαρμοστεί 
στην πράξη η αποκαλούμενη διασπορά 
των μαθητών Ρομά στα τρία Γυμνάσια 
του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Θυμίζουμε ότι με την έναρξη της 
φετινής σχολικής χρονιάς είχαν δημι-
ουργηθεί πλείστα προβλήματα στο 
Γυμνάσιο Ζευγολατιού λόγω της αλ-
λαγής στην επιδοματική πολιτική της 
κυβέρνησης και της αθρόας εγγρα-
φής μαθητών Ρομά στο συγκεκριμένο 
σχολείο. Στην Α΄ Γυμνασίου γράφτη-
καν παιδιά κάθε ηλικίας (!) με αποτέ-
λεσμα ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
μαθητών να ξεπεράσει κάθε όριο και 
κάθε δυνατότητα να τους φιλοξενήσει. 
Πέραν αυτών, τα ΖΕΠ (Τμήματα Υπο-
δοχής ή αλλιώς Ζώνες Εκπαιδευτικής 
«Προτεραιότητας») δεν μπορούσαν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά για τέ-
τοιο όγκο μαθητών. 

Ο νεοσύστατος Σύλλογος Γονέων 
με επικεφαλής την πρόεδρο Ελευθε-
ρία Παπαλέκα ξεκίνησε έναν μεγάλο 
αγώνα για να αποκαταστήσει το εκ-
παιδευτικό κλίμα στο Γυμνάσιο, επι-
χειρηματολογώντας για την ανάγκη 
διασποράς των μαθητών Ρομά σε όλα 

τα Γυμνάσια του Δήμου, ως μοναδική 
εφαρμόσιμη, αποτελεσματική και 
δίκαιη λύση στο σοβαρό αυτό πρό-
βλημα. Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου 
και κυρίως η πρόεδρος Ελευθερία Πα-
παλέκα πέρασαν μέρες ολόκληρες με 
καθημερινή παρουσία στο σχολείο, 
με συζητήσεις και διαβουλεύσεις με 
καθηγητές και μαθητές, με συναντή-
σεις με τον δήμο, με τον δήμαρχο, με 
τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με γονείς, μαθητές και 
όλους τους εμπλεκομένους.

Πάγιο αίτημα της τοπικής κοι-
νωνίας και του συλλόγου ήταν – και 
παραμένει – να γίνει διασπορά των 
μαθητών Ρομά σε όλα τα σχολεία της 
ευρύτερης περιοχής του δήμου Βέ-
λου-Βόχας καθώς η υπερσυγκέντρω-
σή τους σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
παράγει συνθήκες γκετοποίησης του 
σχολείου.

Προς τιμήν του ο Δ/ντής  της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 

Δρ. Βασίλειος Σαμαράς στάθηκε συ-
μπαραστάτης στον δίκαιο αγώνα του 
Συλλόγου, ενώ ο νέος Διευθυντής του 
Γυμνασίου κ. Γιώργος Μηλιώτης, 
προσπάθησε, και πέτυχε στον βαθμό 
που ήταν δυνατόν, να εξομαλυνθεί η 
κατάσταση στο σχολείο και να αποκα-
τασταθεί το ομαλό εκπαιδευτικό κλίμα. 

Ωστόσο, ο Σύλλογος Γονέων δεν 
άφησε από τα χέρια του την «καυτή 
πατάτα» και με συνεχείς παρεμβάσεις 
και προς τον Δήμο Βέλου-Βόχας και 
προς την Δ/νση Δευτεροβάθμιας και 
προς το Υπουργείο Παιδείας και προς 
τους Βουλευτές του Νομού και γενικά 
προς πάσα κατεύθυνση, δίνοντας δη-
μοσιότητα κράτησε ψηλά στην ατζέ-
ντα τον αγώνα για την θεσμοθέτηση 
της διασποράς των μαθητών Ρομά 
και επέμεινε για το δίκαιο αποτέλεσμα, 
το οποίο είναι προς όφελος τόσο της 
τοπικής κοινωνίας, όσο και των 
σχολείων. 

Το βασικότερο όφελος που προκύ-

πτει από την διασπορά, όπως έχουμε 
κατ’ επανάληψη αναφέρει στο παρελ-
θόν, είναι ότι αποφεύγεται η γκετο-
ποίηση των σχολείων του Ζευγολα-
τιού, καθώς ο αριθμός των μαθητών 
Ρομά αυξάνεται κάθε έτος. Βέβαια, 
όπως έχουμε αναφέρει το πραγματικό 
διακύβευμα είναι η ισότιμη ένταξη 
και η ενσωμάτωση των Ρομά στην 
υπόλοιπη κοινωνία, κάτι το οποίο βέ-
βαια βρίσκεται στα χέρια της Πολι-
τείας και στις δράσεις που οφείλει να 
αναλάβει. 

Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασί-
ου-Λυκείου Ζευγολατιού έκανε το 
καθήκον του, στο βαθμό που του 
αναλογούσε και μάλιστα υπερβάλλο-
ντας εαυτόν. Το ίδιο έκαναν και ο Δ/
ντής του Γυμνασίου Ζευγολατιού κα-
θώς και ο προϊστάμενος της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. 
Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την 
υπομονή και την επιμονή για στην 
δίκαιη μάχη που έδωσαν όχι μόνο 
για τα παιδιά και το σχολείο αλλά 
για όλη την κοινωνία του Ζευγο-
λατιού, αλλά και για όλο τον Δήμο 
Βέλου-Βόχας! 

Πρόκειται σαφώς για μία δικαίωση 
του αγώνα του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυ-
κείου Ζευγολατιού της προέδρου κας 
Ελευθερίας Παπαλέκα, όλων των με-
λών του Δ.Σ.: Άνκας Παπαδημητρίου, 
Δημήτρη Μαζιώτη, Χρήστου Εξαδά-
κτυλου και Χρήστου Βαλασόπουλου, 
αλλά και όλων των γονέων που από 
την πρώτη στιγμή στάθηκαν αρωγοί 
στις προσπάθειες του συλλόγου και 
διεκδίκησαν δυναμικά το καλύτερο 
για τα παιδιά τους και το σχολείο 
τους.
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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 

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
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Σ
την Βουλή κατέθεσε Ερώτηση ο 
κ. Γ. Ψυχογιός, βουλευτής Κο-
ρινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-

πτυξαης και Τροφίμων σχετικά με την 
επείγουσα ανάγκη ουσιαστικής στήρι-
ξης των παραγωγών της Κορινθίας για 
τις ζημιές του 2022.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι το 2022 
ήταν μια πολλή άσχημη χρονιά για την 
αγροτική παραγωγή και τους αγρότες 
της Κορινθίας. Παγετοί, αυξημένες 
θερμοκρασίες, έλλειψη νερού, βροχο-
πτώσεις, είναι μερικά από τα καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν το νομό.

Παρότι το Υπουργείο είχε δεσμευτεί 
σε συνάντηση με αντιπροσωπεία του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας και στη συζή-
τηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης 
του βουλευτή, ήρθαν τα πορίσματα του 
ΕΛΓΑ στο Νομό, τα οποία ούτε τις κα-
λυπτόμενες ζημιές δεν αποτυπώνουν 
ενώ η Κορινθία μένει εκτός κρατικών 
ενισχύσεων de minimis για τα πυρη-
νόκαρπα, τα επιτραπέζια σταφύλια και 
άλλες καλλιέργειες. Παράλληλα, στην 

Ερώτηση τονίζεται  η έντονη διαμαρτυ-
ρία πολλών αγροτικών συνεταιρισμών 
του Νομού, κυρίως παραγωγών βερί-
κοκου και επιτραπέζιων σταφυλιών, 
για τον άδικο αυτό αποκλεισμό τους 
από τα de minimis που ήταν ένα εργα-
λείο που η κυβέρνηση του ΣΥΙΖΑ είχε 
πρώτη ενεργοποιήσει το 2019 ανακου-
φίζοντας σημαντικά τους παραγωγούς 
που είχαν πληγεί.

Ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό 
άμεσες απαντήσεις και ενέργειες για 
την στήριξη των κορίνθιων παραγω-

γών επιτραπέζιων σταφυλιών και πη-
ρυνόκαρπων, ενώ θέτει και το ζήτημα 
της καταβολής δίκαιων, επαρκών και 
σε σύντομο διάστημα αποζημιώσεων 
από τον ΕΛΓΑ.

Η Ερώτηση αναλυτικά
ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τον κ. Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Εκτός κρατικών ενισχύσε-

ων (de minimis) οι αγρότες της Κο-
ρινθίας που αντιμετωπίζουν πλέον 
θέμα επιβίωσης»

Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι το 
2022 ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά για 
την αγροτική παραγωγή και τους παρα-
γωγούς της Κορινθίας. Παγετοί, αυξη-
μένες θερμοκρασίες, έλλειψη νερού, 
βροχοπτώσεις, είναι μερικά μόνο από 
τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το 
Νομό.

Σε συνάντησή μας με το Υπουργείο, 
είχατε δεσμευτεί ότι θα μας απαντήσε-
τε για την κάλυψη των μη ασφαλιστικά 
καλυπτόμενων από τον ΕΛΓΑ ζημιών, 
από Ταμείο Αρωγής και de minimis, 
όπως σας είχαμε προτείνει, μέχρι τέλος 
Οκτώβριου 2022.

Απάντηση δεν πήραμε ποτέ, παρά 
το γεγονός ότι σας έχουμε ενοχλήσει 
αρκετές φορές. Αντί απάντησης, ήρ-
θαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ στο Νομό, 
τα οποία ούτε τις καλυπτόμενες ζημιές 
δεν αποτυπώνουν. Επιπλέον, όπως 
αναφέρουν με επιστολή τους ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισμός Πασίου – Κλη-
μεντίου, και οι συνεταιρισμοί Κιάτου 
-Τραγάνας, Μουλκίου, Βασιλικού και 
Λαλιωτίου προς το Υπουργείο Αγροτι-

Γ. Ψυχογιός: Ζητάμε την ένταξη στις ενισχύσεις de minimis 
και την άμεση στήριξη των παραγωγών βερίκοκων και 

επιτραπέζιων σταφυλιών της Κορινθίας 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
ΨΥΛΛΑΣ

Θαμνοκοπτικό
Husqvarna  553RS
50,6 cm3   /  2,3 kW  /  3,1hp

525,00€
από 699€

Θαμνοκοπτικό
Husqvarna  135R

34,6 cm3   /  1,4 kW  /  1,9hp
32,6 cm3   /  1,0 kW  /  1,3hp

Θαμνοκοπτικό
Husqvarna  333R Mark II 239,00€

από 380€

399,00€
από 520€

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Φράγμα Ασωπού: στο ίδιο έργο θεατές

Γράφει ο Χαράλαμπος Κασίμης*

Έ χω πολλές φορές γράψει για 
το Φράγμα του Ασωπού στην 
Κορινθία και τον καθοριστικό 
ρόλο που θα μπορούσε να παί-

ξει στην αντιμετώπιση του αρδευτικού 
προβλήματος που απειλεί σοβαρά την 
βιωσιμότητα της τοπικής γεωργίας. 
Έχω ασχοληθεί με το έργο αυτό για 
κάποια χρόνια και γνωρίζω τις πολλές 
παραμέτρους του. 

Επανέρχομαι, λοιπόν, στο ζήτημα 
γιατί παρά τις τόσες προειδοποιήσεις 
προς όλες τις κατευθύνσεις, κανείς 
δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα σοβα-
ρά τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. 
Σήμερα το έργο έχει σταματήσει, ο 
εργοταξιάρχης αποχώρησε και μόνο 
εργασίες συντήρησης εκτελούνται. 
Γνωρίζουμε ότι ο Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) είναι σε 
εκκρεμότητα, η νέα συμπληρωματι-
κή σύμβαση που διεκδικεί η εταιρεία 
επίσης, και, ως εκ τούτου, δεν προ-
χωρούν και οι εργασίες για τον υπερ-
χειλιστή.

Επομένως, νέα στασιμότητα προκύ-
πτει, τα σημάδια της οποίας ήταν ορα-
τά ήδη από την αρχή ανάληψης της δι-
ακυβέρνησης της χώρας από την ΝΔ.

Δεν θα επαναλάβω τι ενέργειες έγι-
ναν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να 
‘ξεκολλήσει’ το έργο, να διασφαλιστεί 
η ευρωπαϊκή του χρηματοδότηση το 
2016, να επανεκκινήσουν οι εργασίες, 
να χρηματοδοτηθεί η μελέτη του αρ-
δευτικού δικτύου. Τα έχω επανειλημ-
μένα αναφέρει.  

Θα περιοριστώ στα παρακάτω  
γιατί θεωρώ ότι είναι κρίσιμα 
στην παρούσα φάση:

Για την περαιτέρω θωράκιση του 

έργου εξασφαλίστηκε συμπληρωμα-
τική σύμβαση κατασκευής, ύψους 
12.287.350,42 €, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε με την σχετική απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2019, πριν 
την λήξη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 
Η συμπληρωματική αυτή σύμβαση 
κάλυπτε όλες τις αναγκαίες επιπλέον 
εργασίες που είχαν προκύψει από την 
εγκατάλειψη του έργου πριν την επα-
νεκκίνηση το 2016 και έδινε παράταση 
ενός έτους για την ολοκλήρωσή του, 
έως την 31/12/2021. 

Τι έγινε έκτοτε όμως; 
Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να παρα-

κολουθεί στενά και να πιέζει για την 
ολοκλήρωση του έργου στην ημερο-
μηνία της σύμβασης, έδωσε νέα διε-
τή παράταση ολοκλήρωσης έως το 
τέλος του 2023, ενώ η εταιρεία διεκ-
δικεί αναιτιολόγητα και νέα συμπλη-
ρωματική σύμβαση (χωρίς να έχει 
ολοκληρώσει και απορροφήσει την 
προηγούμενη) απειλώντας με νέες 
καθυστερήσεις, αν όχι και με εγκατά-
λειψη του έργου.

Με αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ το 2016 και το 2019 εξασφαλί-
στηκε η χρηματοδότηση της μελέτης 
για την κατασκευή του δικτύου άρ-
δευσης με 3 εκατ. με τον χαρακτηρι-
σμό του από το υπουργείο Υποδομών 
& Μεταφορών ως ‘έργο Εθνικού Επι-
πέδου, Ειδικό και Σημαντικό’.

Τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ;
Προκήρυξε την μελέτη με 3 χρό-

νια καθυστέρηση μετά το 2019 και 
με διπλάσιο προϋπολογισμό με απο-
τέλεσμα να χαθούν τρία χρόνια, να 
απαιτούνται άλλα τρία για την ολοκλή-
ρωση της μελέτης και επιπλέον τέσ-
σερα χρόνια ακόμα για την κατασκευή 
του δικτύου (κι αυτά υπό την προϋ-
πόθεση ότι εξασφαλίζεται η έγκαιρη 
χρηματοδότησή του).

