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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
Στο κρισιμότερο δίλημμα των τελευταίων δεκαετιών καλούνται
να απαντήσουν οι Έλληνες ψηφοφόροι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων στην Κορινθία. Χρήσιμος οδηγός για τους εκλογείς.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ

ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
3:00 μ.μ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Υπογράφηκε
η σύμβαση για
το δρόμο ΒέλοΣτιμάγκα-Νεμέα
σελ.
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Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων στην Κορινθία
18 κόμματα και 4 συνασπισμοί κομμάτων θα
συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές. Τα
κόμματα είναι: 1) Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς), 2) ΣΥΡΙΖΑ (Αλ. Τσίπρας), 3) ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Ε.
Βενιζέλος), 4) Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),
5) Κ.Κ.Ε. (Δ. Κουτσούμπας), 6) Τελεία (Απ.
Γκλέτσος), 7) Ο.Κ.Δ.Ε. (3μελής διοικούσα επιτροπή), 8) Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (Γ.
Παπανδρέου), 9) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ,
Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο,
Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω
Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. Τζαλαζίδης). 10)
Κ.Ε.Α.Ν. (Ιππ. Σαββούρας). 11) ΕΕΚ -Τροτσκιστές – Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Σαμπετάι
Μάτσας), 12) ΛΑ.Ο.Σ. (Γ. Καρατζαφέρης), 13)
Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης), 14) ΕΛΚΣΙΕλληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας
(Ελ. Δανιηλίδης), 15) Ένωση Δημοκρατικής
Εθνικής Μεταρρύθμισης (3μελής διοικούσα επιτροπή), 16) «ΡΟΜΑ»- Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο
Μέτωπο Αλληλεγγύης (Άγγ. Λιακόπουλος), 17)
Το Ποτάμι (Στ. Θεοδωράκης) και 18) ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ
(Κων. Παπανικόλας).
Οι συνασπισμοί κομμάτων είναι: 1) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αριστεράς
και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας και Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση-ΜΑΡΣ (κεντρική
συντονιστική επιτροπή) και 3μελής διοικούσα
επιτροπή), 2) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
(Μαρξιστικό-Λενινιστικό) – Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική
Συνεργασία (4μελής διευθύνουσα επιτροπή),

3) Πράσινοι – Δημοκρατική Αριστερά (Ν. Χρυσόγελος και Φωτ. Κουβέλης), 4) Ανεξάρτητοι
Έλληνες Εθνικής Πατριωτική Συμμαχία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα
Ελλάδος, Ανεξάρτητοι Έλληνες (Πάν. Καμμένος).
Στην Κορινθία ψηφοδέλτια έχουν στελεχώσει οι:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

• ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
• ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
• ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
• ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΩΤΑ)
• ΣΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ
• ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΡΙΖΑ

• ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
• ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
• ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
• ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΟΥΛΑ)
• ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΣΟΚ

• ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
• ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΚΟΝΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΗΣ
• ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΚΕ

• Αντωνέλου Ρεγγίνα
• Δικαίος Παναγιώτης
• Κελάρης Γιάννης
• Ντόρμπαρης Στέλιος

• Ξενόπουλος Σπήλιος
• Τσαρμπού Φρόσω

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
• ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
• ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
• ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΒΑΚΗΣ
• ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
• ΣΩΝΤΕΡΣ ΤΖΕΗΜΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

• Βλαχοπουλος Δημήτριος
• Ζαφείρης Κωνσταντίνος
• Ζαχαριάδου Ουρανία
• Κωνσταντινου Ευθυμία

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜ. ΑΡ.

• ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
• ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
• ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
• ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

• Αθανασοπούλου Χρύσα
• Θεοδωροπούλου Γαρουφαλιά
• Μαγκαφώσης Αναστάσιος
• Μαργέλη-Αλεξίου Έφη
• Σταυροπούλου Πηνελόπη
• Στυλιανίδης Παναγιώτης

Κίνημα Δημοκρατών
Σοσιαλιστών
• ΑΛΕΥΡΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ
• ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΜΥ
• ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
• ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ

• Κώστας Αγωγιάτης
• Πάνος Δαμέλος
• Άννα Κόκκαλη
• Κώστας Κωστόπουλος
• Αντιγόνη-Ελισσάβετ Ρώτα

ΛΑΟΣ

• ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΛΕΙΑ

• ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
• ΤΕΡΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΠΕΤΡΑ)

ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ

• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΕΚ –ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
• ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΑΣΩΝ

ΟΚΔΕ

• ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ένωση Κεντρώων

• ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
• ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε.Δ.Ε.Μ.

• ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μεμονωμένοι

• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Ποτάµι πιστεύει στον διάλογο,
πιστεύει στις µικρές και µεγάλες
συµµαχίες, πιστεύει στη συνωµοσία του καλού, όµως όλα αυτά
δεν µπορούν να έχουν πρωταγωνιστές αυτούς που οδήγησαν
τη χώρα στο ναυάγιο ή αυτούς
που δεν κατάφεραν να το αποτρέψουν, παρότι τους δόθηκε η
ευκαιρία.

Παναγιώτης Στυλιανίδης,

υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας

Γεννήθηκα το 1964. Ταξίδεψα στον κόσµο ως αξιωµατικός του Εµπορικού Ναυτικού για
13 χρόνια.
Ολοκληρώνοντας την ναυτική µου καριέρα, δηµιουργώ οικογένεια. Είµαι πατέρας δύο αγοριών, (φοιτητές σήµερα), κατοικώ στο Λουτράκι και δραστηριοποιούµαι επιχειρηµατικά στο
Νοµό Κορινθίας.
Σε συνεργασία µε εξειδικευµένους συνεργάτες, ιδρύω, λειτουργώ και διευθύνω τα πρώτα
Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Νοµό (GYM PHYS).
Παράλληλα δραστηριοποιούµαι στον τοµέα του αθλητισµού όπου διετέλεσα:
•Ταµίας της Ελληνικής Οµοσπονδίας ΤΑEKWONDΟ
•Ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος του 1ου Αθλητικού Συλλόγου ΤΑΕ KWON DO του Νοµού Κορινθίας.
•Μέλος του ∆.Σ. της ποδοσφαιρικής οµάδα Π.Α.Σ. Κόρινθος
•Ευαισθητοποιηµένος από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση
φυσικών πόρων, παρακινήθηκα στην ίδρυση και λειτουργία εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, όπου διατελώ ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Παναγιώτης Στυλιανίδης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6936 784 341 - 27440 64109
gymphys@otenet.gr
Παναγιώτης Στυλιανίδης
web: stilianidisp.blogspot.com

Μέσα από την 25ετή πορεία µου στη περιοχή, γνωρίζω τόσο
τα προβλήµατα όσο και τις δυνατότητες που έχει η Κορινθία
και πιστεύω πως τις λύσεις θα τις δώσουµε µε µια Κορινθία
που σχεδιάζει, δουλεύει, παράγει, µε συνεργασία και διάλογο.
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Η Ελληνική γεωργία την επόμενη μέρα
Κουρεμπές Φάνης
υποψ. βουλευτησ κορινθιασ

Γράφει ο
Φάνης Κουρεμπές*
H Ελληνική κοινωνία έχοντας
υποστεί για χρόνια τις μνημονιακές πολιτικές βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική
αλλά και παραγωγική κρίση. Με
βάση αυτό είναι αυτονόητο ότι
μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα
εστιαστεί στο μεγάλο ζήτημα της
παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας ,βασικός πυλώνας
της οποίας είναι η αγροτική παραγωγή.
Τα προβλήματα του αγροτικού
τομέα είναι συσσωρευμένα και
τεράστια: μείωση του αγροτικού
εισοδήματος, τεράστια αύξηση
του κόστους παραγωγής, φορολόγηση των αγροτών από το
πρώτο ευρώ, φόροι σε χωράφια,
μαντριά και αποθήκες, υπερχρέωση των αγροτών με κίνδυνο να
χάσουν τη γη τους, απουσία ρευστότητας μετά το ξεπούλημα της
ΑΤΕ, συνεχιζόμενη αποεπένδυση, χαμηλός βαθμός αυτάρκειας
με αποτέλεσμα η χώρα να είναι
ελλειμματική σε βασικά αγροτικά
προϊόντα (κρέας, γάλα, λεμόνια
κλπ), αδυναμία αντιμετώπισης
επιδημιών που ξεκλήρισαν το
ζωικό κεφάλαιο της χώρας, μετατροπή των επιδοτήσεων από
εργαλεία ανάπτυξης σε επιδόματα. Επιδοτήσεις μάλιστα οι οποίες
φτάνουν δραματικά κουτσουρεμένες και καθυστερημένα στα
χέρια των αγροτών, με αποτέλεσμα αυτοί να οδηγούνται σε
αδιέξοδο
Κεντρικός πυρήνας για τον
σχεδιασμό μια άλλης αγροτικής
πολιτικής είναι ο επαναπροσδιορισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η δημιουργία ενός
νέου παραγωγικού και διατροφικού προτύπου όπου η τροφή θα
αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό
αγαθό.
Προωθούμε μια βιώσιμη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, με
στόχους την αύξηση της διατροφικής επάρκειας της χώρας, τη
στήριξη της απασχόλησης και την
ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, το κοινωνικό δικαίωμα
της πρόσβασης σε υγιεινά, ποιο-