Από τα μέσα του 2019, με αφορμή 
επίσκεψη κλιμακίου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
είχαμε ήδη συζητήσει με την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, σε σύσκεψη στο 
εργοτάξιο του Φράγματος την εναλ-
λακτική, μεταβατική λύση μέχρι 
την κατασκευή του νέου αρδευτικού 

δικτύου του Φράγματος Ασωπού. 
Αυτή η λύση ήταν ο εκσυγχρονισμός 
του δικτύου ΑΟΣΑΚ, στη βάση σχετι-
κής μελέτης, με την χρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
ύψος δαπάνης του έργου κοντά στο 
1.5 εκατ. 

Η πρόταση αυτή προβλεπόταν και 
στην αρχική μελέτη του έργου, με 
βάση την οποία και κατέστη επιλέξιμο 
προς χρηματοδότηση. 

Τι έκαναν οι αρμόδιοι φορείς;
Η κυβέρνηση και η Περιφέρεια αδι-

αφόρησαν γι’ αυτή την εναλλακτική 
πρόταση, δεν έκαναν καμία προετοι-
μασία και καμία ενέργεια προς αυτή 
την κατεύθυνση παρά τις συνεχείς 
επισημάνσεις. 

Που βρισκόμαστε σήμερα 
και τι πρέπει να γίνει; 

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ) αφού ‘κατάφεραν’ να μην πα-
ραλάβουν το έργο στο τέλος του 2021, 
έδωσαν νέα διετή παράταση στον ανά-
δοχο μέχρι το 2023 και ‘διαπραγμα-
τεύονται’ νέα συμπληρωματική σύμ-
βαση, πέραν της προηγούμενης που 
δεν έχει ακόμα εκτελεστεί.

Η Περιφέρεια σφυρίζει αδιάφορα 
και οι κυβερνητικοί και άλλοι παράγο-
ντες του νομού, χωρίς να σκύψουν με 
σοβαρότητα στο πρόβλημα, υπόσχο-
νται λύσεις με το νερό του βιολογικού 
σταθμού, των μικρών φραγμάτων, 
των γεωτρήσεων, της αφαλάτωσης 
και άλλα ανέφικτα πράγματα, παρι-
στάνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα στηρίξουν τους παραγωγούς που 
πλήττονται κατάφωρα άμεσα και κιν-
δυνεύουν να οδηγηθούν στην εγκατά-
λειψη της παραγωγικής τους δραστη-
ριότητας. 

Αυτές οι προτάσεις δεν είναι άμεσα 
υλοποιήσιμες, δεν επαρκούν, και σί-
γουρα δεν θα αντιμετωπίσουν το πρό-
βλημα της επόμενης καλλιεργητικής 
περιόδου.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ έχουν 
ακέραια την πολιτική ευθύνη ολο-
κλήρωσης του φράγματος μέσα σε 
αυτή την χρονιά. Δεν έπρεπε να υπο-
κύψουν στους εκβιασμούς του ανά-

δοχου του έργου για να συζητήσουν 
μια νέα συμπληρωματική σύμβαση, 
ούτε να επιτρέψουν άλλη μία αθέτηση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του. 
Υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε αυτή 
την περίπτωση.

Η κυβέρνηση, η Περιφέρεια και οι 
αρμόδιοι φορείς, όπως πολλές φορές 
έχω τονίσει, δεν έχουν άλλες επιλογές 
από τις ακόλουθες: 

Μέχρι να ολοκληρωθεί το φράγμα 
του Ασωπού, η μόνη άμεση και πρό-
σφορη λύση συνδέεται με τον ΑΟΣΑΚ. 
Η Περιφέρεια  πρέπει να θέσει σε προ-
τεραιότητα τον ΑΟΣΑΚ ως οργανισμό 
αντιμετώπισης του επείγοντος προ-
βλήματος άρδευσης της περιοχής.  

Να εκπονήσει, με μορφή κατεπεί-
γοντος, μελέτη εκσυγχρονισμού του 
δικτύου του ΑΟΣΑΚ.

Να χρηματοδοτήσει την ανάθεση 
του έργου και να ενισχύσει οικονομι-
κά τον Οργανισμό.

Να εκσυγχρονίσει τον κανονισμό 
του ΑΟΣΑΚ με στόχο την ενιαία δια-
χείριση των υδατικών πόρων και την 
δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων 
άρδευσης, με γνώμονα τις σημερινές 
επικρατούσες συνθήκες λόγω κλιμα-
τικής αλλαγής, αλλά και  το σκεπτικό 
της ίδρυσής του, που ήταν η συνένω-
ση όλων των εκτελεστικών τοπικών 
επιτροπών (ΕΤΕ) σε έναν Οργανισμό, 
φορέα της ενιαίας διαχείρισης, ώστε 
να αποφεύγονται κοινωνικές εντάσεις 
μεταξύ των παραγωγών των περιο-
χών που δικαιούνται να αρδεύσουν τα 
κτήματά τους.

Η τεχνική εξειδίκευση όλων των 
παραπάνω έχει δοθεί στο παρακάτω 
άρθρο μου: (https://gnomipoliton.
com/2022/11/23/o-aosak-kai-to-
ardeutiko-provlima-sthn-korinthia-
ti-prepei-na-ginei/)

Εάν δεν γίνουν αυτά, οι κυβερνώ-
ντες θα φέρουν ακέραια την ευθύνη 
για τον μαρασμό της γεωργίας της 
περιοχής μας και τις συνεπακόλουθες 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες 
για τον νομό. 

* Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης είναι 
πρώην ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και ομότιμος καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι παραγωγοί βερί-
κοκου Κορινθίας αποκλείστηκαν και αυτοί από την 
ενίσχυση de minimis παρόλο που έχουν βρεθεί 
στην ίδια δυσμενή κατάσταση με τους υπόλοιπους 
παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα.

Ταυτόχρονα, διαβάζουμε ότι προχωράτε σε χο-
ρήγηση κρατικών ενισχύσεων (de minimis) για 
μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά ζημιές και ενίσχυση 
λόγω επιπτώσεων πολέμου, στα πυρηνόκαρπα της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Επειδή, όλοι οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται με τα ίδια μέτρα και σταθμά από την Πολιτεία.

Επειδή, η Κορινθία είναι περιοχή της Ελλάδας με 

καλλιέργειες που δέχτηκαν ίδιες ή και μεγαλύτερες επι-
πτώσεις με καλλιέργειες άλλων περιοχών της χώρας.

Επειδή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
του πολέμου και των πολιτικών σας επιλογών φτω-
χοποιούν και οδηγούν εκτός παραγωγής τους κο-
ρίνθιους αγρότες.

Επειδή, εκτός από τα επιτραπέζια σταφύλια που 
αντιμετώπισαν προβλήματα από την λειψυδρία, τις 
υψηλές θερμοκρασίες και τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, η Κορινθία παράγει και μεγάλες ποσότητες πυ-
ρηνοκάρπων με σημαντικότερα τα βερίκοκα.

Επειδή, παρά τις δηλώσεις σας οι αποζημιώσεις του 
ΕΛΓΑ δεν δόθηκαν στο 100%, αλλά δόθηκε έναντι 80%.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να εντάξει τους κορίνθιους παραγω-

γούς επιτραπέζιων σταφυλιών και πυρηνοκάρ-
πων στα de minimis,όπως συνέβη και πάλι σε 
άλλες περιοχές;

2. Πότε προβλέπεται να πληρωθούν οι υπόλοιπες 
ζημιές στο Νομό;

3. Πότε προβλέπεται να εξοφληθεί το υπόλοιπο 20% 
των αποζημιώσεων;

4. Ποια τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΓΑ και ποιο το 
προϋπολογισμένο ποσό των ζημιών του 2022 στη 
χώρα;
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά-Βιβλίο

Ο Δίολκος στον Ισθμό της Κορίνθου
Γράφει ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου*

1) Γεώργιος Φραντζῆς (Σφραντζῆς), Chronicon 
Maius, 365-379:

... καί τοιαύτην ἐλογίζετο μηχανήν, ἵνα μέρος τοῦ 
στόλου εἰσφέρῃ ἔσω τοῦ λιμένος. καί ἦν ὁ λόγος 
εὐθύς καί τό ἔργον, καί ἐκ τοῦ ὄπισθεν μέρους τοῦ 
Γαλατᾶ διά τοῦ λόφου ὁδόν εὐθεῖαν ᾠκονόμησεν 
ἕως τοῦ λιμένος ἐρχομένην, καί σανίσι καί ξύλοις 
πᾶσαν κατέστρωσεν, ἅς ἤλειψε σανίδας μετά στέα-
τος βοῶν καί κριῶν· καί ὄργανα πολύτροπα ἕτερα 
ποιήσας καί μηχανάς, τάς τριήρεις καί διήρεις ἐν 
εὐκολίᾳ ἄνωθεν ἐν τῷ λόφῳ σύρας ἔσω ἐν τῷ λιμένι 
καταβιβάσας ἔφερεν αὐτάς. καί ἦν τό ἔργον θαυ-
μαστόν καί ναυμαχίας στρατήγημα ἄριστον. ἐγώ δέ 
λογίζομαι, τόν Καίσαρα Αὔγουστον ἐμιμήσατο, ὅταν 
μετά τοῦ Ἀντωνίου καί Κλεοπάτρας ἐμάχετο, ὅς διά 
τόν σάλον τῆς θαλάσσης καί τούς ἐναντίους ἀνέμους 
οὐκ ἐδυνήθη περιοδεῦσαι κύκλωθεν τῆς νήσου τοῦ 
Πέλοπος, καί ἐλθών διά τοῦ Ἰσθμοῦ τάς νῆας σύρας 
ἔτι προς ἑώαν τῆς Ἑλλάδος θαλάσσης ταχέως ἐν τῇ 
Ἀσίᾳ ὁδεύει, ἤ καί τόν Νικητᾶν πατρίκιον, ὅταν καί 
αὐτός ἐκ τῆς Ἑλλαδικῆς θαλάσσης τάς τριήρεις ἐν 
τῇ δυτικῇ περάσας τούς Κρῆτας ἐν τῇ Μοθώνῃ καί 
Πύλῳ ἐτροπώσατο.

Και τότε σκέφθηκε ένα πολεμικό τέχνασμα, για να 
μεταφέρει μέρος του στόλου του μέσα στο λιμάνι. Και 
η σκέψη αυτή έγινε αμέσως πράξη. Από το πίσω μέ-
ρος του Γαλατά, επάνω από το λόφο μέχρι το λιμάνι 
άνοιξε έναν ίσιο δρόμο και τον έστρωσε με σανίδια 
και ξύλα, που τα άλειψε με λίπος από βόδια και κρι-
άρια. Έφτιαξε επίσης και διάφορα άλλα όργανα και 
μηχανές, έσυρε τις τριήρεις και τις διήρεις με ευκο-
λία, επάνω από το λόφο και τις κατέβασε μέσα στο λι-
μάνι. Το έργο ήταν αξιοθαύμαστο και άριστο ναυτικό 
τέχνασμα. Εγώ νομίζω ότι μιμήθηκε τον Αύγουστο 
Καίσαρα, κατά τον πόλεμό του με τον Αντώνιο και 
την Κλεοπάτρα. Εκείνος, επειδή εξ αιτίας της θαλασ-
σοταραχής και των αντιθέτων ανέμων δεν μπορούσε 
να περιπλεύσει την Πελοπόννησο, έσυρε τα πλοία 
του από τον Ισθμό στην ανατολική θάλασσα της Ελ-
λάδος και τράβηξε γρήγορα για την Ασία. Ή ακόμη 
μιμήθηκε τον πατρίκιο Νικήτα που κι αυτός από την 
ανατολική θάλασσα της Ελλάδος πέρασε στη δυτική 
τα πλοία του και κατέστρεψε το στόλο των Κρητών 
που βρισκόταν στη Μεθώνη και την Πύλο.

2) Nicolo Barbaro, Giornale del assedio di 
Constantinopoli, έκδοση E. Cornet Βιέννη 1856 
σελ. 141-143:

... σκαρφίστηκε νά περάσει τό στόλο του μέσα 
στό λιμάνι τῆς πόλης. Ἔχοντάς τον λοιπόν ἀγκυρο-
βολημένο στίς Κολόνες πού ἦταν δύο μίλια μακριά, 
κατεβάζει ὅλα τά πληρώματα στήν ξηρά καί δίνει δι-
αταγή νά ἰσοπεδώσουν ὅλο τό βουνό πού εἶναι πάνω 
ἀπό τήν πόλη τοῦ Πέραν, ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἀκτή, 
δηλαδή ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, στίς Κολόνες ὅπου 
ἦταν ὁ στόλος, μέχρι μέσα στό λιμάνι τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, πού εἶναι τρία μίλια. ... πέρασαν μέσα στό 
Μανδράκι τοῦ Γαλατᾶ.

Το μήκος του Διόλκου που κατασκεύασε ο Μω-
άμεθ έφτανε τα 2.000 μέτρα περίπου. Άρχιζε από 
τη μια πλευρά της θάλασσας, σε υψόμετρο Η1 = ± 
0,00 μ. εκτός των τειχών του Γαλατά, στο Διπλοκιό-
νιο, νοτιανατολικά της Κωνσταντινουπόλεως, και 
κατέληγε στον Κεράτιο κόλπο, συγκεκριμένα στην 
περιοχή των Ψυχρών Υδάτων (Πηγές ή Κρηνίδες), 
απέναντι από το Κοσμίδιο, το οποίο βρισκόταν έξω 
από το βορειότερο σημείο των τειχών της Κωνστα-
ντινούπολης. Το έδαφος στο οποίο κατασκευάσθη-
κε, δεν ήταν επίπεδο αλλά είχε εδαφικές εξάρσεις 
με το μεγαλύτερο ύψος να κυμαίνεται γύρω στα H2 

= 70,0 μ., ενώ συγχρόνως έφερε και χαραδρώσεις. 
Αυτές, κατά πάσα πιθανότητα, γεφυρώθηκαν με ξύ-
λινες γέφυρες πάνω στις οποίες κατασκευάσθηκε ο 
δίολκος, ή το έδαφος διαμορφώθηκε κατάλληλα 
και στη συνέχεια κατασκευάσθηκε σταθερό κατά- 
στρωμα από ξύλα, τα οποία αλείφτηκαν με λιπα-
ντικά έλαια. Κατά τον Μπάρμπαρο, οι χαραδρώσεις 
επιχώθησαν και πάνω στα επιχώματα κατασκευά-
σθηκε ο δίολκος.

Τα τουρκικά πλοία, τα οποία πέρασαν πάνω από 
τον δίολκο στον Κεράτιο κόλπο, δεν διαδραμά-
τισαν ουσιαστικό ρόλο στην πολιορκία της Κων-
σταντινουπόλεως. Απέ- φευγαν να επιτίθενται στα 
ελληνικά πλοία που φύλασαν τον Κεράτιο κόλπο. 
Ούτε μπό- ρεσαν να συνεργαστούν με τα τουρκικά 
πλοία τα οποία βρίσκονταν εκτός της αλυσίδας. Οι 
Βυζαντινοί είχαν μικρά πολυβόλα και κρατούσαν τα 
τούρκικα πλοία μακριά. Ο Κεράτιος κόλπος προστα-
τευόταν από 15 συνολικά πλοία, 3 της Βενετίας, 3 
της Γένοβας και τα υπόλοιπα ήσαν βυζαντινά.