τικά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές,
την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των
παραγωγών, την ανάπτυξη της
περιφέρειας και τον «επανεποικισμό» της υπαίθρου.
Πρώτο μας μέλημα να σταματήσουμε την καταστροφή και
να αντιστρέψουμε την αρνητική
πορεία με μέτρα που θα ανακουφίσουν τους αγρότες, όπως ρύθμιση στα τραπεζικά δάνεια και σε
οφειλές σε εφορία και ΟΓΑ, ατομικό αφορολόγητο όριο 12.000
ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,
προστασία από πλειστηριασμούς
πρώτης κατοικίας και χωραφιών,
επαναφορά της 13ης σύνταξης.
Παράλληλα βάζουμε μπρος
την παραγωγική ανασυγκρότηση στοχεύοντας στην παροχή
ρευστότητας με τράπεζα ειδικού
σκοπού, εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών, αναβάθμιση κρατικών
υπηρεσιών και δημόσιων υποδομών για τη στήριξη των αγροτών
και την ενίσχυση της αγροτικής
έρευνας, ειδικά σχέδια δράσης
για τα στρατηγικής σημασίας
προϊόντα, προώθηση των προϊόντων ποιότητας και ενίσχυση της
βιολογικής γεωργίας, εξυγίανση
του συστήματος εμπορίας ώστε
να μειωθεί η ψαλίδα τιμών παραγωγού καταναλωτή, πάταξη των
παράνομων
ελληνοποιήσεων
αγροτικών προϊόντων, δημόσια
ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και τέλος ένα αξιόπιστο
και διαφανές δημόσιο σύστημα
καταβολής και ελέγχων των κοινοτικών ενισχύσεων.
Όλα αυτά μαζί με μία μεγάλη
μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού για την γεωργία,
την επανασύνδεση ενισχύσεωνπαραγωγής και την ανακατανομή
πόρων υπέρ των Μεσογειακών
προϊόντων.
Αυτό το δύσκολο έργο, μπορεί
να γίνει πραγματικότητα μόνο
με την ολόπλευρη στήριξη και
ενεργοποίηση των αγροτών στο
πλευρό μιας αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

* Γεννήθηκε το 1965 και μεγάλωσε στον Άσσο Κορινθίας.
Είναι γεωπόνος - βιοκαλλιεργητής. Απόφοιτος του Γ. Π. Α.
Είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Διατηρεί κατάστημα γεωργικών
εφοδίων και δραστηριοποιείται
ως σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Καλλιεργεί βιολογική επιτραπέζια σουλτανίνα
και παράγει βιολογικό ελαιόλαδο από το 2006.
Ασχολείται επίσης με την κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
Συμμετέχει στην πολιτική από το 1983 ως μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού, σε
μαζικούς φορείς, κινήματα και από το 2003 είναι μέλος του Συνασπισμού
και του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2013 εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι μέλος της γραμματείας αγροτικής πολιτικής και του οργανωτικού
γραφείου με ευθύνη την Πελοπόννησο. Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών ν. Κορινθίας και μέλος της Δ.
Ε. του παραρτήματος Πελοποννήσου, Δυτ. Στερέας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 2014 εκλέχθηκε περιφερειακός σύμβουλος.
Είναι παντρεμένος με την Αλεξία Παναγιώτου και πατέρας δύο παιδιών.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

Η 23ετής πείρα µας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση
της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας.

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945
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Τ

ο φράγμα του Ασωπού
αναδεικνύεται σε σημαντικό θέμα των συζητήσεων
που έχει με πολίτες και φορείς ο
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και υποψήφιος βουλευτής
Κορινθίας Νίκος Ταγαράς. Όπως
τονίζεται, το έργο κατασκευής του
φράγματος Ασωπού προχωρά,
μετά την επίλυση του κατασκευαστικού σχήματος και με τη συμπληρωματική έγκριση επέμβασης.
Με την παρέμβαση Ταγαρά, η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου οδηγεί σε
αποτελέσματα μετά τη Σύμπραξη
Κοινοπραξίας της εταιρείας Ιόνιος
Α.Ε με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Το έργο
απεμπλέχθηκε και η ολοκλήρωση της κατασκευή του φράγματος
μπορεί να καλύψει τις αρδευτικές
ανάγκες μεγάλου μέρους της Κορινθίας και να δώσει νέα πνοή στην
αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Ο Νίκος Ταγαράς για
το Φράγμα του Ασωπού

Προτεραιότητα

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε και
υλοποιείται η συμπληρωματική
έγκριση επέμβασης επί δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα
για την κατασκευή του φράγματος
Ασωπού, που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος
Ταγαράς, ώστε να λυθούν και επιμέρους προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά την κατασκευή.
Σε δηλώσεις του για το θέμα ο
Αναπληρωτής Υπουργός και υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς σημείωσε:
«Το φράγμα του Ασωπού είναι
πολύ σημαντικό για την άρδευση της Κορινθίας, ενός κατεξοχήν

αγροτικού νομού. Με την επίλυση
του κατασκευαστικού σχήματος
και με τη συμπληρωματική έγκριση
επέμβασης, το έργο προχωρά. Η
συνεργασία που πετύχαμε οδηγεί
σε αποτελέσματα για την περιοχή.
Τα έργα άρδευσης για τους αγρότες, όπως και τα έργα ύδρευσης
και αποχέτευσης που φέραμε στο
νομό, αποτελούν για εμάς προτεραιότητα που ήδη υλοποιείται».

Έργο μεγάλης
σπουδαιότητας

Το έργο κατασκευής φράγματος
στον ποταμό Ασωπό του νομού Κο-

Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

ρινθίας είναι πολύ σημαντικό αρδευτικό έργο. Η κατασκευή γίνεται
σε στένωση του ποταμού η οποία
βρίσκεται 2 χλμ. περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Παραδείσι και
4χλμ. περίπου βορειοδυτικά από
τον οικισμό Στιμάγκα.
Το φράγμα του ποταμού περιλαμβάνει και όλα τα συναφή έργα
του, όπως εκτροπής, εκκενώσεως,
υπερχειλίσεως, υδροληψία κλπ,
καθώς και τα έργα του αγωγού μεταφοράς νερού στις προς αξιοποίηση περιοχές και της οδοποιίας για
την αποκατάσταση της οδικής επικοινωνίας. Το φράγμα χαρακτηρίζεται ήπιο, καθώς προβλέπεται να
γίνει χωμάτινο με αργιλικό πυρήνα,
έχει ύψος από το φυσικό έδαφος
68 μέτρα, πλάτος στέψης 10 μέτρα
και μήκος στέψης 425 μέτρα. Η
χωρητικότητα του ταμιευτήρα του
φράγματος είναι 29 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με απόφαση του 2008 έχει
εντάξει στο πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
και χρηματοδοτεί το έργο «κατασκευή φράγματος Ασωπού ποταμού νομού Κορινθίας», το οποίο
επιβλέπεται από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι
το έργο μελετήθηκε και ωρίμασε
κατά τη διάρκεια της θητείας ως
νομάρχη Κορινθίας του σημερινού
Αναπληρωτή Υπουργού και υποψήφιου βουλευτή Κορινθίας Νίκου
Ταγαρά.
Ο διαγωνισμός έγινε το 2008 και
ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία
«ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ», με προσφερόμενο
τίμημα 31,3 εκατομμύρια ευρώ
περίπου. Η συμβατική ημερομη-

νία περαίωσης του έργου ήταν οι
αρχές του 2014 αλλά παρατάθηκε
μετά από αίτημα της εταιρείας. Το
τελευταίο διάστημα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της δυσκολίας χρηματοδότησης, η εταιρεία δυσκολεύονταν πρακτικά να
ολοκληρώσει το έργο μόνη της.
Λόγω της σημασίας του έργου για
την άρδευση μεγάλου μέρους του
νομού Κορινθίας και προκειμένου
να μη χαθεί η χρηματοδότηση του
έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια,
αποφασίστηκε η έγκριση σύστασης
κοινοπραξίας του αναδόχου με την
εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για την ολοκλήρωση του έργου, όπως πρότεινε ο ανάδοχος.
Παράλληλα, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα πρακτικά
προβλήματα που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια και να υλοποιηθεί
το έργο που αποτελεί σημαντική
ανάγκη για την άρδευση του νομού
Κορινθίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Ταγαράς υπέγραψε συμπληρωματική
έγκριση επέμβασης επί δημόσιων
εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για
την κατασκευή του φράγματος
στον ποταμό Ασωπό Κορινθίας σε
συνολική έκταση 62,5 στρεμμάτων
περίπου. Επισημαίνεται ότι έχει ήδη
εγκριθεί η μελέτη κατασκευής του
συγκεκριμένου έργου και η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
το 2007.
Το έργο είναι μεγάλης σπουδαιότητας και πολλαπλής σκοπιμότητας, με σημαντικές ευεργετικές
οικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας.
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Νίκος Ταγαράς υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μέτρα υποστήριξης των αγροτών
Με νομοθετική πρωτοβουλία του Νίκου Ταγαρά επιλύονται προβλήματα δεκαετιών όσον αφορά το τι επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, με στόχο την άμεση υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Για τους αγρότες δόθηκε η δυνατότητα:
• συνέχισης της γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που είχαν εκχερσωθεί χωρίς άδεια από το 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, με την
προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές διατηρούν την αγροτική χρήση ανελλιπώς μέχρι
σήμερα.
• για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975 και χρησιμοποιούνται για αγροτική καλλιέργεια, να εξαγοράζονται με αντάλλαγμα και υπό την
προϋπόθεση της διατήρησης της αγροτικής χρήσης.
• ώθησης στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή δασικών και αγροτικών προϊόντων.
Με τον ίδιο νόμο, επιλύονται προβλήματα:
• εγκατάστασης μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην
περιοχή.
• τυροκομικών μονάδων επεξεργασίας γάλακτος.
• οινοποιείων, αποσταγματοποιείων, ποτοποιείων, εμφιαλωτηρίων.
• ελαιοτριβείων, σφαγείων.
• χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Επιπλέον, με υπουργικές αποφάσεις του Νίκου Ταγαρά απλοποιήθηκε η διαδικασία καταγραφής και αδειοδότησης των γεωτρήσεων. Επιπλέον δόθηκε παράταση για
να δηλωθούν όλες οι μέχρι τώρα αυθαίρετες γεωτρήσεις ώστε να μπορούν να αδειοδοτηθούν για τη χρήση νερού μέσα στο 2015. Τέλος, με απόφαση του Νίκου Ταγαρά
μειώθηκαν τα πρόστιμα για τις μέχρι σήμερα αδήλωτες γεωτρήσεις.

49 εκατ. ευρώ για την αποχέτευση λυμάτων
βόρειου παραλιακού μετώπου Δήμου
Κορινθίων και Βραχατίου-Ζευγολατιού
Αφορά την επέκταση και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και το προτεινόμενο
έργο αναλύεται σε 6 υποέργα:
1ο υποέργο: Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου-Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου-Βόχας (υποέργο 1). Το μήκος
του εσωτερικού δικτύου είναι περίπου 86 χλμ. και περιλαμβάνεται η κατασκευή
7 αντλιοστασίων,3 στα όρια του Δήμου Βέλου-Βόχας και 4 στα όρια του Δήμου
Κορινθίων. Τα λύματα συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο Α7 στον Άσσο και από
εκεί ξεκινούν τα έργα μεταφοράς τους (υποέργο2).
2ο υποέργο: Έργα μεταφοράς λυμάτων (αγωγός μεταφοράς μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ στα
έργα εισόδου λυμάτων Κορίνθου (υποέργο 2).
Το δίκτυο μεταφοράς αποτελείται από 2 καταθλιπτικούς αγωγούς Φ350 μήκος 250μ. έκαστος,
Φ355 μήκους 3.200μ. έκαστος, Φ400 μήκους
2.040μ. έκαστος, Φ450 μήκους 5.500μ. έκαστος, Φ500 5.275μ. έκαστος και αγωγούς βαρύτητας Φ600 μήκους 1.100μ. Τα ανλιοστάσια που
θα κατασκευαστούν είναι 2. Το συνολικό μήκος
του δικτύου μεταφοράς (από το αντλιοστάσιο
Α7 έως το σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο
δίκτυο της πόλης της Κορίνθου) είναι 16.270μ.
3ο υποέργο: Έργα επέκτασης της υφιστάμενης
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κορίνθου-Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της στα επίπεδα του σχεδιασμού τελικής
φάσης επέκτασης (180.000 ι.π.) και να δύναται
να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο
4ο υποέργο: Εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών και έργων αρχαιολογίας, κατά τη φάση των
εκσκαφών.
5ο υποέργο: Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Σύνολο Προϋπολογισμού: 49.250.000,00 ευρώ

Ο Νίκος Χ. Ταγαράς είναι Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Βουλευτής Κορινθίας.
Γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Είναι πατέρας δύο παιδιών.
Είναι Απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και
απολύθηκε το 1981 με το βαθμό του έφεδρου Ανθυποσμηναγού.
Από τότε ασχολείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και
επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα.
Υπηρέτησε για χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 8
χρόνια ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987 – 1994) και
4 χρόνια ως Δήμαρχος Τενέας (1999 – 2002). Ταυτόχρονα υπήρξε
για 4 χρόνια Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας (1999 – 2002),
Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των Τ.Ε.Δ.Κ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Ν. Κορινθίας
και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.
Την οκταετία 2003 – 2010 διετέλεσε Νομάρχης Κορινθίας. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε., Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος
της Ε.Ν.Α.Ε. στις επιτροπές Μεταφορών και Δημοσίων Σχέσεων,
εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,
καθώς και Πρόεδρος στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο
Κέντρο Νέων και στο Λυσίππειο Πνευματικό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. Διετέλεσε μέλος της Διαρκούς
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
της Βουλής των Ελλήνων.
Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης
Ιουνίου 2012.
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Γιώργος Ν. Χελιώτης
Υποψήφιος
βουλευτής Κορινθίας

Δύναµή µου
η ψήφος σου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Πως, ποιοι, που
ψηφίζουμε στις
εθνικές εκλογές
Πού ψηφίζουμε
Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες
εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του Νομού που διαμένουν (Αφορά όσους
έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στους εκογικούς καταλόγους ετεροδημοτών μέχρι 31 Οκτωβρίου. Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση
και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους
του νομού.

Πώς ψηφίζουμε

Γιώργος Ν. Χελιώτης
6987 700 123 τηλ.: 27410 53325
e-mail: chelios_1313@yahoo.gr

κιν.:

Υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Δύναµή µου η ψήφος σου...
Γεννήθηκα το 1986 στην Αθήνα και κατοικώ
στην Πουλίτσα είμαι το πρώτο παιδί πολύτεκνης
οικογένειας.
Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος με εξειδίκευση
Αμπελουργός Οινοποιός.
Μιλώ την Αγγλική εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία
και στα κτήματα της οικογένειας.
Πιστεύω ότι στις συνθήκες που διέρχεται σήμερα
η χώρα το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
μπορεί να είναι η εγγύηση για ένα προοδευτικό και
σταθερό μέλλον.

6987 700 123 τηλ.: 27410 53325
e-mail: chelios_1313@yahoo.gr

κιν.:

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και
παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει
την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της
προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα
ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας
όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς
και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών
και υποψηφίων.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν
τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν
στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.
Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην
κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα
ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική
βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής
επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.
Στο Νομό Κορινθίας οι σταυροί προτίμησης είναι δύο.

Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι κληρικοί
Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής
τους, εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της
εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.

Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί,
λιμενικοί και πυροσβέστες
Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα
και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν
στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην
οποία εδρεύει η υπηρεσία τους.
Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους
ταυτότητες.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΣΑ (ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ)
Αγρότισσα – καθ. Ξένων Γλωσσών

Υποψ. βουλευτής Κορινθίας με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κατάγομαι από το Κιάτο και τελείωσα το
Γενικό Λύκειο Κιάτου. Ο πατέρας μου είναι
από τον Μεγ. Βάλτο και η μητέρα μου από
το Καίσαρι.
Μένω μαζί με το άντρα μου, τον Βλάση
Βαρδουνιώτη και τα παιδιά μας στα Ταρσινά,
του δήμου Βέλου Βόχας. Έχουμε 2 παιδιά,
μια κόρη 11 χρονών κι έναν γιο 13 χρονών.
Γνωρίζω άριστα τη γερμανική γλώσσα,
και πολύ καλά αγγλικά. Έχω μέτρια γνώση
Ιταλικών και Γαλλικών.
Έχω δουλέψει στον τομέα του τουρισμού,
ως υπάλληλος τουριστικού γραφείου, καθώς και στην υποδοχή ξενοδοχείων και
ξέρω τα προβλήματα του κλάδου.
Το κύριο επάγγελμά μου είναι η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών αλλά τα τελευταία
χρόνια ασχολούμαι μαζί με τον σύζυγό μου,
Βλάση Βαρδουνιώτη, αποκλειστικά με την
εκμετάλλευση της οικογενειακής αγροτικής
περιουσίας και την κτηνοτροφία πολλές φορές κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα
της πρωτογενούς παραγωγής. Δεν είμαι ένας
απλός θεατής. Βιώνω η ίδια καθώς και όλη η
οικογένειά μου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι αγρότες της Ελλάδας.
Από το 2007 ασχολούμαι παράλληλα
με τον εθελοντισμό και τον συνδικαλισμό,
γιατί σκοπός μου είναι να προσφέρω στον
συνάνθρωπο. Από τότε είμαι γραμματέας
του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ταρσινών, και μέλος της διαχειριστικής ομάδας
της Τράπεζας αίματος Ταρσινών, καθώς και
ενεργή αιμοδότρια.
Είμαι Ταμίας των Νηπιαγωγείων και του
Δημοτικού Σχολείου Κοκκωνίου – Πουλίτσας.
Από τον Νοέμβριο του 2014 είμαι μέλος
του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
Γυμνασίου Βέλου.
Είμαι ιδρυτικό μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Κορινθίας και μέλος της Γραμματείας
καθώς και παράγων της ομάδας βόλεϊ του
ΑΠΙΣ Ζευγολατιού.
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατάφερα ν’ ακουστεί η Κορινθία και τα προβλήματά της, με επερωτήσεις στη Βουλή πάνω
σε αγροτικά ζητήματα, όπως το ΠΟΠ της
μαύρης σταφίδας, η καθυστερημένη καταβολή του ΦΠΑ των αγροτών, τα προβλήματα των κτηνοτρόφων κλπ.
Πολιτεύομαι εκ νέου με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ γιατί δεν ανέχομαι αυτό που
συμβαίνει στον τόπο μου. Μέχρι το 2009 η
λέξη ΑΝΕΡΓΙΑ ήταν μια λέξη άγνωστη για
την Κορινθία. Έως τότε γνώριζε τουριστική,
βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη. Ήταν η
«Καλιφόρνια» της Ελλάδας.
Σήμερα η εικόνα είναι τραγική. Η Κορινθία μετράει τις πληγές της. Ο νομός μας τόσο
κοντά, μα και τόσα μακριά ταυτόχρονα από
την πρωτεύουσα, είναι πιο παρατημένη και
από παραμεθόριο περιοχή. Η ανεργία θερίζει και στέλνει ασταμάτητα τους νέους μας
στο εξωτερικό προς αναζήτηση καλύτερης