Στην αναφορά του Κριτόβουλου υπάρχει και 
μνεία της διορυχής της χερσονήσου του Άθω από 
τον Ξέρξη, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Φραντζή.

Αναφέρονται δύο περιπτώσεις χρήσεως του Διόλ-
κου στον Ισθμό της Κορίνθου κατά το παρελθόν. Το 

Παραδείγματα κατασκευής και χρήσεως Διόλκων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

   Απόσπασμα από την ταινία Απόσπασμα από την ταινία 
“Δίολκος για 1500 χρόνια”. “Δίολκος για 1500 χρόνια”. 
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31/30 π.Χ. η μεταφορά του στόλου 
του Οκταβίου πάνω στον Δίολκο από 
τον Κορινθιακό Κόλπο στον Σαρωνι-
κό, με σκοπό την καταδίωξη του στό-
λου του Μάρκου Αντωνίου. Μετά από 
9 αιώνες, ο ναύαρχος Νικήτας Ωορύ-
φας, μετακίνησε το στόλο, πάνω στον 
Δίολκο και κυνήγησε τους Κρήτες οι 
οποίοι βρίσκονταν στη Μεθώνη και 
την Πύλο.

Από τον Γεώργιο Φραντζή προ-
κύπτει ότι έγινε χρήση λιπαντικού 
ελαίου για τον περιορισμό της τριβής 
κυλίσεως. Επίσης ότι έφτιαξε όργανα 
πολύτροπα και μηχανές μέσω των 
οποίων έγινε η κύλιση - μεταφορά 
των πλοίων. Αυτή έγινε γρήγορα και 
εύκολα μέσα σε μια νύχτα.

3) Η επόμενη αναφορά έρχεται 
από τον 15ο μ.Χ. αιώνα και συγκε-
κριμένα το 1493 μ.Χ.: 

Ο Κρητικός Νικόλαος Σόρβο-
λος,(1400-περίπου 1465 μ.Χ.) γνω-
στός ως Καραβίτης, πέρασε μεγάλο 
στόλο από τον Αδίγη ποταμό στη λί-
μνη της Γάρδας (Garda). Τότε η Βενε-
τία ήταν σε πόλεμο με τη Λομβαρδία 
(Μιλάνο).

Η απόσταση ήταν περίπου 200 μίλια 
ξηράς. Ο στόλος μεταφέρθηκε μέσα 
από την ξηρά, για τον ανεφοδιασμό 
και ενίσχυση της πόλεως Μπρέσκια 
(Brescia), η οποία πολιορκούνταν 
από τις δυνάμεις του δούκα του Μιλά-
νου Filippo Visconti.

Ο στόλος αποτελούταν από έξι 

μεγάλες γαλέρες και εικοσιπέντε μι-
κρότερα πλοία (μπρίκια). Ο Καραβί-
της έφερε τα πλοία μέσω του Αδίγη 
ποταμού στη Βερόνα και από κει στο 
Ροβερέτο (Rovereto) και μετά στη λί-
μνη. Τα πλοία τα κύλησε σε ξύλινους 

διαδρόμους, και τα τραβούσαν βόδια 
και άνθρωποι. Χρησιμοποίησε 2.000 
ζώα για τη μεταφορά. Κάθε γαλέρα 
συρόταν από 120 ζεύγη. Η όλη επιχεί-
ρηση κράτησε 15 ημέρες και κόστισε 
15.000 δουκάτα.

4) Τρωικός Πόλεμος:
Από το βιβλίο του Eberhard 

Zangger «The future of the past» λαμ-
βάνουμε πολλές πληροφορίες ακόμη 
και για διόλκους. Στην Τροία βρέθηκε 
ένας διάδρομος χαραγμένος σε φυσι-
κό βράχο, διαστάσεων 500 μ. μήκος 
και 30 μ. πλάτος, λίγο πιο ψηλά από 
τη στάθμη της θάλασσας. Είχε λαξευ-
τεί στους βράχους για να αποτελεί ένα 
σύνδεσμο, μια δυνατότητα διελεύσε-
ως από τη θάλασσα μέχρι τον λιμένα 
της Τροίας. Ο λιμένας της Τροίας δεν 
ήταν κατασκευασμένος στην ανοικτή 
θάλασσα, αλλά βρισκόταν μέσα στην 
ξηρά και συνδεόταν μέσω διόλκου με 
τη θάλασσα. Είναι λογικό να υποθέ-
σουμε ότι οι τομές πάνω στους βρά-
χους, που εχώριζαν το λιμάνι από την 
ανοικτή θάλασσα εξυπηρετούσαν τη 
μεταφορά πλοίων μέσω του διόλκου 
πάνω σ’ αυτούς. Η όλη κατασκευή 
ανάγεται στον 14ο αι. π.Χ.

Βιβλιογραφία: «Ο ΔΙΟΛΚΟΣ ΣΤΟΝ 
ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Απόστολος 
Ε. Παπαφωτίου, Πολιτικός Μηχανι-
κός Ε.Μ.Π. Προλογίζει ο καθηγητής 
Ε.Μ.Π. Θεοδόσιος Π. Τάσιος.

Την ταινία “Δίολκος για 1500 χρόνια” 
μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς 
στο: https://youtu.be/n--mWBKwBDI 

* Ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου 
είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Οι-
κονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

  Κωνσταντινούπολη: Αριστερά τα τείχη της πόλεως, γύρω στον Κεράτιο 
κόλπο. Δεξιά: Χερσόνησος του Γαλατά και στο άκρον αυτής πιθανή 
διαδρομή του Διόλκου. Πηγή: Χαλκογραφία των Braun και Hogenberg 
τέλος του 16ου αι. (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

15 Μαρτίου 44 π.Χ.: Αι ειδοί που αγνόησε ο Καίσαρας 
και η διαχρονική ματαιοδοξία που δεν μένει ατιμώρητη...

Αι ειδοί (από τα Λατινικά: idus: ήμισυ, δηλαδή η 
μέρα που διαιρεί το μήνα σε δύο, σχεδόν, ίσα μέρη).

Ο όρος “ειδοί” (έχει μόνο αιτιατική: “τις ειδούς”) 
δεν προσδιόριζε μόνο τον Μάρτιο, αλλά τη 15η 
ημέρα του Μαΐου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και 
τη 13η μέρα των άλλων μηνών, πάντα 
κατά το ρωμαϊκό ημερολόγιο.

Οι Ειδοί του Μαρτίου, στα 
Λατινικά Idus Martii ή Idus 
Martiae ήταν αργία για τους 
Ρωμαίους αφιερωμένη στο Θεό 
Άρη και γι αυτό εκείνη τη μέρα 
τελούνταν στρατιωτικές παρε-
λάσεις. Άλλωστε, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η ίδια η λέξη “Μάρτιος” 
σημαίνει “Αρης” (< λατ. Mars, –tis). Η 
φράση “Αι ειδοί του Μαρτίου” χρησιμοποι-
είται και για να προσδιορίσει την “αποφράδα ημέρα”.