τύχης. Τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο και
όσα υπάρχουν ακόμα συντηρούνται με πολλά προβλήματα.
Απέναντι στα συνεχή ψέματα της υποτελούς και προδοτικής συγκυβέρνησης που συνιστούν πολιτική απάτη, οι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ απαντάμε με την εντιμότητα, την
ευθύτητα και την πιστή τήρηση των υποσχέσεών μας. ΤΟ
ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΝΕ!
Θα είμαστε οι θεματοφύλακες, ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΛΟ, για
όλες εκείνες τις αξίες που πρέπει να διαφυλαχθούν για την
πατρίδα και την κάθε ελληνική οικογένεια που θα ξαναβρεί
το χαμόγελο, τη δουλειά και τη σιγουριά. Με τη βοήθεια
του Θεού, αλλά και τη δική σας στήριξη θα καταφέρουμε
να ατενίσουμε μαζί με τα παιδιά μας αισιόδοξα το μέλλον!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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67.872 72.032
-220 (από το 2012)

-92 (από το 2012)
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε'
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

=

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ όσοι έκλεισαν (ή κλείνουν) τα 18 χρόνια το 2015. Η αναθεώρηση
των εκλογικών καταλόγων γίνεται κάθε Φλεβάρη. Κανείς δεν σκέφτηκε πως Γεναριάτικα,
με τον κουραμπιέ στο στόμα και τις περισσότερες πρωτοχρονιάτικες πίτες άκοπες, μες
στην καρδιά του χειμώνα, θα προκηρύσσονταν εκλογές! Γι'αυτό στις εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 100.000 18άρηδες θα μείνουν σπίτι τους!
Η απορία είναι μία: Στις δημοσκοπήσεις τους μετράνε;

Εάν δεν ελπίσεις, το

4.072
ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ

ΝΕΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ
καλούνται
ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

ανέλπιστο δεν θα βρ

εις...

Ηράκλειτος, 6ος π.Χ. αιώνας

Φως στο τούνελ βλέπω, αλλά
δεν ξέρω αν είναι όπως μπαίνουμε
ή όπως βγαίνουμε..
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 71!!!

ΘΑ ΠΑΝΕ;

ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 2.891 είναι νέοι
18-21 ετών και 1.181 προέρχονται
από πολιτογράφηση.
Όσο για την προσέλευση
εξαρτάται από τον καιρό...

32.940

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ θα θυμούνται τον Παναγή
Τσαλδάρη και τον Εμμανουήλ Τσουδερό ως
Πρωθυπουργούς. Αποτελούν όμως την συντριπτική
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος αφού η αμέσως
επόμενη -ηλικιακά- πολυπληθέστερη ομάδα είναι η
54-59 ετών που περιλαμβάνει μόλις 12.882 άτομα.
Ούτε τους μισούς δηλαδή!

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
πτυΧιουΧος ∆ιάτροΦολοΓος-∆ιάιτολοΓος
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Παροχές:
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ
&ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
 ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου










π.ε.ο. Κορινθου-πάτρΩν 108
(1ος όροφος) βράΧάτι Κορινθιάς
τηλ: 27410 51932, Κιν.: 6977 991128
ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 π.μ-1.30 μ.μ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 μ.μ.-8.30 μ.μ.

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Μαρία Θελερίτη: Γιατί είμαι
υποψήφια με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Είμαι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί με εμπνέει το
όραμα μιας διαφορετικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ισότητα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα.
Γιατί σήμερα ζούμε μια ιστορική στιγμή για τον
τόπο μας και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Είναι η ώρα της ρήξης με το
πολιτικό και οικονομικό σύστημα που οδήγησαν τη
χώρα μας στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές,
τη λιτότητα και την ανθρωπιστική κρίση, καταργώντας βασικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι η
ώρα της ρήξης και της βαθειάς πολιτικής αλλαγής
και στο συλλογικό και στο ατομικό επίπεδο.
Οφείλουμε ως αριστεροί να ανταποκριθούμε στο
ρεύμα της ανατροπής που έχουν διαμορφώσει οι
μεγάλοι κοινωνικοί και εργατικοί αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με ευθύνη απέναντι στους
πολίτες και ιδιαιτέρως απέναντι στις λαϊκές τάξεις,
στους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες, τους
εργαζόμενες, τους νέους και τις νέες. Με ευθύνη
απέναντι στις γυναίκες, σε όσους δεν έχουν φωνή,
στους κοινωνικά αποκλεισμένους.
Και θέλω να είμαι μέρος αυτής της ιστορικής αλλαγής γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει την πολιτική βούληση για να βγάλει τη
χώρα από το αδιέξοδο. Έχει όμως και το ηθικό πλεονέκτημα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά
και τη διαπλοκή και συνιστά μια καθαρή πολιτική δύναμη με ανατρεπτικές αρχές και αφετηρίες.
Για εμάς η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός γιατί
αντιπαλεύουμε τον κυνισμό και τη βία της εξουσίας.
Η δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες είναι πως
δεν θα ξεχάσουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Γιατί δε θέλουμε να μπούμε σε δομές και
προνόμια εξουσίας, θέλουμε να τα καταργήσουμε.
Και τελειώνω με ένα ποίημα του Αργύρη Χιόνη
που έζησε στο Θροφαρί, ένα μικρό χωριό της ορεινής Κορινθίας, όπου ασχολήθηκε ως το τέλος της
ζωής του με την καλλιέργεια της γης και της ποίησης.

"Ὤ ναί, ξέρω καλά πώς δέν χρειάζεται καράβι
γιά νά ναυαγήσεις,
πώς δέν χρειάζεται ὠκεανός γιά νά πνιγεῖς.
Ὑπάρχουνε πολλοί πού ναυαγῆσαν μέσα
στό κοστούμι τους,
μές στή βαθιά τους πολυθρόνα,
πολλοί πού γιά πάντα τούς σκέπασε
τό πουπουλένιο πάπλωμά τους.
Πλῆθος ἀμέτρητο πνίγηκαν
μέσα στή σούπα τους,
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σ’ ἕνα κουπάκι του καφέ,
σ’ ἕνα κουτάλι του γλυκοῦ...
Ἄς εἶναι γλυκός ὁ ὕπνος τους ἐκεῖ βαθιά
πού κοιμοῦνται,
ἅς εἶναι γλυκός κι ἀνόνειρος.
Κι ἅς εἶναι ἐλαφρύ τό νοικοκυριό
πού τούς σκεπάζει."
Αργύρης Χιόνης IA', Σαν τόν τυφλό
μπροστά στόν καθρέφτη (1986)

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

κάθε βράδυ

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

διανομή κατ’ οίκον

βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ο Δήμος Βέλου Βόχας και φέτος
στον Ρυθμό του Καρναβαλιού

Δηλώστε συμμετοχή

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας για 2η συνεχή χρονιά ξεκίνησε την προετοιμασία για την
πραγματοποίηση καρναβαλιού στην παραλία Βραχατίου την Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15.00.
Στόχος του Δήμου μας και φέτος να δημιουργήσουμε ένα γιορτινό και αισιόδοξο
κλίμα τόσο για τους δημότες μας όσο και για τους επισκέπτες μας δίνοντας μία ευκαιρία για διέξοδο από τα προβλήματα αλλά και τόνωση της τοπικής αγοράς.
Σας καλούμε να γίνουμε μια αγκαλιά, να συνεργαστούμε με κοινό σκοπό, να συνδυάσουμε την παράδοση με την ψυχαγωγία, να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο.
Θέλετε να συμμετάσχετε στην προετοιμασία;
Έχετε μία καλή ιδέα που θέλετε να πραγματοποιηθεί;
Θέλετε να γίνετε ένας από τους καρναβαλιστές;
Καλούμε σχολεία, πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους, φορείς, ομάδες και
όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν ως απλοί καρναβαλιστές, ή να φτιάξουν τη
δική τους ομάδα, ή θέλουν εθελοντικά να προσφέρουν στη διοργάνωση της εκδήλωσής μας να μας το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στα τηλέφωνα του
Δήμου: 2741 3 60522 (Μασούρη Αικατερίνη) καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 2741 3
60507 & 2741 3 60526 & 6983097843 Καλλίρη Μαρία, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού), στο
fax 2741 0 52303 και στο email: masouri@vochas.gov.gr
H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Ο Δημ. Ραψωματιώτης
για την κοπή της πίτας
του Επιμελητηρίου
Πολιτική και όχι Επιχειρηματική εκδήλωση, χαρακτήρισε την κοπή
πίτας του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο Δημήτρης Ραψωματιώτης. Συνεχίζοντας στη δήλωσή του επεσήμανε: «Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω
των εθνικών εκλογών, έντονη ήταν η παρουσία υποψήφιων βουλευτών από όλα τα κόμματα, στη χθεσινή κοπή πίτας του Επιμελητηρίου
Κορινθίας.
Αυτό που συζητιόταν έντονα όμως, ήταν η πολύ μικρή συμμετοχή
επιχειρηματιών που δεν είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές.
Για άλλη μια φορά, ο επιχειρηματικός κόσμος της Κορινθίας, μας
έστειλε το μήνυμα, να αλλάξουμε.
Είναι υποχρέωσή μας, να συνεργαστούμε και όλοι μαζί να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα, τα θεσμικά και λειτουργικά θέματα των
επιχειρηματιών και των επαγγελματιών, μελών του Επιμελητηρίου μας.
Είναι υποχρέωσή μας, να δώσουμε στήριξη και ελπίδα στους επιχειρηματίες, να νοιώσουν το Επιμελητήριο «σπίτι τους».
Ο Κορίνθιος επιχειρηματίας επανήλθε και σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του διευκρίνησε πως «Εγώ, όπως
ξέρετε για δεκατέσσερα χρόνια υπηρέτησα το Επιμελητήριο ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα εκείνες τις εποχές που τα
πράγματα πολιτικά ήσαν τελείως διαφορετικά, τα κόμματα είχανε πολύ
μεγάλη δύναμη και ισχύ και στην ουσία καθόριζαν και τους υποψηφίους, όχι μόνο στους Δήμους αλλά και σε όλους τους φορείς, φυσικά και
στο επιμελητήριο. Έλεγα λοιπόν, και εκείνες τις εποχές, τις δύσκολες
εποχές ότι το επιμελητήριο, ο ρόλος του είναι καθαρά να στηρίξει την
επιχειρηματικότητα.
Μπορούμε να συνεργαστούμε, με επιχειρηματικά κριτήρια, άνθρωποι στη διοίκηση και όχι με πολιτικά κριτήρια, έτσι λοιπόν, συνεχίζω να
το πιστεύω, συνεχίζω να το λέω, βέβαια υπήρχαν και άλλοι τότε, δεν το
έλεγα μόνο εγώ, έτσι δεν θέλω να πω ότι είμαι ο μόνος ο οποίος το έλεγε, υπήρχαν και άλλοι τότε οι οποίοι συμφωνούσαν και τώρα βλέπουμε
ότι είναι η ώρα να κάνουμε μια συνάντηση, μια προσπάθεια επιχειρηματιών, άσχετα το τι, ποια θα είναι η πολιτική τοποθέτηση του καθενός και
ποια και τι θα πάει να ψηφίσει στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές,
να δούμε καθαρά επιχειρηματικά το κομμάτι του επιμελητήριου για να
μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του νομού, να στηριχτούμε
και εμείς μεταξύ μας, όλοι μας έχουμε ανάγκες στήριξης και να στηρίξουμε και τις υπόλοιπες κυρίως μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν
είναι τόσο εύκολο να έχουνε παρουσίες και δυναμικές, εύκολα, όπως
πιθανά οι μεγάλες εταιρίες και οι βιομηχανίες.
Η παρέμβαση μου αυτή για την κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου,
προφανώς δεν απευθύνεται πουθενά σε κανέναν αρνητικά, είναι άπλα
αναμενόμενο και το ξέραμε όλοι ότι θα υπήρχαν πολιτικές παρουσίες,
λόγω των εκλογών, αυτό κιόλας αναφέρω, όμως, βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες γενικώς απέχουν, δεν έχει ευθύνη κάποιος, δεν λέω ότι
έφταιγε το επιμελητήριο, ότι φταίνε οι πολιτικοί ή φταίει κάποιος από
εμάς, γενικώς υπάρχει απογοήτευση, άρα αυτό πρέπει να κάνουμε, να
προσπαθήσουμε να διώξουμε αυτό και να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αντέξουν».

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αλέκοσ χονδροσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281
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π ολ ι τώ ν
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Πέτρος Τατούλης: «Ικανοποιούμε αίτημα χρόνων με
την υλοποίηση του έργου Βέλο – Στιμάγκα – Νεμέα»
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Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης,
οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα
Νικολάκου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κουτσίου κ. Χρίστος Μπουζινέλος
και η τεχνική υπηρεσία της
Περιφερειακής
Ενότητας
Κορινθίας.
Συγκεκριμένα παρεμβάσεις θα γίνουν στα τμήματα:
Νεμέα – Κούτσι και Κούτσι
– Οινοποιείο
Το τμήμα Νεμέα- Κούτσι
μήκους 3.450 μ. αποτελεί
την υφιστάμενη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό και τη
συντομότερη οδό πρόσβασης στον οικισμό Κούτσι από
τον κόμβο της Νεμέας με τον
αυτοκινητόδρομο Αθήνας –
Τρίπολης. Η σύνθεση της κυκλοφορίας επηρεάζεται άμεσα από τις δραστηριότητες
της περιοχής που αφορούν
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«Ικανοποιείται ένα αίτημα
χρόνων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Πέτρος Τατούλης κατά την
υπογραφή της σύμβασης για
την υλοποίηση του έργου
του δρόμου Βέλο – Στιμάγκα
– Νεμέα την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 στην έδρα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι το
έργο θα ολοκληρωθεί εντός
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ήτοι μέχρι
το τέλος του 2015, και τόνισε
ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματά του για την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας της περιοχής, αφού θα βελτιώσει
την προσβασιμότητα σε μια
περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον αγροτικό και
τουριστικό τομέα.
Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης με την
ανάδοχο εταιρεία ήταν ο

EC

κυρίως τις καλλιέργειες γεωργικών προϊόντων (αμπέλια κλπ.) παραγωγή κρασιού
στα τοπικά οινοποιεία καθώς
και λοιπές μετακινήσεις που
αφορούν διοικητικές λειτουργίες και εμπορικές δραστηριότητες του πληθυσμού
από και προς τη Νεμέα.
Το πλάτος του καταστρώματος κυμαίνεται από 5,5μ
έως 6,0μ. με μικρά και καθόλου ερείσματα εκατέρωθεν
ενώ σε ορισμένες θέσεις (τεχνικά) παρουσιάζει στενώματα με πλάτος 4,5μ. Το οδόστρωμα παρουσιάζει τοπικά
βυθίσεις και ρηγματώσεις
λόγω τις ελλιπής αποχέτευσης των ομβρίων και τις συχνή διέλευση φορτηγών και
γεωργικών μηχανημάτων
Το τμήμα Κούτσι – Οινο-

ποιείο μήκους 2.909 μ. αποτελεί μέρος της επαρχιακής
οδού Κούτσι – Στιμάγκα που
αποτελεί την έξοδο στις βόρειες περιοχές του νομού και
την Εθνική Οδό Αθηνών –
Πατρών (σύνδεση στο ύψος
του Βέλου). Η σύνθεση της
κυκλοφορία αφορά σχεδόν
αποκλειστικά τις γεωργικές
δραστηριότητες και τη μεταφορά σταφυλιών στα δυο
οινοποιεία που βρίσκονται
επί της οδού. Το πλάτος του
καταστρώματος κυμαίνεται
από 4,5μ έως 6,0μ. με μικρά
και καθόλου ερείσματα εκατέρωθεν ενώ σε ορισμένες
θέσεις (τεχνικά) παρουσιάζει
στενώματα με πλάτος μικρότερο των 4,0μ.
Κρίσιμο παράγοντα και για
τα δυο τμήματα αποτελούν

οι συνθήκες ορατότητας που
εξασφαλίζονται.
Στο προτεινόμενο έργο
γίνεται διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού καθώς και
βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της και διόρθωση καμπυλών όπου αυτές
είναι πολύ μικρές.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
Μια λωρίδα ανά κατεύθυνση
πλάτους 3,50 μ. και λωρίδες
καθοδήγησης 0,25μ. Το συνολικό πλάτος καταστρώματος κυκλοφορίας είναι 7,5
μ. και μη σταθεροποιημένο
έρεισμα πλάτους 0,75μ. ή
διάταξη ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου
καταστρώματος με πλάτος
μεγαλύτερο του 1,00μ. σε
περιπτώσεις επιχωμάτων ή
ορυγμάτων αντίστοιχα.