Γιατί είναι γνωστές οι ειδοί του Μαρτίου
Οι πιο φημισμένες ειδοί, παγκοσμίως, είναι αυτές 

του Μάρτη. Συγκεκριμένα, με τον όρο “αι ειδοί του 
Μαρτίου” προσδιορίζουμε την 15η Μαρτίου. Οι ειδοί 
του Μαρτίου έμειναν στην παγκόσμια Ιστορία, για-
τί εκείνη ακριβώς τη μέρα δολοφονήθηκε ο Γάιος 
Ιούλιος Καίσαρ (15 Μαρτίου 44 π.Χ.) από τον Γάιο 
Κάσσιο Λογγίνο και τον Μάρκο Ιούνιο Βρούτο (κατά 
ορισμένους, ίσως, ήταν νόθος γιος του) και γι αυτό 
ο Καίσαρας αναφώνησε τη γνωστή φράση “Και σύ 
τέκνον, Βρούτε;”

Ο Καίσαρας, κατά την παράδοση, είχε προειδο-
ποιηθεί από τον οιωνοσκόπο Σπουρίννα «να φοβά-

ται τις ειδούς του Μαρτίου». Όταν η μέρα έφθασε και 
ο Καίσαρας, πορευόμενος προς τη Σύγκλητο, συνά-
ντησε τον οιωνοσκόπο και του είπε με ειρωνεία και 

υπεροψία: «Έφθασαν οι ειδοί!» εννοώντας ότι 
τον είχε συμβουλέψει λανθασμένα, μιας 

και δεν του είχε συμβεί τίποτα κακό. 
«Ναι, άλλα δεν πέρασαν…» του 

απάντησε ο οιωνοσκόπος.
Ο Έλληνας σοφιστής Αρτεμί-

δωρος, ο Κνίδιος, θα του βάλει 
στο χέρι ένα σημείωμα, που 
θα αποκαλύπτει τη συνωμοσία, 
αλλά ο Μέγας Στρατηλάτης ήταν 

απασχολημένος με το πλήθος και 
δε θα το ανοίξει για να το διαβάσει
Μετά από λίγο ο Καίσαρας θα έπε-

φτε νεκρός, με 23 μαχαιριές, από τα χέρια 
των συνωμοτών μέσα στη σύγκλητο της Ρώμης. Τον 
μαχαίρωσαν όλοι οι συνωμότες, για να πιστοποιή-
σουν τη συμμετοχή τους στο φόνο.

Από τα έργα του τα μόνα που έφτασαν στις ημέρες 
μας είναι το Ιουλιανό ημερολόγιο καθώς και η ονο-
ματοδοσία του στον μήνα Ιούλιο. Η τεράστια αυτο-
κρατορία, που δημιούργησε, είχε την τύχη όλων των 
άλλων αυτοκρατοριών. Το αποκορύφωμα της μαται-
οδοξίας είναι ότι το έτος του θανάτου του (44 π.Χ.) 
η σύγκλητος τον είχε ανακηρύξει ισόβιο δικτάτορα.

Η φράση σήμερα
Τα τελευταία χρόνια η φράση “Αι Ειδοί του Μαρτί-

ου” (The Ides οf March, 2011) ακούγεται συχνά επει-
δή έτσι τιτλοφορείται η ταινία του George Clooney 

(σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο ίδιος), η οποία 
βασίζεται στο έργο του Beau Willimon με τίτλο 
“Farragut North”. Πάντως, ο Κ. Καβάφης, εκατό 
χρόνια πριν την ταινία, το 1911, ήταν πιο σύντομος, 
και περιεκτικός, αν και δεν είχε την επιτυχία του 
Κλούνεϊ.

Μάρτιαι Ειδοί.
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1911)

Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ω ψυχή.
Και τες φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις
αν δεν μπορείς, με δισταγμό και προφυλάξεις
να τες ακολουθείς. Κι όσο εμπροστά προβαίνεις,
τόσο εξεταστική, προσεκτική να είσαι.
Κι όταν θα φθάσεις στην ακμή σου, Καίσαρ πια·
έτσι περιωνύμου ανθρώπου σχήμα όταν λάβεις,
τότε κυρίως πρόσεξε σαν βγεις στον δρόμον έξω,
εξουσιαστής περίβλεπτος με συνοδεία,
αν τύχει και πλησιάσει από τον όχλο
κανένας Αρτεμίδωρος, που φέρνει γράμμα,
και λέγει βιαστικά «Διάβασε αμέσως τούτα,
είναι μεγάλα πράγματα που σ’ ενδιαφέρουν»,
μη λείψεις να σταθείς· μη λείψεις τους διαφόρους
που χαιρετούν και προσκυνούν να τους παραμερίσεις
(τους βλέπεις πιο αργά)· ας περιμένει ακόμη
κ’ η Σύγκλητος αυτή, κ’ ευθύς να τα γνωρίσεις
τα σοβαρά γραφόμενα του Αρτεμιδώρου. 

Πηγή: 24grammata.com
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ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ από την 
ΚΑΒΑ ΦΑΣΙΛΗ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ 
ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ Σ’ ΕΝΑΝ 
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Εκδόσεις :  ΟΠΕΡΑ
Σελίδες : 153
ISBN : 978-960-7073-36-3
1η  Έκδοση : 1996
Θέμα :  Λογοτεχνία (Χιλή)

«Πετάει μόνο αυτός που 
τολμάει να πετάξει» 
(ο γάτος Ζορμπάς)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Είναι δυνατόν ένας γάτος να διδάξει σ΄ 
ένα γλάρο να πετάξει; Ο γάτος και όλα 
τα γατιά βεβαίως, όπως είναι παγκοσμί-
ως γνωστόν ούτε θέλουν ούτε μπορούν 
να πετάξουν και μάλλον δεν έχουν ιδέα 
τι είναι το πέταγμα. Στην καλύτερη πε-
ρίπτωση να κάνουν ένα μεγαλούτσικο 
άλμα για να γραπώσουν κανένα ποντι-
κό, αλλά μέχρις εκεί. Από την άλλη οι 
γλάροι και όλα τα όντα που ανήκουν 
στην κατηγορία των πουλιών, όχι μόνο 
πετάνε αλλά παραδίδουν και μαθήματα 
αν χρειαστεί.
Και όμως ο δικός μας ο γάτος, ο γάτος 
της ιστορίας δηλαδή, έκανε τη διαφορά.
Ο γάτος μας με το διάσημο όνομα Ζορ-
μπάς, ήταν ένας σπιτικός αρσενικός 
εργένης, που διαβιούσε ήσυχα και ειρη-
νικά στο σπίτι που τον φιλοξενούσε. Με 
εξασφαλισμένη τη στέγη, την τροφή και 
την ασφάλεια, ποτέ δεν είχε διανοηθεί 
ούτε και επιθυμήσει απ’ όσο γνωρίζου-
με, να γίνει μάνα και να νταντέψει ένα 
γλαροπούλι. Γιατί εκτός της εντελώς 

ανορθόδοξης αυτής σχέ-
σης, το γλαροπούλι τον 
θεωρούσε και τον απο-
καλούσε μητέρα.
Στη ζωή βλέπετε συμ-
βαίνουν διάφορα περί-
εργα, που ούτε να τα 
φανταστούμε ούτε να 
τα προβλέψουμε μπο-
ρούμε.
Ο συγγραφέας ανα-
πτύσσει μια ιστορία με 
πρωταγωνιστές γάτες 
και γλάρους και σε 
δευτερότερους ρό-
λους ανθρώπους και 
άλλα ζώα.  
Ο Ζορμπάς ο γάτος 
μας, βρέθηκε εντε-
λώς αναπάντεχα με ένα αυγό, που του 
άφησε μια ετοιμοθάνατη γλαρίνα και με 
μια υπόσχεση να φροντίσει, να μεγαλώ-
σει και να διδάξει το μωρό/νεοσσό που 
θα έβγαινε από το αυγό. Η υπόσχεση σε 
ένα ετοιμοθάνατο πουλί είναι παραπά-
νω από ιερή και έτσι ο γάτος μας ανα-
γκάστηκε να την τηρήσει μέχρι να μπο-
ρέσει να μάθει το υιοθετημένο πουλί να 
πετάει και να ακολουθήσει το δρόμο 
που πεπρωμένου του. Συμπαραστάτες 
του και όλοι οι γάτοι της γειτονιάς που 