α.ε.

www.ecorap.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
www.kenppe.gr

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
www.ecoradio.gr

Διανομή κατ’ οίκον
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

μικρεσ αγγελιεσ
Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναψυκτήριο-καφέ-

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427
ζητουν εργασια
Πτυχιούχος πανεπιστημίου πληροφορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631 9/1

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΗΤΕΤΑΙ TV 20-22 ιντσών με ενσωματωμένο
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης. 15/12

Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068
ENOIKIAZETAI επιχείρηση τροφίμων
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση
του Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης.
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094
3/11

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977
598266 κ’ 27410 56496. 3/11
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμματα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Η ιστορία των εκλογών στην Ελλάδα
Το περίφημο "Τις πταίει", η Αρχή της Δεδηλωμένης και ποιοι εκλέγηκαν πρώτοι βουλευτές Κορινθίας

Η αρχή της Δεδηλωμένης
Το 1874, ο Χαρίλαος Τρικούπης μέσα σε κλίμα
πολιτικής αυθαιρεσίας της τότε κυβέρνησης του
Δ. Βούλγαρη, με τα περίφημα Στηλιτικά, έγραψε
στην εφημερίδα "Καιροί" ένα σαρκαστικό άρθρο
με τον τίτλο «Τις πταίει», που δημοσιεύτηκε στις
29 Ιουνίου του 1874, στο οποίο κατήγγειλε το
πολιτικό σύστημα της εποχής, αλλά ουσιαστικά
κατηγορούσε το Βασιλιά, επειδή μετά την πτώση
του Δεληγεώργη, εξ αιτίας των Λαυρεωτικών,
είχε χρίσει κυβέρνηση εκείνη του Βούλγαρη που

ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
ΝΟΤΑΡΑΣ

Οι πρώτες γυναίκες
Οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 19 Φεβρουαρίου 1956. Ωστόσο η πρώ-

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

ΕΛΕΝΗ
ΣΚΟΥΡΑ

μειοψηφούσε στη Βουλή. Το πρώτο αυτό άρθρο
ακολούθησε δεύτερο στις 9 Ιουλίου του 1874 με
τον τίτλο "Παρελθόν και Ενεστώς", με το οποίο
έθετε ως δόγμα της Βουλής τη "δεδηλωμένη"
(εμπιστοσύνη) της Βουλής, που αργότερα και
καθιερώθηκε ως "αρχή της δεδηλωμένης". Για
το τόλμημα όμως των άρθρων του αυτών συνελήφθη ο εκδότης της εφημερίδας Π. Κανελλίδης
θεωρούμενος ως ο συντάκτης. Κατά την ανάκριση απροσδόκητα αποκαλύφθηκε ότι πραγματικός
συντάκτης ήταν ο Χ. Τρικούπης, που παρουσιάστηκε αυθόρμητα και ανέλαβε την ευθύνη των
ανυπόγραφων άρθρων του. Έτσι, αναγκάστηκε
η Δικαιοσύνη να προφυλακίσει τον Τρικούπη με
μόνο τέσσερις ημέρες φυλάκιση, πλην όμως αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και τελικά αθωώθηκε με βούλευμα.
Μετά όμως από αυτά τα γεγονότα η "Αρχή της
Δεδηλωμένης" καθιερώθηκε ατύπως, ο Γεώργιος ο Α' δεσμεύτηκε τον Αύγουστο του 1875 στον
λόγο του Θρόνου ενώπιον του Κοινοβουλίου, ότι
θα διόριζε στο εξής μόνο πρωθυπουργούς, που
θα απολάμβαναν την εμπιστοσύνη της Βουλής.
Η δέσμευση έγινε ρητή διάταξη για πρώτη φορά
στο Σύνταγμα του 1927 και διατηρήθηκε στα νεότερα Συντάγματα έως και σήμερα.

Νίκος Καραμαλίκης

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΒΑΣΩ
ΘΑΝΑΣΕΚΟΥ

ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΛΙΝΑ

τη Ελληνίδα βουλευτής είχε εκλεγεί πολύ νωρίτερα: Στις 18 Ιανουαρίου 1953 η Ελένη Σκούρα
εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το κόμμα
του Ελληνικού Συναγερμού. Όντας η πρώτη
εκλεγμένη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του
ελληνικού κοινοβουλίου, η ίδια αμέσως μετά την
εκλογή της δήλωσε: «Θα προσπαθήσω να πράξω
παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς
ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μοναδική
γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και
πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει
να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον
τομέα της κοινωνικής μερίμνης».
Το παράδειγμα της Ελένης Σκούρα θα ακολουθήσουν οι κυρίες Θανασέκου Βάσω και Τσαλδάρη
Λίνα που θα εκλεγούν και οι δύο το 1956 στην
εκλογική περιφέρεια Αθηνών.
Μάλιστα η Λίνα Τσαλδάρη θα γίνει η πρώτη
γυναίκα υπουργός στην Ελλάδα, αφού ο Κωνσταντίνος Καραμανλής της ανέθεσε το Υπουργείο
Πρόνοιας.
Για την Κορινθία, η πρώτη γυναίκα βουλευτής
ήταν η Αθηνά Κόρκα-Κώνστα η οποία το 2004
κατέλαβε τη βουλευτική έδρα ως πρώτη επιλαχούσα, αφού ο εκλεγείς Σταύρος Δήμας προτάθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για ευρωπαϊκός επίτροπος.
Την Αθηνά Κόρκα-Κώνστα ακολούθησε η Κατερίνα Φαρμάκη-Γκέκη η οποία εκλέγηκε το 2009.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Οι πρώτες ελληνικές εκλογές έγιναν στη διάρκεια της Δ' Εθνοσυνέλευσης, στο Άργος στις 11
Ιουλίου 1829 και ήταν οι πρώτες εκλογές με άμεση
ψηφοφορία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Από
αυτές προέκυψαν 236 πληρεξούσιοι μεταξύ των
οποίων, ως εκπρόσωποι της Κορίνθου οι Ιωάννης Ζωιόπουλος, Γεώργιος Σπυρίδωνος, Γεώργιος
Ζέρβας και Παναγιώτης Τσολακόπουλος. Αυτοί θεωρούνται οι πρώτοι Κορίνθιοι βουλευτές.
Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
η προσωρινή κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά προκήρυξε εκλογές. Οι εκλογές αυτές διήρκεσαν δύο
μήνες, Οκτώβριο και Νοέμβριο!!! Εξελέγησαν 243
πληρεξούσιοι από 92 εκλογικές περιφέρειες ανάμεσα τους και εκπρόσωποι υποδουλωμένων περιοχών. Την περιοχή της Κορίνθου εκπροσωπούσαν
οι: Αναγνώστης Ελευθερίου, Γεώργιος Ιωάννου,
Γεώργιος Νοταράς, Πανούτσος Νοταράς, Α. Πρωτοπαππάς και Αριστείδης Ρέντης.
Το 1844 κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης
Μαυροκορδάτου διενεργήθηκαν εκλογές που διήρκεσαν έξι μήνες!!! Νικητής των εκλογών ήταν
ο Ιωάννης Κωλέττης αρχηγός του Γαλλικού κόμματος, ο οποίος ήταν ο πρώτος κοινοβουλευτικός
πρωθυπουργός της Ελλάδας παρά το γεγονός
ότι το κόμμα του είχε έρθει τρίτο στις εκλογές! Η
πρώτη εκλεγμένη Βουλή των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε για πρώτη φορά
τον Ιανουάριο του 1845.

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

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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α1 κατηγορια κορινθιασ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παραμένει πρώτος ο ΑΟΖ
παρά την ήττα στο Κιάτο
Κατάφερε να επιβληθεί στην
έδρα του ο Πέλοπας Κιάτου με
1-0 έναντι του ΑΟ Ζευγολατιού
και υποχρέωσε τους "κανονιέρηδες" σε συγκατοίκηση με την
Κόρινθο 2006, στην κορυφή της
βαθμολογίας.
Το ματς ήταν ιδιαίτερα δυνατό,
αφού και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να πετύχουν τέρμα. Το
γκολ που έκρινε την αναμέτρηση,
σημειώθηκε λίγο πριν το τέλος
του ημιχρόνου, με τον Θανάση
Δάνη να κάνει το σουτ μετά από
εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα
να βρίσκει και στον Βελέντζα που
προσπάθησε να απομακρύνει με
το κεφάλι και κατέληξε στα δίχτυα
του Μητσόπουλου.
Οι παίκτες του Χρήστου Βελέντζα είδαν ένα καλό σουτ του

Βελέντζα Δ., να περνά λίγο άουτ,
ενώ ο Μάρκος Μπούκης ήταν
αυτός που είδε τον Λακόβ να
διώχνει σε κόρνερ, δυνατό φάουλ λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Βελέντζας Δ., Σπυρόπουλος, Δαλιάνης, Αντωνόπουλος
Χ., Παπαϊωάννου, Παινέσης, Γεώργαρης Ι., Μπούκης, Αντωνόπουλος Π., Καραϊνδρος. Έπαιξαν και οι: Παληός, Ραπουσάι

Στην τρίτη θέση
η Ελλάς Βέλου
Σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς,
με μπόλικη αγωνία, η Ελλάς
Βέλου επιβλήθηκε 2-1 των Αγίων Θεοδώρων, αν και βρέθηκε

πίσω στο σκορ. Η Ελλάς Βέλου
που πήγε στα αποδυτήρια μετά
το πρώτο ημίχρονο με ένα γκολ
στην πλάτη της, πίεσε για την
ισοφάριση, που πέτυχε στο 63’
όταν ο Κλαδάκης έγινε κάτοχος
της μπάλας μέσα στην περιοχή
και με δυνατό σουτ, έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα.
Το γκολ που έκρινε το ματς,
σημειώθηκε με πέναλτι του
Κλαδάκη (86’), παράβαση που
κέρδισε ο ίδιος από τον Παναγιώτη Γεώργαρη.
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ: Κουρούμαλης, Τάλιος, Κόρρο (87’ Πολυδωρόπουλος), Σούλι Α., Νάκος,
Ρούπας, Δελής (79’ Γιακούπι),
Μαρτίνος, Σούλι Ν. (49’ Λέντερης), Αράπι, Κλαδάκης

α2 κατηγορια κορινθιασ

b2 κατηγορια κορινθιασ

Στο 1-1 έμειναν Θύελλα Κάτω Διμηνιού και
Ταρσινά ’97. Η ομάδα των Ταρσινών ’97 προηγήθηκε νωρίς με τον Ντούρμα, αναγκάζοντας τους
γηπεδούχους να πιέσουν για την ισοφάριση. Τα
Ταρσινά ’97 μπήκαν στη νέα χρονιά με δεξί όπως
είπαμε και βρίσκουν σταθερά ανοδικό ρυθμό..

Δύο ακόμα μεταγραφές πραγματοποίησε ο
Άρης Βοχαϊκού, καθώς απέκτησε τον τερματοφύλακα Άρη Σταύρου από την Προοδευτική Περιγιαλίου και τον Λευτέρη Κεχρή από τον ΑΠΕΣΣΑ Χαλκίου, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό
χαφ και μπορεί να δώσει λύσεις στη μεσαία γραμμή και να βοηθήσουν ώστε η νέα τους ομάδα, να
πραγματοποιήσει το μεγάλο στόχο, που δεν είναι
άλλος, από την άνοδο στην Α2 Κατηγορία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ
2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
4. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
5. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
6. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ
7. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
8. ΤΑΡΣΙΝΑ '97
9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.
10. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
12. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
13. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
14. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
15. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.

ΑΓ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Ν Ι
13 1
12 2
10 3
8 3
8 3
8 2
6 1
4 5
4 3
3 5
6 1
3 4
3 1
3 0
2 2
1 0

Η Β
0 40
0 38
1 33
3 27
3 27
4 26
7 19
5 17
7 15
6 14
7 13
7 11
10 10
11 9
10 8
13 3

Επόμενη αγωνιστική
31/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ -ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ -ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
1/2/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. -ΤΑΡΣΙΝΑ '97
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ. - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ -ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ -ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
3. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
4. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝ.
5. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
6. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ
7. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
8. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
9. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
10. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
11. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ.
13. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ.
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.

ΑΓ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Ν
11
10
9
8
9
8
8
7
6
6
6
5
5
3
4
1

Ι
1
4
3
5
0
3
0
3
4
3
2
3
2
6
3
2

Η
4
2
4
3
7
5
8
6
6
7
8
8
9
7
9
13

Β
34
34
30
29
27
27
24
24
22
21
20
18
17
15
15
5

Επόμενη αγωνιστική
24/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 -ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΠΕΛΟΠΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΠΙΣτευτος
Έξι στα Έξι!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
2. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
3. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ.
4. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
5. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ
7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
8. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ
9. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
10. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
11. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ

ΑΓ
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ΝΙ Η Β
10 2 0 32
8 1 3 25
8 1 3 25
7 2 3 23
6 4 2 22
7 1 4 22
6 0 6 18
4 2 6 14
2 1 9 7
2 1 9 7
1 3 8 6
2 0 10 4

Επόμενη αγωνιστική
1/2/15 ώρα 11.00 το πρωί
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ-ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ

Πηγή: wwwepskor.gr

Την έκτη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες πέτυχαν οι άνδρες του Α,Γ,Σ, Άπις επικρατώντας
στο Γ. Τριαντάφυλλος του ΑΟ Οίαξ Ναυπλίου με
3-0. Οι παίκτες του Άπι παρουσιάστηκαν σοβαροί, φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη με τα σετ
25-17, 25-12 και 25-18, και προπορεύεται στο
Πρωτάθλημα Ανδρών Πελοποννήσου με στόχο
την κατάκτηση της Πρώτης θέσης που δίνει το
εισιτήριο για άνοδο στην Β΄Εθνική.
Α.Γ.Σ. Άπις : (Νανόπουλος) Καραθανάσης Α.
- Σπίνας Δ. - Ευαγγελάρας Ε. - Φάνης Π. - Θεοδωρόπουλος Ν. - Νανόπουλος Δ. - Κουράτος Ά.
- Γεωργίου Κ. - Μαυραγάνης Π. - Αλεξόπουλος
Δ. - Νανόπουλος Η΄- Σαράντος Δ.

Ο Βίγια σας περιμένει όλους
στην αθλητική εκπομπή του

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ
Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ
8.30 - 10.30

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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20 σημεία για την Κορινθία
Οι θέσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση στο νομό Κορινθίας
1. Χωροταξικός σχεδιασμός και
καθορισμός χρήσεων γης (ρύθμιση της άναρχης δόμησης ιδιαίτερα στην παραθαλάσσια Κορινθία).
2. Ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του Νομού:
ποιοτικά τοπικά προϊόντα (Κορινθιακή σταφίδα, Σουλτανίνα,
Αγιωργίτικο Νεμέας, πολλαπλασιαστικό υλικό -φυτώρια -, προϊόντα της πεδιάδας του Φενεού)
με προώθηση των αγροτικών
προϊόντων ΠΟΠ (προϊόντα ονομασίας προέλευσης), της βιολογικής γεωργίας, ενίσχυση της
μεταποίησης και εμπορίας των
αγροτικών προϊόντων μέσα από
συνεταιριστικές και εναλλακτικές μορφές.
3. Αξιοποίηση των υποδομών, που
υπάρχουν στο Νομό (ΠΕΓΕΑΛ,
κρατικό κτήμα Ξυλοκάστρου,
κρατικό κτήμα Βέλου και Κονιάρειο Ινστιτούτο) με σκοπό τη
σύνδεση των καλλιεργειών και
της αγροτικής έρευνας.
4. Λειτουργία του ΤΕΙ οινολογίας
- αμπελουργίας στη Νεμέα. Στόχος να καταστήσουμε την περιοχή αμπελο - οινικό κέντρο της
Μεσογείου.
5. Προστασία των υδάτινων πόρων, δημιουργία μικρών τοπικών φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Επίσπευση της κατασκευής του
φράγματος στον Ασωπό. Αξιοποίηση του φράγματος στη
λίμνη Δόξα (δίκτυο διανομής,
δημιουργία λιμνοδεξαμενών).
Ολοκληρωμένη διαχείριση των
υδάτινων πόρων, ώστε να δω-

θούν λύσεις τόσο στο θέμα της
ύδρευσης, όσο και στο θέμα της
άρδευσης στο νομό.
6. Άμεση ολοκλήρωση της Εθνικής
οδού Κορίνθου - Πατρών - Πύργου. Κατασκευή του οδικού άξονα Νεμέας - Κιάτου.
7.Διακλάδωση του αγωγού φυσικού αερίου στο νομό, που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική
και φτηνή πηγή ενέργειας για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
8. Μέριμνα για την εξυπηρέτηση
των πολιτών που πλήττονται από
το κλείσιμο των βασικών κρατικών υποδομών στις περιοχές
του Κιάτου, του Ξυλόκαστρου,
της Νεμέας, του Δερβενίου, του
Χιλιομοδίου, του Σοφικού, των
Αθικίων.
9. Κλείνουμε το Κέντρο Κράτησης
Μεταναστών στην Κόρινθο και
αποδίδουμε το χώρο του πρώην
στρατοπέδου στην αυτοδιοίκηση, για τις ανάγκες των πολιτών.
10. Ενίσχυση και συντονισμός
όλων των δομών αλληλεγγύης
που ήδη λειτουργούν είτε υπό
την αιγίδα των δήμων, εκκλησία,
είτε ανεξάρτητα, στα πλαίσια του
γενικού σχεδιασμού που έχουμε
δεσμευτεί και δημιουργία θεσμών που θα παρέχουν υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες.
11.Προωθούμε δημόσια αποκεντρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Ολοκληρωμένη διαχείρηση με ανακύκλωση στην
πηγή, αξιοποίηση των αποβλήτων, κομποστοποίηση, πράσινα
σημεία. Άμεση αποκατάσταση
των παλιών χωματερών (Αθίκια,
Αρχαία Κόρινθος, Λέχαιο κ. α.)

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

12.Ενιαία προβολή των Αρχαιολογικών Χώρων της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Νεμέας, της
Αρχαίας Σικυώνας, του Ηραίου,
ώστε να αποτελούν σταθερό
πόλο τουριστικής έλξης. Οργάνωση προγραμμάτων που να
συνδυάζουν τον αρχαιολογικό
-πολιτιστικό τουρισμό, τον οικοτουρισμό και άλλες μορφές
εναλλακτικού τουρισμού (όπως
ορειβατικά μονοπάτια κ.α.).
13. Ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή του Λουτρακίου και στη δημοτική ενότητα
Σαρωνικού.
14. Ενίσχυση στα ερασιτεχνικά
σωματεία σε συνεννόηση με τις
οικείες Ενώσεις τους (π.χ. ΕΠΣ
Κορινθίας) με στόχο την ενεργετική συμμετοχή των νέων.
15. Ενίσχυση των πολιτιστικών
δομών των δήμων και των ερασιτεχνικών σχημάτων με στόχο τη συμμετοχή των νέων και
των πολιτών ώς παραγωγοί και
μέτοχοι αυτής της διαδικασίας.
Επαναλειτουργία του Κέντρου
Νέων Κορινθίας και αξιοποίηση
κτιρίων που βρίσκονται σε εγκατάλειψη - Δημόσιων χώρων,
για την φιλοξενία πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και άλλων δράσεων της νεολαίας και των πολιτών.
16. Ενίσχυση της μικρομεσαίας
επιχείρησης, που έχει πληγεί
πρωτόγνωρα από την κρίση,
με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της
Ε.Ε. και της περιφέρειας. Υποστήριξη των νέων ευέλικτων και
καινοτόμων
επιχειρηματικών