θεώρησαν δικό 
τους καθήκον το 
καθήκον του φίλου 
τους.  
Η ιστορία που μας 
διηγείται ο συγγρα-
φέας μοιάζει με 
παιδικό παραμύθι. 
Όμως μην απατάστε 
δεν απευθύνετε σε 
παιδιά αλλά κυρίως 
σε ενήλικές. Μπορεί οι 
βασικοί ήρωες να είναι 
γάτοι και γλάροι αλλά 
τα στοιχεία που χαρα-
κτηρίζουν την ιστορία 
είναι σχέσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ των 
ανθρώπων.

Πόσο πιστοί είμαστε σε μία υπόσχεση 
που δίνουμε την οποία τη γνωρίζουμε 
μόνο εμείς και που κανένας δε θα βρε-
θεί να μας κατηγορήσει αν την αγνοή-
σουμε;
Πόσο εύκολα μπορούμε να αποδεχτού-
με τη διαφορετικότητα, πόσο μπορού-
με να συμβιώσουμε με αυτήν και πόσο 
να αναπτύξουμε σχέση τόσο στενή, όσο 
των παιδιών με τους γονείς;  
Πόσο δυνατόν είναι να αναπτυχθεί η 
περίφημη γονική σχέση, όταν ο γονέας 

ξέρει ότι το παιδί δεν είναι δικό του;
Πόσο δυνατή είναι μια φιλία, ώστε οι 
φίλοι να σταθούν δίπλα σου και να μοι-
ραστούν το φορτίο σου;
Η εμπιστοσύνη, η μπέσα, η τιμή, η αλ-
ληλεγγύη, η φιλία, είναι τα θέματα που 
πραγματεύεται ο συγγραφέας με τη 
γλυκύτατη αυτή ιστορία.
Διαβάζοντάς την ταυτίζεσαι με τους 
ήρωες που γοητεύουν και συγκινούν.
Τελικά μπόρεσε ο γάτος να μάθει τον 
μικρό γλάρο να πετάει και πως τα κα-
τάφερε άραγε;
Την απάντηση σας συνιστώ να τη ανα-
ζητήσετε διαβάζοντας την πανέμορφη 
αυτή ιστορία, που υπόσχομαι ότι θα σας 
συναρπάσει.
 
Ο συγγραφέας
 Ο Luis Sepulveda (Λουίς Σεπούλβεδα) 
γεννήθηκε το 1949 στο Ovalle, στο βορ-
ρά της Χιλής. Συμμετείχε σε φοιτητικές 
και συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις 
ενάντια στο στρατοκρατικό καθεστώς 
της χώρας του, κατηγορήθηκε για προ-
δοσία και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
είκοσι οκτώ ετών. Μετά από δυόμισι 
χρόνια εγκλεισμού του στη φυλακή, και 
με παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας, 
αποφυλακίστηκε, αλλά υποχρεώθηκε 
να εγκαταλείψει τον τόπο του. Έγραψε 
ποιήματα, θεατρικά έργα, διηγήματα, 
δημιούργησε θεατρικές ομάδες στο Πε-
ρού, το Εκουαδόρ και την Κολομβία και 
ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Έζη-
σε έξι μήνες στον Αμαζόνιο με τους ιν-
διάνους Σουάρ και αποκόμισε εμπειρίες 
που άλλαξαν την αντίληψή του για τον 
κόσμο. Στρατεύτηκε στο διεθνές τάγμα 
«Σιμόν Μπολίβαρ» και συμμετείχε στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Νικαρά-
γουας. Το 1980 εγκαταστάθηκε στην 
Ευρώπη και συνδέθηκε με την οικολογι-
κή οργάνωση Greenpeace. Ταξίδεψε σ' 
όλον τον κόσμο. Του απονεμήθηκαν τα 
μεγαλύτερα λογοτεχνικά βραβεία. Όλα 
τα βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνι-
κά από τις εκδόσεις opera.
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΎΡΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Η ΡΕΜΒΗ,
-στοχασμοί και ποιήματα- 
(1980-1990)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ποίηση
Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 618-84788-2-0     Σελίδες: 56

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η πρώτη ποιητική συλλογή του Κώστα 
Μπαλατσούρα με τίτλο “Των πραγμά-
των η ρέμβη” περιλαμβάνει ποιήματα 
της δεκαετίας 1980-1990 και σηματο-
δοτεί μια ολόκληρη εποχή σιωπής του. 
Οι στίχοι του ένα κατευόδιο. Ένα ταξίδι 
με χειροπέδες στην αιωνιότητα και την 
αιτιότητα, ανάμεσα στον σουρεαλιστικό 
και υπερβατικό κόσμο, όπου συντελεί-
ται η απομυθοποίηση του παράδεισου 
με αποκαλύψεις, εκκολάψεις, ικεσίες, 
προεκτάσεις, ιεροσυλίες, θυσίες και 
ανατροπές. Το βιβλίο αφιερώνεται σ’ 
οτιδήποτε όμορφο, σ’ οτιδήποτε άγριο. 
Στην παλίρροια των αισθήσεων και στις 
ανυπότακτες ψυχές.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Σε μια εποχή απόλυτης αποστασιοποίη-
σης και απάθειας από τα τεκταινόμενα, 
έρχεται αυτή η φωνή αφύπνισης που 
στιγματίζει τα άσχημα της κοινωνίας 
μας, ένα προς ένα.
Ο ποιητής μας δεν χαρίζεται σε κανέναν, 
διαλύει αυτό το εικονικό σύννεφο της 
ευμάρειας και της μακαριότητας και κα-
ταγγέλλει τις όποιες παθογένειες έχουν 
πέσει στην αντίληψή του, ξεκινώντας 
από τον ίδιο του τον εαυτό και προχωρά 
στο περιβάλλον που μας περιστοιχίζει.
Αρκετές φορές η γλώσσα είναι σκληρή, 
και με τη χρήση συμβόλων δημιουργεί, 
πολύ πετυχημένα εικόνες, καταδεικνύ-
οντας στους συμπολίτες του τη ζοφε-
ρότητα της κατάστασης. Κι αυτό γιατί 
πολύ απλά δεν μπορεί να σωπάσει, και 
με αυτό του τον τρόπο φωνάζει.
Ο λόγος του δεν είναι διόλου επιτηδευ-
μένος, αντίθετα είναι πολύ απλός, ελεύ-
θερος και λυρικός, αναβλύζει αυθόρμη-
τα και πηγαία, η πένα του πολύ φρέσκια 
και σημερινή και μας δηλώνει απερίφρα-
στα πως ότι έζησε μέχρι τώρα δεν του 

επιτρέπει να μπει σε καλούπια και στε-
γανά. Ο ίδιος έχει προβληματιστεί πολύ 
με την κατάσταση που υπάρχει γύρω 
μας και προσπαθεί να μας βάλει κι εμάς 
σε μια κατάσταση προβληματισμού και 
αφύπνισης και μας κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου για το τι συμβαίνει σήμε-
ρα, για αυτό το θέατρο του παραλόγου 
που βιώνουμε, αλλά και για το τι μέλει 
γενέσθαι για το μέλλον και τις γενιές που 
ακολουθούν.
Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν 
τον κύριο Μπαλατσούρα και παρουσι-
άζουν το πρόβλημα της σημερινής κοι-
νωνίας σε όλη του την διάσταση χωρίς 
μασημένα λόγια. Αρκετά τολμηρό το 
εγχείρημά του, για θέματα που όσα δύ-
σκολα ή πιο εύκολα κι αν είναι, πολλοί 
δεν θέλουν ούτε να τα σκέπτονται. Και 
χαίρομαι προσωπικά πολύ, που δεν δι-
στάζει να μιλήσει ανοιχτά για την προ-
σπάθεια να μετατραπεί ο πληθυσμός 
σε όχλο, στην απατηλή αίσθηση και όχι 
την ουσιαστική ύπαρξη ελευθερίας, τον 
απόλυτο συμβιβασμό και τη συμμόρ-
φωση χωρίς καμία μορφή αντίδρασης 
στους κανόνες που επιβάλει η κοινωνία.
Η ποιητική του αυτή συλλογή με βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνη και ο απώτερος προ-
ορισμός της είναι στη τελική η αφύπνιση 
όλων, με στόχο να βγούμε από τα προ-
σωπικά μας και κοινωνικά μας αδιέξοδα 
και όχι απλά να προσθέσει ο ποιητής 
απλά μία "έκδοση" ποιημάτων ανάμεσα 
στις πολλές άλλες. Πιστεύω ότι αν τη 
διαβάσει κάποιος μέχρι το τέλος, θα του 
αρέσουν και θα καταλάβει τι εννοεί ο 
κύριος Μπαλατσούρας και θα ανατρέχει 
εκεί ξανά και ξανά.

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Μπαλατσούρας γεννή-
θηκε τo 1958 στη Λαμία, όπου ζει και 
δημιουργεί. Σπούδασε ηλεκτρονικός 
και εργάστηκε στις δορυφορικές επικοι-
νωνίες του ομίλου ΟΤΕ. Με την ποίηση 
ασχολείται από τα εφηβικά του χρόνια. 
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε τοπικές 
εφημερίδες σχετικά με καλλιτεχνικά 
και οικολογικά θέματα. Η συλλογή αυτή 
αποτελεί σταχυολόγηση της πρώιμης 
ποιητικής του περιόδου (1980-1990).

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Παρουσίαση βιβλίου: «Όσα δεν πρέπει 
να σβήσει ο χρόνος - Μικρασία» της 

Σοφίας Σωφρονιάδου

Το δίτομο έργο «Όσα δεν πρέπει 
να σβήσει ο χρόνος – Μικρασία» της 
αρχιτέκτονος-συγγραφέως Σοφίας 
Σωφρονιάδου θα παρουσιαστεί την 
Κυριακή 19 Μαρτίου στο Καλογερο-
πούλειο Ίδρυμα Κορίνθου στις 7:00 
μ.μ.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνει το 
Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας και 
το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίν-
θου, ενώ θα μιλήσουν για το βιβλίο 
η φιλόλογος Βάσια Θηβαίου και η 
συγγραφέας Έλσα Λιαροπούλου. 
Αποσπάσματα θα αναγνωστούν από 
την εκπαιδευτικό Δώρα Ραβανίδου. 
Η εκδήλωση θα κλείσει με σύντομο 
μουσικό πρόγραμμα με την ερμη-
νεύτρια Μπέττυ Χαρλαύτη και τον 
Άλκη Ευαγγελάτο στο πιάνο.

Πρόκειται για το ένατο, κατά σειρά, 
συγγραφικό έργο της Σοφίας Σω-

φρονιάδου, η οποία αυτή τη φορά 
καταπιάνεται με την καταγραφή και 
ανάδειξη των ηθών και εθίμων της 
Μικράς Ασίας, από την οποία κατά-
γεται, τη συμβολή του πολιτισμού 
της στις επιστήμες και τα γράμματα 
αλλά και την προσφορά της στους 
αγώνες του έθνους. Καταγραφή που 
μαρτυρά για άλλη μια φορά τον πο-
λιτισμικό πλούτο των Αλησμόνητων 
Πατρίδων.

Έργα της ιδίας είναι το ιστορικό 
μυθιστόρημα «Τρεις γενιές, δυο πα-
τρίδες», το οδοιπορικό στον Φενεό 
Κορινθίας με τίτλο «Απόδραση στην 
Κορινθιακή Ελβετία» και άλλα.

Κυριακή 19 Μαρτίου 
Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Κορίν-

θου
(Αράτου 74, Κόρινθος)
Ώρα 7:00μ.μ., Είσοδος ελεύθερη
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ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
Βελονίστρια Oriental Medicine Training Center

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
για το δικό σας 

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 agathouspa.gr    info@agathouspa.gr    shop.agathouspa.gr 
Facebook: Αγάθου Beauty & Spa
Instagram: agathou_beauty_and_spa
Tik Tok: agathou_alexandra

Την Δευτέρα 06 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Βασίλη & 
Ελίζας Γουλανδρή, πραγματοποιήθηκε η Τελετή 
Απονομής των Aesthetic Awards 2023. Για 3η συ-
νεχόμενη χρονιά διοργανώθηκαν στην Ελλάδα από 
την BOUSSIAS events τα Aesthetic Awards, με στόχο 
να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις σημαντι-
κές προόδους της αισθητικής και της ομορφιάς, σε 
επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων από εξιδεικευ-
μένα σημεία παροχής. 

To Αγάθου Beauty & Spa απέσπασε τρία χρυσά 
βραβεία. Τα βραβεία αυτά ήταν:

 3 Best Innovative Anti-Photoaging Treatment, 
για την καλύτερη και πιο καινοτόμα θεραπεία 
κατά της φωτογήρανσης

 3 Best After Birth Recovery Treatment, για την 
καλύτερη θεραπεία επαναφοράς μετά την 
εγκυμοσύνη τόσο για το σώμα όσο και για το 
πρόσωπο

 3 Best Aesthetic E-shop, για το καλύτερο eshop 
με καλλυντικά προϊόντα

Τα βραβεία παρέλαβε η ιδιοκτήτρια του Αγάθου 
Beauty & Spa, Αγάθου Αλεξάνδρα αναφέροντας τα 
ακόλουθα: «Τα βραβεία αυτά είναι μια αναγνώριση 
των κόπων όχι μόνο των δικών μου αλλά ολόκληρης 
της ομάδας. Η συνεχής επιμόρφωση και έρευνα μάς 
έφερε μέχρι εδώ αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα 
μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε ομαδική δουλειά 
αλλά και η αγάπη και στήριξη του κόσμου που τόσο 
χρόνια μάς εμπιστεύεται για την περιποίηση της επι-
δερμίδας του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους 
εσάς που καθημερινά μας στηρίζετε και μας εμπιστεύ-
εστε.»

Τα Aesthetic Awards 2023 διεξήχθησαν υπό τις αι-
γίδες των: Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών 
Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδος (ΟΣΕΔΑΕ), ο 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων 
Κατασκευαστών Μηχανημάτων Αισθητικής Φυσικο-
θεραπείας και Παρασκευαστών Καλλυντικών (ΠΣΑΜ-
ΚΑ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντι-
προσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) και 
ΣΑΑΤΕΕ, (Σύλλογος Αισθητικών Αποφοίτων Γ/θμιας 
Εκ/σης Εκπαιδευτικών Ελλάδας). 