προτάσεων, με έμφαση σε όσες
αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού και δημιουργούν θέσεις εργασίες.
17. Στήριξη σε όλους τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που
αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων τους
στα πλαίσια του προγράμματός
μας.
18. Αντιμετώπιση της διάβρωσης
των ακτών του Κορινθιακού
(ολοκληρωμένη μελέτη). Μέτρα
για την προστασία του Κορινθιακού από τα βιομηχανικά και
αστικά λύματα. Διαχείριση του
Κορινθιακού (Ενιαίος Φορέας
Διαχείρισης) ως κλειστού κόλπου (ζώνες προστασίας και καθορισμός αλιευτικών περιοχών).
Δύκτια αποχετευτικών αγωγών
στα παραλιακά μέτωπα Κορινθιακού και Σαρωνικού. Λειτουργία
βιολογικών καθαρισμών σε όλο
το νομό και αναβάθμιση των
υπαρχόντων.
19. Προστασία της βορειοανατολικής Κορινθίας, για να μη μετατραπεί η περιοχή των Αγίων
Θεοδώρων - Ισθμίων σε νέο
«Θριάσιο». Λειτουργία παρατηρητήριου περιβαλλοντικών ρύπων.
20.Τα ακίνητα δημοσίου που έχουν
παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ θα
αποδοθούν για τις ανάγκες των
πολιτών σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι παραπάνω προτάσεις μας είναι μέρος του προγράμματός μας.
Αποτελούν δέσμευση πάλης και
αντικείμενο διαλόγου με τους πολίτες.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Αυτοί Φόβο….. Εμείς Ελπίδα
Παρακολουθούμε τη προεκλογική
εκστρατεία τα τελευταία δύο χρόνια.
Ναι, η προεκλογική κούρσα άρχισε
όταν φάνηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απειλεί την
κυριαρχία των κομμάτων που διοικούν τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
Ποια είναι η κληρονομιά που μας
άφησαν οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ.
• Αδύναμη οικονομία,
• Εκτεταμένη διαφθορά,
• Ανίκανο δημόσιο τομέα,
• Κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες,
• Σκανδαλώδη εξυπηρέτηση ημετέρων,
• Δουλική εξωτερική πολιτική
Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως,
το 2009, τα ίδια άτομα που μας οδήγησαν στον γκρεμό ανέλαβαν να μας
σώσουν.
Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι
γύρω μας.
• Η οικονομία κατέρρευσε,
• Η ανεργία έκανε πανευρωπαϊκό
ρεκόρ και απειλεί πλέον και το παγκόσμιο,
• Το ελαττωματικό δημόσιο έγινε
χειρότερο,
• Το χρέος γιγαντώθηκε,
• Η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται ή
χαρίζεται σε ‘φίλους’,
Αλλά κυρίως,
μετέτρεψαν ένα λαό περήφανο και
αισιόδοξο,
σε ένα πλήθος σκυφτό,
καταβεβλημένο ψυχικά, χωρίς
ελπίδα, χωρίς μέλλον.
Κάθε τόσο μας ζητάνε να κάνουμε
υπομονή, γιατί όπου να’ ναι τελειώνουν τα βάσανά μας.
Και κάθε χρόνο πάμε χειρότερα.
Ο Λαός έχει πλέον καταλάβει ότι
οι σωτήρες μας (Σαμαράς, Βενιζέλος
και σια) δεν έχουν πλέον τίποτα άλλο
να προσφέρουν, παρά μόνο περισσότερη συμφορά.
Έτσι έστρεψε την προσοχή του στη
μοναδική πρόταση διεξόδου, στην
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό όμως χαλάει τα σχέδια κάποιων κύκλων που εξακολουθούν
να πλουτίζουν, ακόμη και μέσα στην
κρίση και αυτών που θεωρούν την
εξουσία κληρονομικό τους δικαίωμα.
Επειδή όλες οι υποσχέσεις τους
προς τον ελληνικό λαό αποδείχτηκαν ψεύτικες αποφάσισαν ότι το
μόνο που μπορούν να κάνουν είναι
να αποδημήσουν και να συκοφαντήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στην αρχή ισχυρίστηκαν ότι για όλα
τα κακά της χώρας δε φταίνε αυτοί
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι γνωρίσαμε
το μοναδικό παγκόσμια φαινόμενο, η κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
Μετά συνέχισαν ότι, εντάξει δεν
κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτοί
που φταίνε μετακόμισαν εκεί, συνεπώς τα κόμματά μας είναι πλέον
καθαρά.
Αυτό το εύρημα αφορά το ΠΑΣΟΚ

κυρίως και πραγματικά ‘σπάει καρύδια’. Όλοι οι παλιοί ψηφοφόροι τους,
που αγανακτισμένοι τους γύρισαν
την πλάτη, ονομάστηκαν αποβράσματα εν μία νυκτί.
Αφού όμως ούτε αυτό το επιχείρημα στέκει, δοκιμάσανε να πείσουν
τον κόσμο ότι όλοι ίδιοι είμαστε
και ότι η εντιμότητα των αριστερών
οφείλεται στο ότι βρίσκονταν μακριά
από την εξουσία.
«Σιγά τώρα, μόλις αναλάβουν την
κυβέρνηση θα τους δεις. Θα κάνουν
ότι και μείς και χειρότερα». Άρα ψηφίστε εμάς που ξέρουμε και τα κόλπα.
Επιπλέον δε οι του ΣΥΡΙΖΑ είναι
άπειροι στα της εξουσίας οπότε δεν
μπορούν να κυβερνήσουν. Αλλά και
όσοι από αυτούς είναι έμπειροι πολιτικά, άχρηστοι είναι και αυτοί γιατί
δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
Ούτε ο Τσίπρας τη γλύτωσε, μια
μεγαλομέτοχος
κατασκευαστικής
εταιρείας, μια βουτυρόπαιδο που
έτρωγε τα λεφτά του μπαμπά του και
φυσικά, το χειρότερο, πρόεδρος δεκαπενταμελούς.
Και βέβαια όλο αυτό το διάστημα
καμιά πρόταση για έξοδο από την
κρίση καμιά προοπτική. Κάθε μέρα
και χειρότερα.
Όσο βυθίζουνε τη χώρα στην καταστροφή και την απόγνωση τόσο η
προσπάθειά τους να συκοφαντήσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ δυναμώνει.
Τελευταία και εν όψη των εκλογών
επιστρατεύτηκαν όλα τα διαθέσιμα
επιχειρήματα από την εργαλειοθήκη
του αείμνηστου Γκέμπελς.
• Στους θρησκευόμενους λένε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τη θρη-

σκεία και θα κλείσει τις εκκλησίες,
• Στους ηλικιωμένους ότι θα τους
κόψει τη σύνταξη,
• Σε όσους έχουν ακόμη καταθέσεις
ότι θα τις χάσουν,
• Στους κυνηγούς ότι θα καταργηθεί
το κυνήγι,
• Στους κτηνοτρόφους ότι οι οικολόγοι, που συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ, ελευθερώνουν φίδια και θα
τους φάνε τα πρόβατα (το άκουσα
ό ίδιος σε τοπικό καφενείο).
• Τελευταίο εύρημα ότι η μεσαία
τάξη θα καταστραφεί λόγω της
βαριάς φορολογίας που δήθεν θα
επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλήθεια κε Σαμαρά, υπάρχει
ακόμη ‘μεσαία τάξη’ σ’ αυτή τη
χώρα. Μόνο οι γιατροί και ειδικά οι
ψυχίατροι και οι νεκροθάφτες φαίνεται να έχουν ακόμη πελατεία. Όλους
τους άλλους τους έχετε τελειώσει
από καιρό.
Μένουν μερικές μέρες ακόμη μέχρι τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάτι
ακόμη θα βρουν να κατηγορήσουν
το ΣΥΡΙΖΑ. Τόσους συμβούλους πληρώνουν (από τον κρατικό προϋπολογισμό βέβαια) γι αυτή τη δουλειά.
• Φόβος και συκοφαντία.
• Φόβος και διαστρέβλωση θέσεων.
• Φόβος και τρομοκρατία.
Τα μόνα που έχουν να προσφέρουν στον ελληνικό λαό.
Όμως τα ψέματα πρέπει κάποτε να
τελειώσουν. Η χώρα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να πορεύεται στον
ίδιο καταστροφικό δρόμο. Πρέπει
τώρα, το συντομότερο δυνατόν, να
αλλάξουμε πορεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μια εναλλακτική λύση,

• προτείνει ένα πρόγραμμα για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης,
• προτείνει ένα πρόγραμμα για την
απαλλαγή από τη θηλιά του χρέους
που μας πνίγει,
• προτείνει ένα πρόγραμμα ανόρθωσης της οικονομίας.
Τα πράγματα είναι δύσκολα και
κάθε μέρα γίνονται δυσκολότερα.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μαγικό ραβδί για
να λύσει με μιας όλα τα προβλήματα.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει εμπόδια και θα πρέπει να
συγκρουστεί με ισχυρά οικονομικά
και πολιτικά συμφέροντα.
Όμως η χώρα τον έχει ανάγκη.
Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ξέρουμε πολύ καλά ότι, αν η ψήφος
του λαού μας δώσει τη δυνατότητα
να κυβερνήσουμε, ούτε ανοχή υπάρχει, ούτε αντοχή του κόσμου.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα μόνο
δρόμο έχει.
Να πετύχει και να σταματήσει τον
κατήφορο της χώρας.
Να ξαναδώσει το χαμόγελο στους
Έλληνες και τη χαμένη τους αισιοδοξία.
Εμείς δε σπέρνουμε το φόβο,
σπέρνουμε την Ελπίδα.
Αυτή τη Χώρα πρέπει να την
αλλάξουμε
για να μη χρειαστεί τα παιδιά μας
να αλλάξουν Χώρα.

Οργάνωση Μελών
ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας

