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Πρώτο κουδούνι
με ευχάριστες εκπλήξεις�

Στο δυναµικό του καταστήµατος 
εντάχθηκε και η ΣΟΦΙΑ ΛΕΚΚΑ,

µε τη γνωστή εγγυηµένη 
προσοχή και ποιότητα

σε κρέατα και αλλαντικά!

Μια ευχάριστη έκπληξη περίµε-
νε τους µαθητές του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού µε το πρώτο 
κουδούνι της χρονιάς. Βρήκαν το 
σχολείο τους καθαρό, φρεσκοβαµ-
µένο και ανανεωµένο έτοιµο να 
τους δεχτεί στην αγκαλιά τους για 
µία νέα σχολική χρονιά. "Υπεύθυ-
νοι" γι' αυτή την ευχάριστη έκπληξη 
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµό-
νων του Σχολείου, ο αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λάµπης 
Τανισχίδης και ο δήµαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος. 

Στον αγιασµό πλαισιώνοντας 
το δήµαρχο παραβρέθηκαν ο 
πρόεδρος της ∆.Κ. Ζευγολατιού 
κ. Π. Ζωγράφος, ο δηµοτικός 
σύµβουλος Κ. Τριανταφύλλου και 
η αντιδήµαρχος κ. Μαρία Καλλί-
ρη. Ο δήµαρχος ανακοίνωσε σε 
γονείς και παιδιά ότι τις ερχό-
µενες  ηµέρες θα τοποθετηθεί 
µία προκατασκευασµένη αίθουσα 
στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζευγο-
λατιού  που θα καλύψει τις στε-
γαστικές ανάγκες των µαθητών 
του σχολείου. 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και η 
πρόεδρος του Γιάννα Μπεκιάρη-Βορινιώτη 
εξέδωσαν ευχαριστήριο δελτίο τύπου στο 
οποίο αναφέρουν: 

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ευ-
χαριστεί:

-τον ∆ήµο Βέλου - Βόχας για τις εργασί-
ες συντήρησης και επισκευής του σχολικού 
κτιρίου ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, 

τον καθαρισµό των αύλειων χώρων και 
ιδιαίτερα το ∆ήµαρχο κ. Αννίβα Παπακυ-
ριάκο όπου µε δική του παρέµαβαση, µετά 
από αίτηµα του ∆ιευθυντή του σχολείου και 
του συλλόγου θ α τοποθετηθεί τις επόµενες 
ηµέρες προκατασκευασµένη αίθουσα δια-
στάσεων 7Χ7στο χώρο του σχολείου προ-
κειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των 
παιδιών µας.

-για την άριστη συνεργασία που µας 
παρέχουν για αυτή τη σχολική χρονιά, ο 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Λάµπης Τα-
νισχίδης και η Αντιδήµαρχος Παιδείας κ. 
Μαρία Καλλίρη και είχε ως αποτέλεσµα την 
εξ' ολοκλήρου αλλαγή του σχολείου µε βά-
ψιµο όλων των εσωτερικών χώρων: αιθου-
σών - διαδρόµων -τουαλέτες και προαύλιο 
χώρο.,ένα απίστευτα αλλιώτικο σχολείο για 
τους µαθητές και τις µαθήτριες µας να τους 
υποδεχτούµε τη νέα σχολική χρονιά.

Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τις εται-
ρείες: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - MAKRO Ελλάδας - Οι-
νοποιείο "ΟΙΝΟ∆ΩΣ" Παναγιώτη Μπαχταλιά 
-"MAXY" Χωµατουργικά για την άψογη συ-
νεργασία και εµπιστοσύνη προς το σύλλογό 
µας.

Επίσης να ευχαριστήσουµε τον Θανάση 
Μανάβη για την προσωπική εργασία που 
παρέχει στο σύλλογο, τον Γιάννη Παπαδηµη-
τρίου & την Ελένη Μανάβη µε την επιχείρηση 
" στο Πί και Φί" για την συνεργασία µας στην 
µουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώ-
σαµε στο προαύλιο χώρο του σχολείου,τον 
φοροτεχνικό Κωσταντίνο Λούκο για την βο-
ήθεια στην τακτοποίηση των φορολογικών 
και οικονοµικών υποχρεώσεων, το Νοµικό 
µας σύµβουλο Παναγιώτη Μαρινάκο,τον 
∆ηµήτρη Νταλιάρδο για µικροεπισκευές σε 
χώρους του σχολείου,το Νίκο Ανδρικόπου-
λο (Ανθοκήπιο - Φυτώριο, Λέχαιο) για την 
εξ' ολοκλήρου επιµέλεια κατασκευής του 
κήπου µας.

Τέλος, ευχαριστούµε τον ∆ιευθυντή κ. 
Αντώνη ∆ηµάκη ,το διδακτικό προσωπικό 
για την άψογη συνεργασία τους και εµπιστο-
σύνη στα µέλη του ∆.Σ., τους γονείς και τα 
µέλη του συλλόγου µας, για την εθελοντική 
τους προσφορά µε προσωπική εργασία».

Τα υπόλοιπα σχολεία
Παράλληλα ολοκληρώνονται οι εργασίες 

συντήρησης και επισκευής στα υπόλοιπα 
σχολικά κτίρια του ∆ήµου Βέλου Βόχας. 

Πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιού-
νται καθαρισµοί των αύλειων χώρων των 
σχολικών κτιρίων από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του ∆ήµου Βέλου Βόχας σε συνεργασία 
µε τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Εκτελούνται εργασίες που, κυρίως, αφο-
ρούν κλαδέµατα δένδρων, καθαρισµούς των 
κήπων και εργασίες ευπρεπισµού.
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151

www.famous-shoes.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διανομή Ροδάκινων
Δωρεάν διανομή ροδάκινων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  θα πραγ-

ματοποιήσει ο Δήμος Βέλου Βόχας την Tρίτη  15  Σεπτεμβρίου 2015.  Η 
διανομή θα γίνει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέλου Βόχας 
στο Βέλο (έναντι Δημοτικού Καταστήματος Βέλου) από τις 10.00 π.μ. – 
14.00. Ωφελούμενοι της διανομής είναι οι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύ-
ης και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Βέλου Βόχας, οι οποίοι 
θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Συλλήψεις για
αρχαιοκαπηλία στο Λέχαιο

Έβγαλε πολλούς… «λαγούς» 
η εκτεταμένη επιχείρηση της 
ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας σε περι-
οχές της Αργολίδας, της Αρκα-
δίας και της Κορινθίας, αλλά πιο 
σημαντική ήταν η σύλληψη δυο 
ανδρών για αρχαιοκαπηλία.

Κατά την έρευνα που έκαναν 
οι άνδρες της Αστυνομίας στο 
σπίτι των δυο υπόπτων στο Λέ-
χαιο Κορινθίας, διαπίστωσαν 
ότι είχαν στην κατοχή τους ένα 
μαρμάρινο τμήμα κιονίσκου και 

ένα μαρμάρινο τμήμα λεοντοπόδαρου, που εμπίπτουν στην νομοθεσία 
περί προστασίας αρχαιοτήτων και τους φόρεσαν χειροπέδες, με τις οποί-
ες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου. 

Τα αρχαία αντικείμενα εξετάζονται από αρχαιολόγους της αρμόδιας 
Εφορείας για να χρονολογηθούν και να εξακριβωθεί η τοποθεσία από την 
οποία προέρχονται. Η Ασφάλεια Κορίνθου ερευνά αν οι συλληφθέντες τα 
βρήκαν κάνοντας λαθρανασκαφή και σε ποιο σημείο, αλλά και αν σκό-
πευαν να τα πουλήσουν σε παράνομους συλλέκτες αρχαιοτήτων.
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Το μέλλον είναι εδώ�
...και μας ανήκει γιατί έχουμε όραμα και πρόγραμμα 
για τον δημοκρατικό και κοινωνικό μετασχηματισμό

Της Μαρίας Θελερίτη*

Στη δίνη των συγκλονιστικών γεγονότων που ζήσαμε 
συχνά υποτιμούμε τη τεράστια σημασία που έχει η νίκη 
του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015. Κι όμως ήταν μια 
αναντίρρητα ιστορική στιγμή για τους λαούς της Ευ-
ρώπης, τη δημοκρατία και την Αριστερά διότι παρά 
τον ασφυκτικό κλοιό άνοιξε μια διαφορετική προοπτική 
για την εκπροσώπηση των λαϊκών κοινωνικών τάξεων. 
Άνοιξε προοπτική σε μια εποχή που σε παγκόσμιο επί-
πεδο δεν υπάρχει υπόδειγμα ενός αριστερού πολιτικού 
και οργανωτικού μοντέλου, που έχει δικαιωθεί ιστορικά 
ή θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε.
Στο πλαίσιο ενός συντριπτικού συσχετισμού δυνάμε-
ων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε και έδωσε 
σκληρές μάχες για έναν «έντιμο συμβιβασμό» εντός της 
ευρωζώνης κάτω από το βάρος ενός ωμού εκβιασμού. 
Η στρατηγική ενάντια στην νεοφιλελεύθερη λιτότητα 
χωρίς έξοδο από την ευρωζώνη λειτούργησε ως πό-
ρος για μια αντί-νεοφιλελεύθερη πολιτική και επέ-
τρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ να θέσει την πολιτική ατζέντα της 
διαπραγμάτευσης όχι με γνώμονα το ευρώ, αλλά την 
προοπτική για μια δημοκρατική και κοινωνική δίκαιη 
Ευρώπη. Η έξοδος που ετοίμαζε η σκληροπυρηνική 
νεοφιλελεύθερη ΕΕ θα υπέβαλε μια κοινωνία που έχει 
εξουθενωθεί από την πενταετή λιτότητα σε μια δυσβά-
σταχτη οικονομική πίεση και κοινωνική καταστροφή. Η 
κυβέρνηση εκβιαζόμενη εξαναγκάστηκε να αποφύγει 
αυτήν την σύγκρουση και κατάληξη, εκτιμώντας ορθά 
πως δεν υπήρχε επαρκής προετοιμασία από τη δική 
μας πλευρά. 
Ζήσαμε μια περίοδο 7μηνης διακυβέρνησης με μια 
κυβέρνηση σε «εξορία». Με τις νεοσυντηρητικές ελίτ 
εντός κι εκτός χώρας να επιδιώκουν με κάθε τρόπο να 
κάνουν πραγματικότητα τη θεωρία περί «αριστερής πα-
ρένθεσης». Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αντιμετώπισε κάτι πρωτόγνωρο: έπρεπε να αλλάξει 
το θεσμικό πλαίσιο της διοίκησης και του κράτους, την 
ίδια ώρα που στο εξωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
αντιμετώπιζε συνθήκες θεσμικής επίθεσης. Η κυβέρ-
νηση έπρεπε με βάση την εξωτερική αναμέτρηση και 
την εσωτερική αναδιοργάνωση, να επιλύσει ένα ζήτημα 
που είχε να κάνει με την πραγματική πολιτική. 
Μια πραγματική πολιτική που το 7μηνο της διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετά επίπεδα δεν διέθετε 
τα δυναμικά και ισχυρά κυβερνητικά και διοικητικά 
αντανακλαστικά που απαιτούσαν οι συνθήκες. Από την 
άλλη θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξαν σημα-
ντικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε μια σειρά 
καίρια επίπεδα, όπως στο επίπεδο της αντιμετώπισης 
της ανθρωπιστικής κρίσης, της προστασίας των λαϊκών 
εισοδημάτων και των πολύ φτωχών ή υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών, της αποκατάστασης των αδικιών στο δη-
μόσιο, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της επαναλει-
τουργίας βιομηχανιών που είχαν κλείσει, όπου έγιναν 
πάρα πολλά.  Και αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοή-
σουμε όχι μόνο επειδή έγιναν, αλλά και επειδή έγι-
ναν σε 7 μόνο μήνες. 
Η κριτική στην κυβέρνηση δήθεν ξεχνά ποιος ευθύνεται 
για τις τεράστιες κοινωνικές ανάγκες που δημιουργή-
θηκαν τα χρόνια της λιτότητας και των μνημονίων που 
εφάρμοσαν όσοι προηγήθηκαν, απαιτώντας από μια 
κυβέρνηση που ήταν στα πράγματα μόλις 7 μήνες σε 
καθεστώς χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και μη ελέγχου 

του κράτους να κάνει όσα δεν έγιναν τα 40 και πλέον 
χρόνια που προηγήθηκαν! Για να έχεις όμως απτά και 
σταθερά αποτελέσματα με τη συμμετοχή μάλιστα της 
κοινωνίας, χρειάζεσαι πολιτικό και κοινωνικό χρό-
νο. Για να αλλάξεις την δημόσια διοίκηση, την παιδεία, 
τον πολιτισμό, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια χρειάζεται 
χρόνος. Γι’ αυτό και σήμερα είναι τόσο επιτακτικό το 
διακύβευμα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου. Γι’ 
αυτό και σήμερα ζητούμε ισχυρή λαϊκή εντολή στον 
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αγω-
νιστεί για να εξαντλήσει τα περιθώρια για την άσκη-
ση μιας πολιτικής αναχαίτισης των επιπτώσεων της 
συμφωνίας με τους δανειστές. Όπως αποδείχτηκε 
εμπράκτως και με τον πιο σαφή τρόπο την περίοδο 
της διαπραγμάτευσης η οποία έφτασε στα άκρα, μόνο 
μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατοχυρώσει αντι-
σταθμιστικά και ισοδύναμα μέτρα για να αμβλυνθούν 
οι επιπτώσεις της συμφωνίας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η μόνη δύναμη που έχει εκ-
πονήσει και παράλληλο πρόγραμμα με συγκεκριμέ-
νες και άμεσες προτεραιότητες το οποίο έχει θέσει 
υπόψη των πολιτών. Την ίδια στιγμή που άλλες δυνά-
μεις και κόμματα και ειδικά η ΝΔ αποφεύγουν οποιαδή-
ποτε δέσμευση. Μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την 
εφαρμογή αυτού του παράλληλου προγράμματος, με 
στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της συμφωνίας 
για τους άνεργους, τους μισθωτούς, τους αυτοαπα-
σχολούμενους, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες 
και τους συνταξιούχους, αλλά και την απεμπλοκή από 

τον νεοφιλελευθερισμό και τη μνημονιακή πολιτική της 
λιτότητας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να 
ανατρέψει στην πράξη την αντίληψη «πως όλοι ίδιοι 
είναι». Μια αντίληψη ακραία και επικίνδυνη που έχει 
έναν και μοναδικό στόχο: να εγκλωβίσει τους πολίτες 
στη μοιρολατρία, την παθητικοποίηση ή την αποστρά-
τευση, προκειμένου να μείνει το πεδίο ελεύθερο για να 
δράσουν ανεξέλεγκτα οι ακροδεξιές δυνάμεις. 
Γιατί ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ γιατί δεν αδρανούμε 
μπροστά στην κοινωνική αδικία, στις απολύσεις, 
στην ανεργία των νέων, στη διαφθορά και τη δια-
πλοκή, στο πελατειακό κράτος που χειραγωγεί και 
καταστρέφει συστηματικά τα τελευταία 40 χρόνια τη 
χώρα. 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ γιατί δεν συμπαρατασσόμα-
στε με τις νεοφιλελεύθερες και ακραία συντηρητικές 
πολιτικές απόψεις για τις σχέσεις κράτους και πολιτών, 
για τον κόσμο της εργασίας, τη νεολαία, την ισότητα, την 
παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ανθρωπιστι-
κή αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού 
ζητήματος και την κοινωνική δικαιοσύνη.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε 
την ευθύνη της αντίστασης υπερασπιζόμενοι την κοι-
νωνία και τη δημοκρατία. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ 
διότι ο δικός μας πολιτικός ορίζοντας είναι ο κοινωνι-
κός μετασχηματισμός και το βάθεμα της δημοκρατίας 
με κοινωνική δικαιοσύνη για τον κόσμο της εργασίας 
και τις λαϊκές τάξεις.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ γι’ αυτό δεν θα επιτρέψουμε 
την ανασύνταξη των κατεστημένων, νεοφιλελεύθερων, 
συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων.
Τώρα είναι η ώρα να τοποθετηθούμε. Να αποφασί-
σουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. 
Γιατί οι ταξικοί και οι κοινωνικοί αγώνες και η διαρ-
κής ανάγκη για μετασχηματισμό του κράτους και της 
κοινωνίας δεν έχουν τελειώσει. Γιατί η πορεία για μια 
σοσιαλιστική κοινωνία με δημοκρατία, ισότητα, παιδεία 
και πολιτισμό είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει 
ποτέ. 
Προχωράμε μπροστά με αποφασιστικότητα. Ανοίγουμε 
και βαθαίνουμε τις αριστερές πολιτικές δυνατότητες 
και την κοινωνική εκπροσώπηση των λαϊκών τάξεων. 
Έχουμε ακλόνητη και απαρέγκλιτη αποφασιστικότη-
τα για να ορίσουμε τους δικούς μας αριστερούς και 
ριζοσπαστικούς όρους για τη ζωή του τόπου μας στη 
βάση ενός προγράμματος κοινωνικού ανασχημα-
τισμού. Η αποφασιστικότητα αυτή συνιστά μέρος του 
πολιτικού μας προγράμματος και υποχρέωση ζωτικής 
σημασίας. 
Ο αγώνας συνεχίζεται με την Αριστερά στην κυβέρ-
νηση και τα εργατικά κοινωνικά κινήματα στη μάχη. Ο 
δρόμος για την κοινωνική χειραφέτηση σε συνθήκες 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και κρίσης είναι μα-
κρύς και δύσκολος, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Δεν 
αποστρατευόμαστε. Ο αγώνας κατά της λιτότητας, του 
νεοφιλελευθερισμού και του αυταρχισμού συνεχίζεται. 
Με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ψυχή για τις με-
γάλες πολιτικές και ταξικές συγκρούσεις που έχουμε 
μπροστά μας. 

*Η κ. Μαρία Θελερίτη είναι υποψήφια 
βουλεύτρια Κορινθίας – ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Δεν το βάζουµε κάτω.
 Δεν αποστρατευόµαστε.  
Ο αγώνας κατά της λιτότητας, 

του νεοφιλελευθερισµού 
και του αυταρχισµού 
συνεχίζεται.



Γεννήθηκε στην Στιμάγκα και κατοικεί στην Αρχαία Κόρινθο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και 
Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 
περιφερειακή ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο PARIS X–Nanterre. Εργάστηκε επί 22 χρόνια στην 
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Πελοποννήσου (ΠΕΔ), ως σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης. 
Από τη θέση της αυτή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος την Κορίνθια, τις ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες του τόπου και να συνεργαστεί με πλήθος εκπροσώπων συλλογικών φορέων 
(αγροτικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, κ.λπ.). Παράλληλα εργάστηκε ως 
επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ 
Καλαμάτας (1995 - 2005).
Είναι ενταγμένη στην Αριστερά από τα εφηβικά της χρόνια και έχει αναπτύξει κινηματική αριστερή 
δράση στον συνδικαλιστικό τομέα και σε τοπικό επίπεδο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου 
Συμβούλων Ανάπτυξης που εργάζονταν στις ΤΕΔΚ της χώρας και είναι ιδρυτικό μέλος της 
Κίνησης Πολιτών Κορίνθου και της Πρωτοβουλίας Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων.
Εκλέχτηκε βουλεύτρια Κορινθίας με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον Μάιο του 2012 και τον Ιανουάριο του 2015 και 
είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ως βουλεύτρια ήταν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και 
Δικαιοσύνης και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Έχει καταγωγή από τον Άσσο και την Μοσιά Κορινθίας και είναι παντρεμένη με τον Νίκο 
Σαράντη. Είναι κάτοχος Πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας (Bristol University of England) και 
Γεωπόνος Τ.Ε. με σπουδές στο ΑΤΕ Καλαμάτας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
(Μaster) με αντικείμενο την Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη.
Είναι Περιφερειακή Σύμβουλος και επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ».
Είναι ενταγμένη στους Οικολόγους Πράσινους από το 2009 και έχει αναπτύξει ενεργή δράση 
τόσο ως υποψήφια, όσο και ως απλό μέλος σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι 
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων και εκπρόσωπος του κόμματος 
στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. 
Πάνω από όλα όμως είναι Ενεργός Πολίτης με πλούσια δράση στην Κορινθία και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΚΑΡΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ

Γεννήθηκε το 1956 στην Κόρινθο όπου και διαμένει. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής 
Αθηνών και πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου, του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Ασκεί 
το επάγγελμα του Δικηγόρου στην Κόρινθο. 
Από τα φοιτητικά του χρόνια έχει συνεχή αγωνιστική δράση στα κοινωνικά κινήματα. Διετέλεσε 
δύο φορές μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.  Είναι 
ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ στην Κόρινθο, μέλος των 
Νομαρχιακών του επιτροπών από την ίδρυσή του, και τρείς φορές υποψήφιος βουλευτής. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων και Αντιδήμαρχος των 
Νομικών Υπηρεσιών. Ήταν υποψήφιος Νομάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος Περιφερειάρχης με 
την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, της ΔΗΜΑΡ. Είναι ιδρυτικό μέλος της Κίνησης 
Πολιτών Κορίνθου. 
Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Κορίνθου.  
Είναι παντρεμένος με τη Σοφία Θωμά και έχει δύο τέκνα.

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε το 1951 στο Ηράκλειο Κρήτης και ζει μόνιμα στη Νεράντζα Κορινθίας. Σπούδασε 
Μαθηματικά στη Θεσσαλονίκη και έκανε Μεταπτυχιακά (Masters) Πληροφορικής στο Παρίσι. 
Έχει 2 κόρες και 2 εγγονάκια. Απασχολήθηκε σε εταιρείες Πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα και 
τα τελευταία 15 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις. 
Από το 2012 είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Από τα φοιτητικά του χρόνια οργανώθηκε στην 
Αριστερά. Συμμετείχε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Το Φλεβάρη του 1974 
συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ασφάλεια της ξενοκίνητης δικτατορίας και παρέμεινε στις 
φυλακές 6 μήνες μέχρι τη Μεταπολίτευση, τον Ιούλιο του 1974. 
Για 43 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και ανιδιοτέλεια την Αριστερά. Μέχρι το 1990 ήταν 
οργανωμένος στο ΚΚΕ και στη συνέχεια οργανώθηκε στο Συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ. 
Υποστηρίζει με πάθος τις αρχές της ανανεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, για μια Ελλάδα 
δημοκρατική και ανεξάρτητη στην πορεία για ένα δημοκρατικό Σοσιαλισμό.

ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1987. Μεγάλωσε και ζει στο Λουτράκι. Το 2010 αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά 
στο φοιτητικό κίνημα κατά της Αναθεώρησης του Άρθρου 16. Το 2010-2011 έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (MA Political Behaviour) όπου και συμμετείχε στο κίνημα 
εναντία στην αύξηση των διδάκτρων. 
Το 2011-2012 εργάστηκε ως βιομηχανικός εργάτης στη βιομηχανία Pfiff & Kuss στο Νταχάου της 
Γερμανίας, όπου και συνδικαλίστηκε. 
Από το 2013 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ΑΠΘ 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μέλος του Δ.Σ. του φοιτητικού Συλλόγου 
μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων. 
Έχει εκπονήσει έρευνες πολιτικών και κοινωνικών επιστημών σε συνεργασία με συναφείς φορείς 
(ΙΝ.ΕΜ.Υ της Ε.Σ.Ε.Ε κ.α.).

ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1983 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και έχει καταγωγή από τη Λυκοποριά. 
Είναι Δικηγόρος και βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μετέπειτα 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο στο City University του 
Λονδίνου. 
Διετέλεσε μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού από το 2002 και μετέπειτα του Συνασπισμού και του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2012 και 2015 και στις Νομαρχιακές και 
Περιφερειακές εκλογές του 2006, 2010 και 2014 με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ. Στις 
Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου.
Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έχει ενεργή συμμετοχή 
σε συλλογικότητες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών και τις 
Επιτροπές κατά των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
Επί χρόνια ήταν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί και με τον Ηρακλή 
Ξυλοκάστρου στην Δ’ Εθνική κατηγορία.
Ως βουλευτής διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης 
και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.
Επίσης ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια με συνεχή παρουσία και 
παρεμβάσεις και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 
Βρετανικές εκλογές το Μάιο του 2015.
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Από το 2012 είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Από τα φοιτητικά του χρόνια οργανώθηκε στην 
Αριστερά. Συμμετείχε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Το Φλεβάρη του 1974 
συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ασφάλεια της ξενοκίνητης δικτατορίας και παρέμεινε στις 
φυλακές 6 μήνες μέχρι τη Μεταπολίτευση, τον Ιούλιο του 1974. 
Για 43 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και ανιδιοτέλεια την Αριστερά. Μέχρι το 1990 ήταν 
οργανωμένος στο ΚΚΕ και στη συνέχεια οργανώθηκε στο Συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ. 
Υποστηρίζει με πάθος τις αρχές της ανανεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, για μια Ελλάδα 
δημοκρατική και ανεξάρτητη στην πορεία για ένα δημοκρατικό Σοσιαλισμό.

ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1987. Μεγάλωσε και ζει στο Λουτράκι. Το 2010 αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά 
στο φοιτητικό κίνημα κατά της Αναθεώρησης του Άρθρου 16. Το 2010-2011 έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (MA Political Behaviour) όπου και συμμετείχε στο κίνημα 
εναντία στην αύξηση των διδάκτρων. 
Το 2011-2012 εργάστηκε ως βιομηχανικός εργάτης στη βιομηχανία Pfiff & Kuss στο Νταχάου της 
Γερμανίας, όπου και συνδικαλίστηκε. 
Από το 2013 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του ΑΠΘ 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και μέλος του Δ.Σ. του φοιτητικού Συλλόγου 
μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων. 
Έχει εκπονήσει έρευνες πολιτικών και κοινωνικών επιστημών σε συνεργασία με συναφείς φορείς 
(ΙΝ.ΕΜ.Υ της Ε.Σ.Ε.Ε κ.α.).

ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1983 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και έχει καταγωγή από τη Λυκοποριά. 
Είναι Δικηγόρος και βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μετέπειτα 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο στο City University του 
Λονδίνου. 
Διετέλεσε μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού από το 2002 και μετέπειτα του Συνασπισμού και του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2012 και 2015 και στις Νομαρχιακές και 
Περιφερειακές εκλογές του 2006, 2010 και 2014 με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ. Στις 
Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου.
Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και έχει ενεργή συμμετοχή 
σε συλλογικότητες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών και τις 
Επιτροπές κατά των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
Επί χρόνια ήταν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί και με τον Ηρακλή 
Ξυλοκάστρου στην Δ’ Εθνική κατηγορία.
Ως βουλευτής διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης 
και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.
Επίσης ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια με συνεχή παρουσία και 
παρεμβάσεις και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας εκπροσώπησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 
Βρετανικές εκλογές το Μάιο του 2015.

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

1. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΚΑΡΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ
5. ΣΚΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6. ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η  κυβέρνηση  του  ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένη να 
αναζητήσει  ισοδύναμα και αντισταθμιστικά για την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της συμ-
φωνίας με τους δανειστές. Θα διαπραγματευτεί  σκλη-
ρά  για  όλα τα  σημεία  που έχουν παραμείνει  ανοιχτά. 
Βασικές  διαπραγματευτικές  προτεραιότητες  για την   
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εργασιακές σχέσεις, το 
ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, η αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας και η ρύθμιση των κόκκινων 
δανείων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός πα-
ράλληλου προγράμματος, με στόχο την άμβλυνση των 
συνεπειών της συμφωνίας για τους άνεργους, τους μι-
σθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους συντα-
ξιούχους και την απεμπλοκή από τον νεοφιλελευθερι-
σμό και τη μνημονιακή πολιτική της λιτότητας.

Οι επτά προτεραιότητες του προγράμματος του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α:
• Παραγωγική ανασυγκρότηση και νέος προσανατολι-

σμός της πραγματικής οικονομίας.
• Επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους - ενίσχυ-

ση της υγείας και της πρόνοιας και δημοκρατική, ρι-
ζοσπαστική μεταρρύθμιση στην παιδεία.

• Υπεράσπιση των εργασιακών σχέσεων - προστασία 
της εργασίας, ενίσχυση της απασχόλησης.

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς για την 
συστηματική και αποτελεσματική καταπολέμηση της 
διαπλοκής και της διαφθοράς.

• Φορολογικό σύστημα - καθιέρωση απλού, δίκαιου 
και σταθερού φορολογικού συστήματος που θα εξα-
σφαλίζει τη διαφάνεια και θα παρέχει στους πολίτες 
το αίσθημα ισότητας απέναντι στο κράτος.

• Κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων και δημο-
κρατικών ελευθεριών με ορίζοντα την ισότητα και 
την κοινωνική δικαιοσύνη για όλους και όλες τους 
πολίτες - Κοινωνική ένταξη μεταναστών και ανθρω-
πιστική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

• Θεσμική ανασυγκρότηση και εκδημοκρατισμός του 
πολιτικού συστήματος και αναδιάρθρωση της δημό-
σιας διοίκησης και του κράτους.

ΨΗφοΔΕΛτΙο σΥ.ρΙΖ.α. ΚορΙΝΘΙασ

ΞΕΜΠΕΡ∆ΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ
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ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Νέο εναντίον παλιού;
Του Χρίστου ∆ήμα*

Τους τελευταίους μήνες έννοιες και λέ-
ξεις μπερδεύτηκαν. Η γραβάτα βγήκε, το 
πουκάμισο φορέθηκε ατημέλητα όμως 

αυτό δεν ήταν αρκετό για να «ντύσει» παλιές 
και ξεπερασμένες αντιλήψεις. Η ειλικρίνεια άλ-
λωστε δεν μετριέται με άσπρες τρίχες. Η εντι-
μότητα δεν κατοχυρώνεται από φρέσκα χαμό-
γελα. Αντίστοιχα λοιπόν και ένας νέος ηλικιακά 
ηγέτης, όπως ο κ. Τσίπρας δεν απαλλάσσεται, 
από την ευθύνη, τις πράξεις, τις παραλείψεις 
και το πισωγύρισμα των τελευταίων μηνών.

Τον Ιανουάριο που ανέλαβε τη διακυβέρνηση 
της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν 
υπήρχε κανείς που να ευχόταν να αποτύχει, 
παρά το γεγονός ότι ήταν πρόδηλες οι ανέφι-
κτες οι υποσχέσεις που έδινε. Αν πήγαινε καλά 
η κυβέρνηση θα πήγαινε καλά και η χώρα. 
Όμως, η πορεία της κυβέρνησης ήταν τέτοια 
που είναι αδύνατο να διαπιστωθεί κάτι νέο 
ώστε σήμερα να αντιδιαστέλλεται πετυχημένα 
απέναντι στο παλιό. Είδαμε μια κυβέρνηση που 
μόνο φρεσκάδα δεν απέπνεε. Μια απλή άλλω-
στε ανάγνωση των ονομάτων που πλαισίωσαν 
την πρώην κυβέρνηση αρκεί ώστε να πειστεί ο 
καθένας για τα παραπάνω. 

Δυστυχώς, σύντομα είδαμε και τον αναχρονι-
σμό να εμφανίζεται σε μια σειρά από νομοσχέδια 
στη παιδεία, τα εργασιακά, τη δημόσια διοίκηση, 
την άμυνα και την μεταναστευτική πολιτική. Κυ-
ριάρχησαν αντιλήψεις και πρακτικές που είχαν 
οσμή περασμένων δεκαετιών. Σε πολλές περι-
πτώσεις, θύμιζαν επιστροφή στη δεκαετία του 
΄80, την ώρα που ολόκληρη η ελληνική κοινω-
νία θεωρεί τις πολιτικές εκείνης της περιόδου, 
συνυπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση του 

κράτους και της οικονομίας. Στην κορυφή αυτής 
της ξεπερασμένης από τα σύγχρονα κράτη πολι-
τικής που ακολουθήθηκε, βρισκόταν η άρνηση 
οποιαδήποτε μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα 
με στόχο την μείωση της σπατάλης και την κα-
λύτερη λειτουργία του. 

Αντίθετα, η παντελής απαξίωση του ιδιω-
τικού τομέα, εκείνου δηλαδή που μπορεί να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να φέρει 
ανάπτυξη όξυνε περισσότερο το ήδη μεγάλο 
πρόβλημα της ανεργίας. Την ίδια στιγμή, η πιο 
σημαντική ίσως λέξη για την έξοδο από την 
κρίση, η ανταγωνιστικότητα, απουσίαζε πλή-
ρως από οποιοδήποτε νομοσχέδιο, πρόγραμμα 
ή δήλωση της κυβέρνησης. Αντίστοιχα, στην 
παιδεία, οι νέες τεχνολογίες απαξιώθηκαν. Η 
«αριστεία» στοχοποιήθηκε όταν σε κάθε δυτι-
κό κράτος ενθαρρύνεται με κάθε μέσο, ενώ η 
καινοτομία και η επιχειρηματικότητα περιθω-
ριοποιήθηκαν. 

Επομένως, οι λέξεις «νέος» και «παλιός» 
είναι σχετικές. Ίσως λοιπόν έχει δίκαιο ο θυ-
μόσοφος λαός που επιμένει πως το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα έρχεται αξιοποιώντας και 
τους δύο. Από τη μία πλευρά δηλαδή, τους νέ-
ους που πραγματικά όμως διαθέτουν φρεσκά-
δα, ορμή για δημιουργία, καινοτόμες και προο-
δευτικές ιδέες. Από την άλλη πλευρά, εκείνους 
από τους παλιούς που διαθέτουν την πολύτιμη 
εμπειρία αλλά ταυτόχρονα έχουν κερδίσει τον 
σεβασμό με το ήθος και την πορεία στη ζωή 
τους. 

Η δημοκρατία και οι εκλογές δίνουν στους 
πολίτες την ευκαιρία να δουν, να ακούσουν, να 
αξιολογήσουν και τελικά να επιλέξουν νέους 
και παλιούς στους οποίους μπορούν να εμπι-
στευτούν την διακυβέρνηση της χώρας και το 
μέλλον της πατρίδας μας. 

* O κ. Χρίστος Δήμας είναι υποψήφιος 
βουλευτής Κορινθίας με τη Ν.Δ.

Οι λέξεις νέος και παλιός 
είναι σχετικές (...) το καλύτερο 

αποτέλεσµα έρχεται 
αξιοποιώντας και τους δύο



Το κόστος της 7µηνης διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

Το 2015 βιώσαμε τη «δημιουργική ασάφεια» 
και την «ευγενική απραξία» της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική 
που ακολούθησαν χαρακτηρίζεται από σημα-
ντικές καθυστερήσεις, αναβολές και ακυρώ-
σεις. Δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες και αποδέ-
κτες μιας πολιτικής που ακύρωσε ότι με κόπο 
και σκληρή δουλειά είχε κτισθεί μέχρι σήμερα. 
Η πολιτική αυτή επιφέρει καταστροφικές συ-
νέπειες, οι οποίες θα γίνουν εντονότερες στο 
άμεσο μέλλον, στην ελληνική οικονομία και την 
κοινωνία. Τα στοιχεία είναι αδυσώπητα:

Τοµέας Υποδοµών,
Μεταφορών, ∆ικτύων

Το τρίμηνο Δεκέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 
2015 είχαν προγραμματιστεί 40 μεγάλοι διαγω-
νισμοί, συνολικού ύψους 747 εκ. ευρώ, οι πε-
ρισσότεροι εκ των οποίων έχουν πάρει αναβο-
λή, ενώ έχει γίνει ακύρωση της δημοπράτησης 
των διαγωνισμών για πολλά έργα, όπως Πά-
τρα-Πύργος, το Ωδείο Αθηνών, τα έργα αποκα-
τάστασης παράνομων χωματερών, καθώς και 
οι διαγωνισμοί των έργων του νέου αεροδρο-
μίου στο Καστέλι Ηρακλείου, του οδικού άξονα 
Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη και της υποθαλάσσιας 
ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος.

Περαιτέρω, η επιβολή κεφαλαιακών ελέγ-
χων, το κλείσιμο των τραπεζών και η πολιτική 
της «άγνοιας κινδύνου» της κυβέρνησης οδή-
γησαν σε αναστολή εργασιών στα δημόσια έργα 
και εν συνεχεία στο πάγωμά τους, το κλείσιμο 
των εργοταξίων, τη διακοπή της χρηματοδό-
τησης και τον κίνδυνο απένταξης πολλών έρ-
γων. Ακόμη και με εξασφαλισμένο το 100% της 
χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ από την ΕΕ, 
η κυβέρνηση απέτυχε να υλοποιήσει έστω και 
ένα έργο υποδομής.

Επίσης, 1214 έργα στο σύνολο της επικρά-
τειας έχουν μπλοκαριστεί δημιουργώντας ση-
μαντικό πρόβλημα στους ΟΤΑ, μειώνοντας τον 
κύκλο εργασιών στις υποδομές και δυσχεραί-
νοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Οι πιστοποιημένες και ανεξόφλητες οφει-
λές του Δημοσίου για δεδουλευμένα στα 800 
περίπου έργα που εκτελούνται μέσω ΕΣΠΑ 
ξεπερνούν πλέον το 1 δις ευρώ. Τα ποσά των 
60-90 εκατομμυρίων ευρώ περίπου που κατα-
βάλλονται το μήνα για πληρωμή έργων ΕΣΠΑ 

πρακτικά σημαίνει ότι τα ανεξόφλητα χρέη του 
δημοσίου για τα έργα αυτά, τα οποία καλύπτο-
νται κατά 100% πλέον από την ΕΕ, δεν θα έχουν 
εξοφληθεί ούτε σε ενάμιση χρόνο από τώρα. 
Βεβαίως, οι οφειλές αυτές αυξάνονται από τα 
ελάχιστα έργα που εξακολουθούν να υλοποι-
ούνται. Είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος απώλει-
ας πόρων από το ΕΣΠΑ, καθώς και απένταξης 
έργων.

Απώλεια του πακέτου Γιούνκερ που προσέ-
φερε άμεση πρόσθετη ρευστότητα 500 εκατ. 
ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία και 2 δισ. ευρώ 
περίπου με τη μορφή εξοικονόμησης για τον 
ελληνικό προϋπολογισμό, μέσω της αναδρο-
μικής κάλυψης 100% της συγχρηματοδότησης 
από την ΕΕ του υπολοίπου του προγράμματος 
2007-2013. Κινδυνεύει να χαθεί αφού είναι 
απαραίτητη η χρησιμοποίησή του για την ολο-
κλήρωση των έργων εντός του 2015.

Απογοητευτικά τα στοιχεία και όσον αφορά 
τη δημοπράτηση νέων έργων, αφού το 2015 
έχουμε μηδενική δημοπράτηση νέων έργων 
από το Υπουργείο. Τα προηγούμενα χρόνια δη-
μοπρατούνταν τουλάχιστον δέκα με δεκαπέντε 
μεγάλα έργα υποδομών αναπτύσσοντας ένα 
σημαντικό κύκλο εργασιών (νέες θέσεις εργα-
σίας, στήριξη τοπικής οικονομίας, απορρόφηση 
κονδυλίων, κλπ). Δυστυχώς, για το 2015  δεν 
υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια δημοπρά-
τηση, αφού η διαδικασία προκήρυξης απαιτεί 
προεργασία τουλάχιστον δύο μηνών καθιστώ-
ντας ανέφικτη τη δημοπράτηση έργου ακόμη 
και μετά τις εκλογές.

Η αναστολή εργασιών σε δημόσια έργα και το 
κλείσιμο των εργοταξίων οδήγησε στην αύξηση 
της ανεργίας και στον κίνδυνο απώλειας και άλ-
λων θέσεων εργασίας, αφού εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι έχουν τεθεί σε καθεστώς υποχρεω-
τικής άδειας ή σε καθεστώς ημι-απασχόλησης. 

Στον τοµέα της απασχόλησης
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν ήταν 

ρόδινη τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν όμως 
στο τέλος του 2014 αισθητά σημεία βελτίωσης 
που δημιουργούσαν συγκρατημένη αισιοδο-
ξία για πτωτική πορεία της ανεργίας στη χώρα 
μας. Σήμερα αυτά τα σημεία αισιοδοξίας έχουν 
εξανεμιστεί καθώς η ανεργία αυξάνεται ξανά. Η 
πορεία της οικονομίας το 2015 και ιδίως το σοκ 

των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έχουν 
δημιουργήσει δυσμενέστατες συνθήκες σε όλο 
το φάσμα της αγοράς εργασίας στην οικονομία.

Ύψιστη προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία 
είναι η επανεκκίνηση της πραγματικής οικονο-
μίας από την οποία θα προέλθει τόνωση στην 
απασχόληση και επομένως νέες θέσεις εργασί-
ας. Αυτό είναι συνεπές με τις βασικές ιδεολο-
γικές μας αρχές υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας 
ενώ η άλλη πλευρά δεν πιστεύει τα ίδια και η 
ιδιωτική οικονομία μάλλον της είναι αδιάφορη.

Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης 
όπως προκύπτει από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
που εμείς συστήσαμε στο Υπουργείο Εργασίας 
και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την 
πορεία της αγοράς εργασίας, μας αποκαλύπτει 
ότι το 2015 είχαμε περισσότερες απολύσεις από 
προσλήψεις και επομένως αύξηση της ανεργίας.

Το οικονοµικό κόστος
To 3o Μνημόνιο φέρει αποκλειστικά τη σφρα-

γίδα των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και το οποίο, πριν 
από ορισμένους μήνες, δεν ήταν αναπόφευκτο.

Κατέστη όμως αναγκαίο εξαιτίας πράξεων 
και παραλείψεων της Κυβέρνησης κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2015. Διάστημα κατά το οποίο:

Η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση, μετά την 
ανάκαμψη του 2014.

Η ανεργία αυξήθηκε, μετά τη μικρή υποχώ-
ρησή της το 2014.

Η πραγματική οικονομία, λόγω και των κε-
φαλαιακών περιορισμών, έχει καταρρεύσει.

Το κόστος δανεισμού του Δημοσίου έχει δι-
ογκωθεί.

Η δημόσια οικονομία έχει επιστρέψει στα 
πρωτογενή ελλείμματα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου 
έχουν επιστρέψει σε προ-2013 επίπεδο.  

Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
έχουν σημαντικά συρρικνωθεί.

Οι τράπεζες έχουν ανάγκη μιας νέας ανακε-
φαλαιοποίησης.

Συμπερασματικά, η «κατασκευή» του ΣΥΡΙΖΑ 
δοκιμάσθηκε, μετρήθηκε με τα προβλήματα και 
διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βά-
ρος της διακυβέρνησης.

Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν.
Έχουν υποστεί το κόστος των μύθων και των 

ψευδαισθήσεων των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
Στις προσεχείς εκλογές θα αναμετρηθούν, 

όχι οι υποσχέσεις, αλλά τα πεπραγμένα της Κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με τις προεκλογι-
κές τους υποσχέσεις, αλλά και τα αποτελέσματα 
των διαδοχικών περιόδων διακυβέρνησης.
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8 πολιτών
ΓνώμηΜικρές Ειδήσεις

Το εµπορικό Κέντρο Κορίνθου άνοιξε τις πύλες του. 
Κοσμοσυρροή τις πρώτες μέρες λειτουργίας και ...κυκλοφοριακό 
κουμφούζιο, μιας και δεν έχει γίνει ακόμη η εφαρμογή της συγκοινωνιακής 
μελέτης για την περιοχή και τα έργα που υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να 
εκτελέσει. Ελπίζουμε να γίνουν όλα γρήγορα πριν συμβούν ατυχήματα.

Κέντρο διά βίου μάθησης στο Κιάτο
Ο Δήμος Σικυωνίων συνεχίζει επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. και φέτος όπου θα υλοποιη-

θούν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις 
εθνικής εμβέλειας & τοπικής εμβέλειας. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολου-
θήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για αιτήσεις, πληροφορίες: Κέ-
ντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Σικυωνίων Διεύθυνση: Μαυρούλια Γεωργίου 13, Κιάτο τηλ.: 
2742360213 Δηλώσεις συμμετοχής από: Δευτέρα 7/9/2015 μέχρι: Παρασκευή 25/9/2015 
Ώρες: 10:00πμ. – 12:00μμ. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου 
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω φαξ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο πρώην δήμαρχος Βόχας κ.  Χριστοδούλου 
επανέρχεται για το δημαρχείο

και απαντά στον Κ. Σχοινοχωρίτη

Το µέλλον µιλάει Γερµανικά
...βάλτε τα στο πρόγραµµα!!

 Αγ. Αικατερίνης 13,  ΒΕΛΟ,  τηλ.2742 0 32045
Θ. Βασιλείου 44,  ΒΡΑΧΑΤΙ,  τηλ.2741 0 54909 6977 367330

E-mail: petropouloukon@live.com

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επιστολή έστειλε στην εφη-
μερίδα μας ο πρώην δήμαρχος 
Βόχας κ. Σπύρος Χριστοδούλου 
απαντώντας στην επιστολή του 
Κώστα Σχοινοχωρίτη. Ο πρώην 
δήμαρχος αναφέρει: 

«κ. Σχοινοχωρίτη,
Διαβάζω πάντα με ενδιαφέρον 

όσα κατά καιρούς γράφονται 
από νέους ανθρώπους και αφο-
ρούν τα "κοινά". Έτσι διάβασα 
και τη δική σου απάντηση στην 
εφημερίδα σε όσα είχα γράψει 
εγώ για την πορεία ενός καθαρά 
τεχνικού έργου όπως είναι το 
κτίριο του Δημαρχείου. 

Τελειώνοντας την ανάγνω-
ση έφθασα στο σημείο όπου 
υπογράφεις ως "ιστορικός-
συγγραφέας, Αρχειονόμος - βι-
βλιοθηκονόμος, υποψήφιος 
διδάκτωρ". 

Οι τίτλοι αυτοί των σπουδών 

σου σε σχέση με ότι δεν έχεις 
καμία εμπειρία ούτε έχεις υπη-
ρετήσει από κάποια θέση την 
Τ.Α., μου δημιουργεί το ερώτη-
μα πώς κατάφερες να αναπτύ-
ξεις τις απόψεις σου. Από πού 
πήρες τις πληροφορίες. Πώς 
τοποθετείσαι έτσι απόλυτα και 
μάλιστα με ειρωνικό τρόπο σε 
όλες αυτές τις διαδικασίες. 

Και έρχομαι τώρα σε δύο συ-
γκεκριμένα θέματα στα οποία 
αναφέρεσαι. Χαρακτηρίζεις με 
κεφαλαία γράμματα ως "ΜΗ 
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ" τη μελέτη του 
Δημαρχείου που συνέταξε ένας 
καθηγητής του Πολυτεχνείου με 
το επιτελείο του και στη συνέχεια 
αφού χαρακτηρίζεις κάποιους 
ως "σοφούς ειδικούς επιστήμο-
νες" καταπιάνεσαι με την κατά-
τμηση του έργου, την οπία οποία 
πρότεινε ένας αντιδήμαρχος του 
τότε Δ.Σ., πολιτικός μηχανικός 
στο επάγγελμα με υπερ-τρια-
κονταετή εμπειρία στα ιδιωτικά 
και δημόσια έργα, με την οποία 
κατάτμηση συμφώνησαν και οι 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Νομού 
αλλά και ο μελετητής του έργου 
καθηγητής του Πολυτεχνείου. 
Γι' αυτό και εφαρμόσθηκε. 

Προφανώς έχεις δικαίωμα 
στην προσωπική σου άποψη, 
αλλά το τότε Δ.Σ. του δήμου Βό-

χας επέλεξε να συμφωνήσει με 
τη γνώμη αυτών που ανέφερα 
παραπάνω και τους οποίους εσύ 
τους χαρακτηρίζεις ειρωνικά 
"σοφοί και ειδικοί επιστήμονες". 
Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ο νό-
μος δίνει το δικαίωμα στο Δ.Σ. να 
αποφασίζει στα διάφορα θέματα 
όπως αυτό κρίνεται το καλύτερο 
για τον τόπο.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα 
που έχει να κάνει με την άποψή 
σου ότι υπήρξε υπέρβαση στα 
οικονομικά της "πρώτης φά-
σης" (αυτή αφορά την τετραετία 
2003-2006)  και εκτινάχθηκε 
όπως λες το κόστος σε υψηλά 
επίπεδα να γίνεις πιο συγκεκρι-
μένος και εάν είναι δυνατόν με 
αριθμούς. Και εάν επιμένεις ότι 
αυτά που λες έχουν την παραμι-
κρή αλήθεια, θα σε προέτρεπα 
να ακολουθήσεις το μοναδικό 
δρόμο που υπάρχει σ' αυτές τις 
περιπτώσεις και είναι ο δρομος 
που οδηγεί στον εισαγγελέα. 

Υ.Γ. Για όλα τα υπόλοιπα που 
γράφεις κρίνω ότι δεν αξίζει να 
ασχοληθώ και καταλαβαίνω ότι 
πρέπει να είσαι οπαδός της θεω-
ρίας που λέει "όλοι το ίδιο είναι". 
Και με βάζεις σε πολλές σκέψεις 
για τις προθέσεις σου.

Σπ. Χριστοδούλου
πρ. ∆ήµαρχος Βόχας

«Είμαστε ικανοποιημένοι», τονίζει σε ανα-
κοίνωσή της η ECORAP, «που ο όμιλος εται-
ρειών μας στηρίξε τον Δήμο Ερμιονίδας, και 
από Δήμο με τα σοβαρότερα προβλήματα 
στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων 
έγινε Δήμος πρότυπο και πρωτοποριακός για 
ολόκληρη την Ελλάδα». Και συνεχίζει:

«Όλες οι δράσεις στήριξης προς τον Δήμο 
καταγράφονται στον απολογισμό του πρώτου 
χρόνου από τον Δήμαρχο Δημήτριο Σφυ-
ρή, και δημοσιεύθηκαν στο ιστολόγιο του 
δήμου στον σύνδεσμο: http://ermionida.gr/
wp/?p=1040 , και συγκεκριμένα είναι τα πα-
ρακάτω: 
• Επίλυση του φλέγοντος προβλήματος της 

αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμ-
μάτων της Ερμιονίδας με την εφαρμογή 
της προ-διαλογής στην πηγή μέσω του 
συστήματος των τεσσάρων ρευμάτων 
(μπλε, πράσινος, καφέ κάδος και κάδος 
ογκωδών).

• Ψήφιση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας 
του Δήμου Ερμιονίδας.

• Προμήθεια 77 καφέ κάδων 660 λίτρων και 
145 καφέ κάδων 240 λίτρων για την συλ-
λογή των Οργανικών Βιοαποδομήσιμων 
Αποβλήτων.

• Προμήθεια 30 πράσινων κάδων 1.100 λί-
τρων για την συλλογή των Ανακυκλώσι-
μων Υλικών μη Συσκευασίας.

• Επισκευή 60 πράσινων κάδων 1.100 λίτρων 
για την συλλογή των Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών μη Συσκευασίας.

• Επιδότηση του Δήμου Ερμιονίδας για πρώτη 
φορά, της μεταφοράς των Ανακυκλώσιμων 
Υλικών Συσκευασίας (μπλε κάδος) από 
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-
κύκλωσης με 35 ευρώ τον τόνο, κατόπιν 
τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και 

μεταφορά τους στο Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας αντί 
στο Κ.Δ.Α.Υ. Τρίπολης.

• Παραχώρηση στον Δήμο Ερμιονίδας 220 
καινούργιων μπλε κάδων 1.100 λίτρων 
από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης για την καλύτερη συλλογή 
των Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασί-
ας.

• Παραχώρηση στον Δήμο Ερμιονίδας 90 
ειδικών κωδώνων συλλογής γυάλινων 
συσκευασιών από την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την μεγα-
λύτερη συλλογή γυάλινων ποσοτήτων δη-
μοτικών αποβλήτων.

• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανελαίων 
στον Δήμο Ερμιονίδας με την τοποθέτηση 
ειδικών κάδων συλλογής τηγανελαίου στις 
Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

• Επιχορήγηση του Δήμου Ερμιονίδας από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος με 400.000 
ευρώ για την διαχείριση των απορριμμά-
των του Κάμπου Κρανιδίου – Κοιλάδας 
(τα οποία δημιούργησε η προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή). Έχει ήδη προχωρήσει το 
σχέδιο δράσης της διαχείρισης των συγκε-
κριμένων απορριμμάτων και βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεων.

• Καθαρισμός όλων των μικρών και μεγάλων 
χωματερών που είχαν δημιουργηθεί γύρω 
από τους κάδους απορριμμάτων λόγω του 
ότι δεν γινόταν αποκομιδή επί μήνες από 
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

• Καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων χώ-
ρων όπως δρόμοι, πλατείες, οικόπεδα, 
παραλίες κ.λ.π. από τα απορρίμματα που 
είχαν διασκορπιστεί λόγω της μη αποκομι-
δής τους από την προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή.

ECORAP: Στηρίξαμε το Δήμο 
Ερμιονίδας και έγινε πρότυπο
στη διαχείριση απορριμμάτων
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9πολιτών
Γνώμη Παρασκήνια

Το εµπορικό Κέντρο Κορίνθου άνοιξε τις πύλες του. 
Κοσμοσυρροή τις πρώτες μέρες λειτουργίας και ...κυκλοφοριακό 
κουμφούζιο, μιας και δεν έχει γίνει ακόμη η εφαρμογή της συγκοινωνιακής 
μελέτης για την περιοχή και τα έργα που υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να 
εκτελέσει. Ελπίζουμε να γίνουν όλα γρήγορα πριν συμβούν ατυχήματα.
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Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εφημε-
ρίδας μας έφτασε επιστολή διαμαρτυρίας από 
τον τέως δημοτικό σύμβουλο Βέλου-Βόχας κ. 
Δημήτρη Κόρκα με τίτλο "Προς αποκατάσταση 
της αλήθειας" για δημοσίευμα στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας σχετικά με τις παραι-
τήσεις των "διαφοροποιηθέντων" μελών της ΟΜ 
ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας και την ενδεχόμενη πα-
ραίτησή τους από τα αυτοδιοικητικά τους πόστα. 

Ο κ. Κόρκας αναφέρεται στο δημοσίευμά μας 
με τίτλο "αποχωρήσεις και unfair στο ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας" σημειώνοντας τα εξής: «Στο φύλλο 
της 31ης /8/2015 η 15μερη εφημερίδα Σικυω-
νίων-Βόχας Γνώμη Πολιτών σε δημοσίευμα με 
τίτλο ''Αποχωρήσεις και unfair στο ΣΥΡΙΖΑ Κο-
ρινθίας'' αναφέρει μεταξύ άλλων οτι τα  οκτώ 
διαφοροποιηθέντα από την ακολουθούμενη απο 
το ΣΥΡΙΖΑ πολιτική μέλη της ΟΜ Βέλου-Βόχας, 
απέστειλαν δελτίο τύπου διαχωρίζοντας τη θέση 
τους απο την ανακοίνωση της ΟΜ η οποία ήταν 
υποστηρικτική προς τη κυβέρνηση Τσίπρα. Επί-
σης επισημαίνει ότι ένα από τα διφοροποιηθέντα 
μέλη έσπευσε να εμφανιστεί ως  συντονιστικό 
μέλος της ΛΑ.Ε Κορινθίας πριν καν υποβάλλει τη 
παραίτηση του από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος αναρωτιέται 
αν θα παραιτηθεί από τη θέση του Δημ Συμβού-
λου στο  Δήμο Βέλου-Βόχας  ο Δημήτρης Κόρ-
κας, ένας από τους ''οκτώ''.  
α. Αν ο συντάκτης του δημοσιεύματος είχε δια-

βάσει την ανακοίνωση διαφοροποίησης  των 
''οκτώ'' θα είχε διαπιστώσει ότι κάνει λόγο 
μόνο για την κυβερνητική πολιτική και δεν 
αναφέρεται πουθενά σε διαφοροποίηση από 
την ΟΜ Βέλου-Βόχας. 

β. Αν είχε ποτέ εκδοθεί ανακοίνωση από την ΟΜ 
Βέλου- Βόχας.  Ένα εσωτερικό έγγραφο που 
αναφέρεται υποστηρικτικά στη κυβέρνηση 
Τσιπρα δεν πήρε ποτέ  τη μορφή  ανακοίνωσης 
- δημοσίευσης για το λόγο ότι δεν εγκρίθηκε 
ποτέ από τη Γενική Συνέλευση  της ΟΜ και 
συνεπακόλουθα δεν είχε την αντίστοιχη νομι-

μοποίηση.  
γ. Αν είχε αντιπαραβάλλει στοιχειωδώς  τις ημε-

ρομηνίες διαφοροποίησης και παραίτησης των 
μελών όπως και την ημερομηνία έκδοσης της 
ανακοίνωσης του Συντονιστικού της ΛΑ.Ε ,θα 
είχε διαπιστώσει ότι η παραίτηση υπεβλήθη  
στη ΝΕ Κορινθίας πριν καν η ΛΑ.Ε  ανακοινώ-
σει την ίδρυση της.

δ. Αν είχε διαβάσει την ανακοίνωση του  Προ-
σωρινού Συντονιστικού της ΛΑ.Ε Κορινθίας 
θα είχε αντιληφθεί  ότι σ' αυτο ''εμφανίζονται'' 
δυο από τους ''οκτώ'' και οχι ενας.   

ε. Αν είχε κάνει το κόπο να τηλεφωνήσει στο 
Δημο θα μπορούσε να πληροφορηθεί  τον 
αριθμό πρωτοκολλου και την  ημερομηνία πα-
ραίτησης του Δημ Κόρκα απο τη θέση του Δημ 
Συμβούλου.   
Αν είχε ο συντάκτης τη στοιχειώδη πρόνοια 

να εξετασει τα ''αν'' που προαναφερθησαν θα 
είχε αποφύγει να σπαταλήσει πολύτιμο χώρο 
της εφημερίδας και ενδεχομένως να είχε κατα-
χωρήσει κάποια προσοδοφόρα διαφήμιση. Αυτά 
τα λίγα προς αποκατάσταση της αλήθειας.  Καλή 
καρδιά. Ο χρόνος για τις εκλογές είναι πολύτιμος 
και  παρέλκει η ανάλωση του σε μικροκακίες που 
δεν ενδιαφέρουν κανένα σκεπτόμενο άνθρωπο».

Απαντώντας ένα προς ένα στα σημεία της 
επιστολής έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
α. Η ανακοίνωση διαφοροποίησης υπογράφε-

ται από τα "διαφοροποιηθέντα μέλη της ΟΜ 
ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας", πράγμα που σημαίνει 
ότι ο χαρακτηρισμός προέρχεται από τα ίδια 
τα μέλη που διαχώρισαν τη θέση τους από 
την ΟΜ. 

β. Οι πληροφορίες από άλλα μέλη της ΟΜ ΣΥ-
ΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας επιμένουν ότι η έγκριση 
της ανακοίνωσης έχει γίνει κατά  πλειοψηφία. 

γ. Η παραίτηση από τη ΝΕ Κορινθίας μελών του 
ΣΥΡΙΖΑ έχει πράγματι γίνει στις 25 Αυγού-
στου πριν το δελτίο τύπου της ΛΑΕ, ωστόσο 
δεν περιλαμβάνει το όνομα του κ. Κόρκα και 

άρα συμπεραίνουμε ότι δεν παραιτήθηκε 
τότε. 

δ. Πράγματι είναι δύο από τους "διαφοροποιη-
θέντες" οκτώ της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας 
που εμφανίζονται ως συντονιστικά μέλη της 
ΛΑΕ. Ωστόσο, ο μόνος που κατά τις προγε-
νέστερες ανακοινώσεις δεν είχε παραιτηθεί 
είναι ένας, ο κ. Κόρκας. Η παραίτησή του από 
τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε με δελτίο τύπου που ακο-
λούθησε την ανακοίνωση του συντονιστικού 
της ΛΑΕ.
Τέλος, όσον αφορά στο πέμπτο (ε) σημείο ο 

κ. Κόρκας μας ειρωνεύεται εμφανώς γιατί όταν 
δημοσιεύτηκε το άρθρο, είχε ήδη παραιτηθεί 
από δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας και 
άρα εμείς κακώς αναρωτιόμαστε αν θα παραι-
τηθεί και δεν τηλεφωνούμε στο δήμο να μά-
θουμε πρώτα αν έχει παραιτηθεί. 

Εδώ -και συγχωρήστε μου τον προσωπικό 
τόνο- έχετε  δίκιο κ. Κόρκα. Δεν τηλεφωνή-
σαμε στο δήμο. Ρωτήσαμε τον επικεφαλής του 
συνδυασμού με τον οποίο είχατε εκλεγεί, τον 
κ. Λεωνίδα Στεργιόπουλο, αν έχετε παραιτη-
θεί. Ο κ. Στεργιόπουλος λοιπόν μας είπε ότι δεν 
γνωρίζει κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ πιθανό να 
συμβεί δεδομένης της ανακοίνωσης. 

Έχετε δίκιο, δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι θα 
παραιτούταν ένας δημοτικός σύμβουλος και 
δεν θα ενημέρωνε πρωτίστως τον αρχηγό της 
παράταξής του!!! 

Έχετε δίκιο αλλά δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι 
ο αρχηγός της παράταξής του θα το μάθαινε 
από εμάς ότι έχετε παραιτηθεί και αφού λάβαμε 
την επιστολή διαμαρτυρίας σας! 

Νέοι καιροί, νέα ήθη. 
Όσον αφορά τις μικροκακιούλες και τις προ-

τροπές για διαφημίσεις, όπως είπατε και σεις 
"καλή καρδιά". Απλώς για την ιστορία να σημει-
ώσουμε ότι αυτές οι διαφημίσεις που ειρωνεύ-
εστε είναι η δύναμη της ανεξαρτησίας μας. Και 
ο νοών νοείτω....

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ  • τηλ. 2741 0 89555

λαµπάδες γάµου
δώρα γ ια  κάθε  περ ί σ ταση

μεταφορά τους στο Κ.Δ.Α.Υ. Κορινθίας αντί 
στο Κ.Δ.Α.Υ. Τρίπολης.

• Παραχώρηση στον Δήμο Ερμιονίδας 220 
καινούργιων μπλε κάδων 1.100 λίτρων 
από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης για την καλύτερη συλλογή 
των Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασί-
ας.

• Παραχώρηση στον Δήμο Ερμιονίδας 90 
ειδικών κωδώνων συλλογής γυάλινων 
συσκευασιών από την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την μεγα-
λύτερη συλλογή γυάλινων ποσοτήτων δη-
μοτικών αποβλήτων.

• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανελαίων 
στον Δήμο Ερμιονίδας με την τοποθέτηση 
ειδικών κάδων συλλογής τηγανελαίου στις 
Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

• Επιχορήγηση του Δήμου Ερμιονίδας από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος με 400.000 
ευρώ για την διαχείριση των απορριμμά-
των του Κάμπου Κρανιδίου – Κοιλάδας 
(τα οποία δημιούργησε η προηγούμενη 
Δημοτική Αρχή). Έχει ήδη προχωρήσει το 
σχέδιο δράσης της διαχείρισης των συγκε-
κριμένων απορριμμάτων και βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεων.

• Καθαρισμός όλων των μικρών και μεγάλων 
χωματερών που είχαν δημιουργηθεί γύρω 
από τους κάδους απορριμμάτων λόγω του 
ότι δεν γινόταν αποκομιδή επί μήνες από 
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

• Καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων χώ-
ρων όπως δρόμοι, πλατείες, οικόπεδα, 
παραλίες κ.λ.π. από τα απορρίμματα που 
είχαν διασκορπιστεί λόγω της μη αποκομι-
δής τους από την προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή.

ECORAP: Στηρίξαμε το Δήμο 
Ερμιονίδας και έγινε πρότυπο
στη διαχείριση απορριμμάτων

Η αποκατάσταση της αλήθειας και τα νέα ήθη...

ΕΛΛΑ∆Α: Η χώρα που ο συντελεστής του ΦΠΑ είναι 

µεγαλύτερος από το ποσοστό του πρώτου κόµµατος
ο ιπτά μενος



ΠΕΜΠΤΗ   17   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015

10 πολιτών
ΓνώμηΘέμα

Οσμή σκανδάλου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου; 
∆ημοσιεύματα εμπλέκουν τον πρ. υπουργό Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη με το έργο

EEEEEEEEECCC ααα...εεε...

ΚΚΚ
έέέννν
τττρρρ

οοο ΔΔΔ
ιιιαααλλλλλλοοοοοο

γγγγγγήήήήήήγήγγγήγήγήγγγήγγήγγγήγήγήγγγήγ ςςςςςς ΑΑΑνννααακκκυυυκκκλλλώώώώώώσσσσσσιιιιιιμμμμμμωωωννν ΥΥΥλλλλλλιιιιιικκκκκκώώώώώώ
ννν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Στο μάτι του κυκλώνα της προεκλογικής περι-
όδου βρέθηκε το έργο του Αλιευτικού Καταφυγί-
ου Βραχατίου. Η σύμβαση ύψους 3,9 εκατ. ευρώ 
που υπογράφτηκε στις 20 Μαΐου μεταξύ της πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου και της εταιρείας ΔΙΑ-
ΤΜΗΣΗ ΑΤΕ αποτέλεσε ξαφνικά μείζον ζήτημα 
αφού στην εταιρεία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
ο πρώην υπουργός επικρατείας κ. Φλαμπουρά-
ρης είναι κύριος μέτοχος! 

Η εταιρεία τόνισε σε ανακοίνωσή της πως ο 
τέως υπουργός έχει καταθέσει το εργολαβικό 
του πτυχίο και έχει αποχωρήσει από την κατα-
σκευαστική επιχείρηση από τις 26 Ιανουαρίου 
2015.

Ωστόσο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα η ακρι-
βής μετοχική σύνδεση του τέως υπουργού με 
την κατασκευαστική εταιρεία. Αυτό δε, που επι-
σημαίνουν τα δημοσιεύματα είναι ότι το θέμα 
δεν έχει να κάνει με την κατάθεση του εργολα-
βικού πτυχίου ή την αποχώρηση από το Δ.Σ. του 
τεως υπουργού αλλά με τις μετοχές. Και αν δεν 
έχει γίνει η σχετική μεταβίβαση μετοχών, τότε 
ο κ. Φλαμπουράρης εμπίπτει στις διατάξεις του 
νόμου 1558/1985 που μιλάνε για ασυμβίβαστο 
υπουργών οι οποίοι δεν μπορούν στη θητεία 
τους να λαμβάνουν δημόσια έργα καθώς και του 
άρθρου 57 του Συντάγματος που ξεκαθαρίζει 
πως προβλέπεται έκπτωση από το βουλευτικό 
αξίωμα διότι «τα καθήκοντα του βουλευτή είναι 
ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιο-
κτήτη, εταίρου, ή μετόχου κλπ δ.σ. επιχείρησης 
που αναλαμβάνει μελέτες ή προμήθειες ή παρο-
χή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και συνάπτει συ-
ναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού 
χαρακτήρα»!

Η θέση της Περιφέρειας
Σχετικά με το θέμα η Θεματική Αντιπεριφερει-

άρχης Υποδομών και Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα 
Κωνσταντίνα Νικολάκου δήλωσε μεταξή άλλων 
πως «στο συγκεκριμένο έργο της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, που αφορά το Αλιευτικό Κα-
ταφύγιο Βραχατίου η Επιτροπή Διαγωνισμού και 
η Επιτροπή Ενστάσεων, στις οποίες συμμετέχουν 
αποκλειστικά υπηρεσιακοί παράγοντες κατόπιν 
κλήρωσης, εισηγήθηκαν ως ανάδοχο την εταιρεία 

με την οικονομικότερη προσφορά, τη ΔΙΑΤΜΗΣΗ 
ΑΤΕ. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την 
εισήγηση των ανωτέρω επιτροπών και όπως προ-
βλέπεται σύμφωνα με το νόμο το έργο συμβασιο-
ποιήθηκε και εκτελείται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
όλες τις απαιτούμενες από το νόμο εγκρίσεις. 

Την ίδια χρονική στιγμή, όπου λόγω της πολι-
τικής αστάθειας επικρατεί σε επίπεδο επικράτει-
ας στασιμότητα στα δημόσια έργα, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου συνεχίζει να δουλεύει σκληρά και 
να υλοποιεί τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της, γιατί 
πιστεύουμε βαθιά ότι μόνο με την ενδυνάμωση της 
τοπικής μας οικονομίας μπορούμε να δημιουργή-
σουμε νέες ευκαιρίες, ελπίδα και προοπτική».     

Η απάντηση Φλαµπουράρη 
«Θα πέσει στο κενό κάθε προσπάθεια σπί-

λωσής μου», δηλώνει απερίφραστα ο Αλέκος 
Φλαμπουράρης, και συνεχίζει «η πρώην εταιρία 
μου πήρε το έργο με διαγωνισμό, ο οποίος έγινε 
πριν από ενάμιση χρόνο. Κάθε Έλληνας μπορεί 
να έχει μετοχές σε διάφορες εταιρίες. Δεν απα-
γορεύεται να έχει μετοχές σε εταιρίες ούτε ο 
υπουργός. Εγώ έχω αποχωρήσει από την εται-
ρία, έκλεισα το επάγγελμα μόλις έγινα υπουρ-
γός, παρέδωσα το πτυχίο μου, το εργολαβικό 
πτυχίο, και υπέβαλα τα χαρτιά μου για σύνταξη».

Μιλώντας, στον ρ/σ Αθήνα 9,84 πρόσθεσε ότι 
δε θα ασχοληθεί με τη λασπολογία, υπογράμμισε 
ότι «από εκεί και πέρα λασπολογίες υπάρχουν 
αρκετές. Δεν θέλω να ασχοληθώ με νομικές 
διαδικασίες. Η ιστορία μου 50 χρόνια στην Αρι-
στερά και 40 χρόνια στο επάγγελμα είναι τέτοια, 
που κανείς δεν μπορεί να μου καταμαρτυρήσει 
απολύτως τίποτα... Όποια προσπάθεια σπίλωσης 
γίνεται, νομίζω ότι θα πέσει στο κενό...».

Παράλληλα, την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ 
προκάλεσε το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος 
μιλώντας στην ανακοίνωσή του για "εκστρατεία 
διασποράς κατασκευασμένων ειδήσεων" ενα-
ντίον του κόμματος.

«Τις τελευταίες μέρες η ναυαρχίδα του κίτρι-
νου Τύπου, το Πρώτο Θέμα, επιδίδεται σε μια 
εκστρατεία διασποράς κατασκευασμένων ειδή-
σεων και συκοφαντίας ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ και 
τα στελέχη του .

Το συγκρότημα της παραδημοσιογραφίας, 
όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, συνεχί-
ζει το ρόλο του κομιστή της διαπλοκής, σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολίτες, όμως, έχουν και μνήμη και κρίση», 
καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 v  Αυχενική διαφάνεια
 v  Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
 v  Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
 v  Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
 v  Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
 v  Αµνιοπαρακέντηση
 v  Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
 v  Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύμφωνα με τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων. 

Οι εξετάσεις γίνονται όλες από  τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιμές απόλυτα εναρμονισμένες με τα σημεία των καιρών.

Ερμού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148

Νεοφύτου Δούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την 
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε. 

Σε έναν όμορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με σύγχρονο 
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προϊόντα αναλαμβάνουμε να σας 
βοηθήσουμε σε προβλήματα όπως: 
• Oνυχομυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελμάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρμα)
Ακόμα αναλαμβάνουμε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η ομορφιά των 
άκρων είναι σημαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θεατρική μαγεία σε 
φυσικό περιβάλλον

Γιορτή του Τρύγου
στο Διμηνιό

Απέδωσε καρπούς η συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής Πρωτο-
βουλίας Πολιτών για την διάσωση του Πευκιά Κάτω Διμηνιού και της Ένω-
σης Μικρασιατών Νεαπόλεως – Κιάτου, ώστε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 
το βράδυ, να πραγματοποιηθεί εκδήλωση εντός του αλσυλλίου με πολύ 
μεγάλη επιτυχία.

Η δοκιμασμένη στο φυσικό φως και περιβάλλον θεατρική παράσταση του 
Ματωμένου Γάμου της Θεατρικής Σκηνής των Φίλων Γραμμάτων και Τε-
χνών «Ο Λύσιππος» και αυτή την φορά συγκίνησε και συγκλόνισε το κοινό.

Μέσα και κάτω από τα δέντρα του δάσους του Πευκιά το σπουδαίο έργο 
του αδικοχαμένου μεγάλου ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, είχε ένα απο-
τέλεσμα άλλης διάστασης τόσο για τους ερμηνευτές, όσο και για το κοινό.

Αναδείχθηκε συγχρόνως με ποιοτικό και ποιητικό τρόπο η ομορφιά και 
η αξία του χώρου του αλσυλλίου, του οποίου τα δέντρα βρίσκονται υπό την 
απειλή της «αναπτυξιακής και εξωραϊστικής» υλοτόμησης.

Με απλά μέσα και ελάχιστες υποδομές, μετατράπηκε για λίγες ώρες, σε 
χώρο έμπνευσης και δημιουργίας και αποτέλεσε πηγή υγιούς ψυχικής και 
σωματικής καλλιέργειας για τον πολίτη που δεν έχει πολυτέλεια άλλης ψυ-
χαγωγικής αναζήτησης. 

Πηγή: www.sikionia.gr

Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου στο Διμηνιό πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά η Γιορτή του Τρύγου. Η εκδήλωση που 
οργανώθηκε από τον Σύλλογο "Αναγέννηση" Διμηνιού ξύπνησε νοσταλγι-
κές αναμνήσεις τους παλιότερους, ενώ έδειξε στους νεότερους το πανηγύρι 
του Τρύγου. Συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Μέγας Αλέ-
ξανδρος Βραχατίου, Νεφέλη Διμηνιού και του Λυκείου Ελληνίδων Κιάτου. 

O «Ματωμένος Γάμος» στον Πευκιά



ΠΕΜΠΤΗ   17   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015

12 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-Μικρές Αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια  
Υπεύθυνη σύµφωνα 
µε το νόµο: 
Γιώτα Αθανασούλη-
Βαλασοπούλου 
[τηλ. 6974 583005]

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφηµερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ-
ΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έµπειρη φιλόλογος 

αναλαµβάνει δακτυλο-
γραφήσεις και επιµέλειες 
κειµένων. Τιµές λογικές.

Τηλ. 6946 394990

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές 

δηµοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαµβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστηµιακών 
εργασιών. Τιµές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 
6945 832094

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληρο-
φορικής αναλαµβάνει αναβαθµίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιµές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώ-
ρος 154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε 
αυτόνοµη θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόµενος  χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύµα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώ-
ρος 60 τ.µ. µε WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα 70 τ.µ. το κα-
θένα. Ζευγολατιό, δρόµος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέµµα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. ∆ύο δρόµοι επιλογής: Βελινιάτικα ή 
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής κατοικία 110 τ.µ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιµή:  
1200 €. Τηλ. 6974-484971
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρδευτικό συγκρότηµα στη θέση 
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937-
303553
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ, 100 
µ. από τη θάλασσα, εµβαδό 900 τ.µ., κτίζει 100 
τ.µ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίµηση Ελληνίδα - 
για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ώστε τις µικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δηµοσιευτούν για ένα µήνα ∆ΩΡΕΑΝ!
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13πολιτών
Γνώμη

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

Νωρίς-νωρίς και οι 
παλαίμαχες στο παρκέ

Ξεκίνησε και η ομάδα των Παλαιμάχων Γυναι-
κών του Παμβοχαικού την προετοιμασία για την 
καινούργια αθλητική χρονιά .Είναι το πνεύμα και 
η φιλοσοφία των αθλητριών αυτών τέτοιο που 
είναι το τμήμα της ομάδας με τις λιγότερες ημέ-
ρες διακοπών!!!Δεν θα μπορούσε άλλωστε διότι 
στις λίγες ημέρες διακοπών τους έλλειψε έντονα 
η άθληση και το κλίμα της ομάδας.

Έτσι μετά την συνάντηση με τά μέλη της Δι-
οίκησης της ομάδας,στην οποία συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα που αφορούν το τμήμα ρίχτη-
καν με κέφι στην δουλειά και υποσχέθηκαν να 
κάνουν έντονη την παρουσία τους με τα δρώ-
μενά τους εντός και εκτός αγωνιστικών χώ-
ρων!!!

 Ευχές από όλους για καλή και υγιή αθλητική 
χρονιά!!!!!!!

Για όσες θα θελήσουν να ασχοληθούν με 
το βόλεϊ και είναι γνωστό ότι το βόλει δεν 
έχει ηλικίες μπορούν να ενημερωθούν στο 
τηλ.6944728388

ΑΠΙΣ: Τμήμα γυναικών βόλεϊ
Ο Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού ανταποκρινόμενος στo αί-

τημα πολλών γυναικών της ευρύτερης περιοχής μας, 
αποφάσισε τη δημιουργία Τμήματος Βόλεϊ Ενηλίκων 
Γυναικών.  Το Τμήμα απευθύνεται σε Γυναίκες 18 ετών 
& άνω, οι οποίες  θέλουν να γυμναστούν ευχάριστα παί-
ζοντας Βόλεϊ. Πληροφορίες 2741054323,  6973004593

Γυμναστική για τις γυναίκες
Kάθε Τρίτη 17.30 - 18.30 και κάθε Πέμπτη 18.30 - 19.30 στην 

Αίθουσα ΄΄Παλυβού΄΄ ένταντι ΚΑΠΗ Ζευγολατιού ο Δήμος 
(ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ) πραγματοποιεί πρόγραμμα ΄΄Γυμναστική για 
Γυναίκες΄΄. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 29 Σεπτεμβρίου. Όποια 
ενδιαφέρεται μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο τηλέφωνο 
2742 3 60309 ή στο 2741 3 60522. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν.

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

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

Αθλητικά

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

Ο Αλέξανδρος Χελιδώνης στην 
εθνική ομάδα για το Μεσογειακό�
Ο "δικός μας" Αλέξανδρος Χελιδώνης, ο οποί-

ος προπονείται στα έμπειρα χέρια του Αργύρη 
Κωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την χώρα μας 
στο επίσημο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε 
το οποίο θα διεξαχθεί στις 2-10-15 στην Αίγυπτο, 
αγωνιζόμενος στην κατηγορία των +72 kg.

Στην Αίγυπτο όπου θα πραγματοποιηθεί το 24o 
Μεσογειακό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νέων & 
U-21 (3-4 Οκτωβρίου 2015) θα μας εκπροσωπή-
σουν οι παρακάτω 24 αθλητές και αθλήτριες. 

[Κατηγορίες Εφήβων]
ΓΚΕΡΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Kata), ΞΕΝΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Kumite -52κ.), ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 
(Kumite -57κ.), ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Kumite 
+70κ.)

[Κατηγορίες Νεανίδων]
ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (Kata / Kumite -47κ.), 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΛΗ (Kumite -47κ.), ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ (Kumite +54κ.)

[Κατηγορίες Νέων Ανδρών]
ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Kata), ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ (Kumite -61κ.), ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ (Kumite -76κ.), ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
(Kumite -76κ.), ΧΕΛΙ∆ΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
(Kumite +76κ.)

[Κατηγορίες Νέων Γυναικών]
ΔΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (Kata / Kumite -48κ.), ΡΟΥΧΩΤΑ 

ΑΝΤΩΝΙΑ (Kata / Kumite -53κ.), ΓΚΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙ-
ΝΑ (Kumite -48κ.), ΛΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Kumite 
-53κ.), ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (Kumite -59κ.), ΚΟΥ-
ΔΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Kumite -59κ.)

[Κατηγορίες Ανδρών U-21]
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Kata), ΞΕΝΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Kumite -67κ.), ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ (Kumite -67κ.)

[Κατηγορίες Γυναικών U-21]
ΞΕΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ (Kata), ΣΙΔΕΡΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΕΛΕΝΗ (Kata), ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
(Kumite -61κ.)
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14 πολιτών
ΓνώμηΠοδόσφαιρο

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

ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Νέος προπονητής στον Α.Ο. Ζευγολατιού
Για την αποφυγή κάθε παρερμη-

νείας ο Α.Ο.Ζ. εξέδωσε ανακοίνω-
ση με την οποία διασαφηνίζει τους 
λόγους αποχώρησης του Γιάννη 
Δουβίκα. Έτσι λοιπόν όπως εξηγεί 
η σχετική ανακοίνωση: «Η αρχι-
κή συμφωνία που έγινε στις αρχές 
του καλοκαιριού με τον προπονητή 
Γιάννη Δουβίκα όριζε την άμεση 
αποχώρηση από το σύλλογό μας 
εάν και εφ' όσον του γινόταν πρότα-
ση από την ομάδα της πόλης του και 
ποιό συγκεκριμένα από τον Παναρ-
γειακό. Η ομάδα του Άργους ο Πα-
ναργειακός συγκροτείται φέτος για 
να πρωταγωνιστήσει στην κατηγο-
ρία της και από αυτήν την προσπά-
θεια η καλύτερη επιλογή του συλ-
λόγου είναι και δικαίως ο Γιάννης 

Δουβίκας. Η ανανέωση λοιπόν του 
προπονητή Γιάννη Δουβίκα φέτος 
έγινε με γνώμονα ότι ίσως κάποια 
στιγμή να χρειαστεί να αποχωρήσει 
από την ομάδα μας. Ο προπονητής 
παραμένει στον ΑΟ Ζευγολατιού 
έχοντας απλά συμβουλευτικό ρόλο 
μιας και οι σχέσεις με την διοίκη-
ση τους ποδοσφαιριστές και όλους 
τους ανθρώπους που πλαισιώνουν 
τον ΑΟ Ζευγολατιού παραμένουν 
άψογες. Το Δ/Σ του ΑΟ Ζευγολατιού 
του εύχεται κάθε επιτυχία στον Πα-
ναργειακό και μέσα από την καρδιά 
μας του ευχόμαστε την αναγνώριση 
την οποία αξίζει προπονητικά.

 Από εκεί και πέρα οι πρώτες επα-
φές για την αντικατάσταση του Γιάννη 
Δουβίκα έχουν αρχίσει και η επιλογή 

του προπονητή που θα αναλάβει, θα 
ανακοινωθεί στις αρχές της εβδομά-
δας».

Μόλις λίγες μέρες αργότερα ανα-
κοινώθηκε η συνεργασία της ομάδας 
του Ζευγολατιού με τον Στέλιο Βο-
γιατζή. Όπως αναφέρεται στη σχετι-
κή ανακοίνωση: «Η φιλική σχέση με 
τον προπονητή είχε αναπτυχθεί από 
τις αρχές της περσινής έναρξης του 
πρωταθλήματος, διάφορες συγκυρί-
ες όμως μεσολάβησαν στον να μην 
συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν φέτος ο 
Στέλιος Βογιατζής κρίνεται ως ο ποιο 
κατάλληλος ώστε να οδηγήσει την 
ομάδα μας στους στόχους της. Του 
ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες 
στον ΑΟΖ. Τέλος, σήμερα ο προπονη-
τής θα τεστάρει τις δυνάμεις της ομά-
δας σε ένα πολύ δυνατό φιλικό έναντι 
της Ένωσης Ερμιονίδας που έχει κα-
νονιστεί εδώ και αρκετό καιρό».

Έτοιμος ο Άρης
Ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές του κινήσεις 

ο Άρης Βοχαϊκού, καθώς απέκτησε τον αμυ-
ντικό Νίκο Μπάρτζη, ο οποίος την περασμένη 
σεζόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Άσσου, 
αλλά και τον τερματοφύλακα Βασίλη Μητρο-
δήμα, που αν και είχε συμφωνήσει αρχικά 
με την Προοδευτική Περιγιαλίου, τελικά δεν 

ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του. Ο Μπάρτζης είναι ένας δυναμι-
κός αμυντικός, που έχει περάσει από την Ελλάς Βέλου, αλλά και τον 
ΑΟ Ζευγολατιού κατά το παρελθόν, ενώ ο Μητροδήμας τα τελευ-
ταία δύο χρόνια φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του Ασπροκάμπου.

Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε η μεταγραφική ενίσχυση ολο-
κληρώθηκε και πλέον ο Κώστας Τριανταφύλλου καλείται να «δέ-
σει» παλιούς και νέους, ώστε ο Άρης Βοχαϊκού να φτάσει στο τέλος 
να πανηγυρίσει την άνοδο στη Β’ Κατηγορία.

Αναστέλλονται όλοι οι αγώνες
στη χώρα λόγω εκλογών

Αναστέλλονται όλες οι αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα για τρεις ημέρες 
λόγω των Εθνικών εκλογών. Τη σχετική εντολή της υπηρεσιακής υπουργού Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αγγελικής Ευφροσύνης Κιάου-Δημάκου 
για την αναστολή όλων των αγώνων από το Σάββατο 19/9 ως τη Δευτέρα 21/9 
υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Ιούλιος Συναδινός.

Νέα μεταγραφή για τις Αμαζόνες
Τη Χριστίνα Θεοδοσίου ενέταξαν στο δυναμικό τους 

οι Αμαζόνες Κορινθίας, με τον πρόεδρο της ομάδας 
Γιώργο Φουρναράκη να πείθει τη νεαρή αθλήτρια να 
πει το πολυπόθητο «ναι». Πάντως είναι μια ιδιαίτερη 
περίπτωση η συγκεκριμένη παίκτρια, καθώς ως τώρα 
αγωνιζόταν στην ομάδα βόλεϊ του Παμβοχαϊκού και 
από ότι φαίνεται αποφάσισε να δοκιμάσει και στο πο-
δόσφαιρο. Ως τώρα ποδόσφαιρο είχε παίξει μόνο σε 
φιλικά ματς, σε σχολικούς αγώνες κλπ., αλλά φαίνεται 
ότι το ταλέντο της είναι τέτοιο, που ανάγκασε τους αν-
θρώπους των Αμαζόνων να κινηθούν και να την πεί-
σουν να αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας τους, 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να αγωνιστεί 
σε όλες τις θέσεις και πλέον μένει να την δούμε εντός 
αγωνιστικού χώρου για να πειστούμε για την αξία της.

Έχασε από τον Ηρακλή Λεχαίου
Μετά την επικράτησή του με 3-0 ο Ηρακλής Λεχαίου επί του Άρη 

Βοχαϊκού, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου 
Κορινθίας. Οι φιλοξενούμενοι γενικά προσπάθησαν, ικανοποίησαν, 
αλλά δέχθηκαν το 1-0 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τέρμα του 
Καλύβα. Στην επανάληψη, η εμπειρία των παικτών του Δημήτρη Κρι-
τσελά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα, με τον Θανάση 
Παινέση να σημειώνει το 2-0. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε όταν μετά 
από προσπάθεια του Γιώργου Ποτήρη, οι αμυντικοί δεν κατάφεραν να 
απομακρύνουν και έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας τους.

Πηγές: www.apopsi24.gr, aozevgolatiou.gr
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Ο «Φονιάς» 
στο θέατρο Περιγιαλίου�

Εκδηλώσεις-Θέατρο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

"Αρσενικό και παλιά δαντέλα" 
από τη Νέα Διάπλαση

Το πασίγνωστο θεατρικό έργο «Αρσενικό και παλιά δαντέ-
λα» του Τζόζεφ Κέσελρινγκ, παρουσιάζει η θεατρική ομά-
δα "Θάνος Καλαντζής" και η Νέα Διάπλαση Μπολατίου ...με 
επίσημη πρεμιέρα στις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. η κωμωδία 
που έγινε διάσημη από την κινηματογραφική της μεταφορά, 
παρουσιάζεται από την Ελληνική Θεαμάτων, σε σκηνοθεσία 
του Σταμάτη Φασουλή, στο θέατρο Παλλάς, από το Σάββατο 
26 Απριλίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.

 Ο Αμερικανός συγγραφέας Τζόζεφ Κέσελρινγκ (1902 
- 1967) έγραψε το «Αρσενικό και παλιά δαντέλα» το 1939. 
Η κατάμαυρη ξεκαρδιστική κωμωδία ανέβηκε αρχικά στο 
Μπρόντγουεϊ, το 1941, και μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη 
το 1944, από τον μεγάλο σκηνοθέτη Φρανκ Κάπρα, με πρω-
ταγωνιστή τον Κάρι Γκράντ, για να γίνει μια από τις μεγαλύ-
τερες επιτυχίες. 

Λίγα λόγια για το έργο
 Ένας ορκισμένος εργένης αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει 

και να παντρευτεί την αγαπημένη του. Έτσι, πηγαίνει στο 
πατρικό του να επισκεφτεί τις γεροντοκόρες θείες του, για 
να τους  ανακοινώσει τα ευχάριστα. Εκεί, προς μεγάλη του 
έκπληξη, ανακαλύπτει ότι οι γλυκές αυτές γριούλες έχουν 
ένα περίεργο χόμπι. Προσκαλούν μοναχικούς ηλικιωμένους 
στο σπίτι τους, τους σκοτώνουν με δηλητηριασμένο κρασί 
και ο παρανοϊκός αδελφός τους θάβει τα πτώματα στο κελά-
ρι, πιστεύοντας ότι είναι θύματα κίτρινου πυρετού! Οι νεκροί 
πληθαίνουν και, όταν ένας εξίσου παρανοϊκός ανιψιός φτά-
νει στο σπίτι, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο…

Η Κεντρική σκηνή του Θεάτρου Περιγια-
λίου παρουσιάζει το έργο του Μήτσου Ευ-
θυμιάδη ‘’Ο ΦΟΝΙΑΣ’’. Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη, Ηλίας 
Λέκκας, Τάκης Τζεβελέκος, Αλέκος Ξαν-
θάκης. Πρωτότυπη μουσική: Τάκης Τζεβε-
λέκος

Ημερομηνίες παραστάσεων: Σεπτεμβρί-
ου: Σάββατο 26, Κυριακή 27, Τετάρτη 30. 
Οκτωβρίου: Τετάρτη 7, Σάββατο 10, Κυ-
ριακή 11, Τετάρτη 14 Ώρα: 8:30 μ. μ

Επικοινωνία, κρατήσεις θέσεων: 
27410 86330 6977408956

Το έργο ανήκει στην σύγχρονη νεοελληνι-
κή δραματουργία. Γραμμένο το 1981 έρχεται 
να μας θυμίσει χαμένες ηθικές αξίες, κοι-
νωνικούς προβληματισμούς και ανισότητες 
μεταξύ του υποκόσμου και της “καθώς πρέ-
πει” κοινωνίας. Δια μέσου των ηρώων του 
ο Ευθυμιάδης αποκαλύπτει αλήθειες που 
δεν τολμάμε να πούμε, υπενθυμίζοντάς μας 
αξίες όπως η αξιοπρέπεια και το ήθος. Μέσα 
από έναν ωμό ρεαλισμό, σκληρής γλώσσας 
και άμεσου λόγου, ξετυλίγεται η πολυπλο-
κότητα της σύνθεσης των χαρακτήρων του 
έργου. Έργο με αστυνομική ατμόσφαιρα, 
που καταδεικνύει την απουσία της πολιτείας 
- κοινωνικά και πολιτικά - εντός και εκτός 
των τειχών της φυλακής. Στο σαλόνι ενός 
μικροαστικού σπιτιού οι ήρωες αποκαλύ-
πτουν κρυμμένα μυστικά και αναπάντητα 
ερωτήματα ενός παρελθόντος που θα οδη-
γήσει στη σύγκρουση. Τέσσερα πρόσωπα 
που γίνονται πότε θύματα και πότε θύτες. 
Η αποκάλυψη της αλήθειας ίσως δεν φέρει 
την λύτρωση, αφού ο κύκλος των ενοχών 
και της προδοσίας είναι πολύ μεγαλύτερος 
από ότι αρχικά είχαν φανταστεί οι ήρωες. 

Πρόκειται για ένα παράλογο - λαϊκό 
δρώμενο, που με χιούμορ, τόλμη και διεισ-
δυτικότητα, αλλά χωρίς προκαταλήψεις ή 
σκοπιμότητες ψηλαφίζει γνωστά σε όλους 
ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά γεγονότα 
που διαμόρφωσαν την εικόνα της χώρας. 

Λίγα λόγια από τους ανθρώπους 
του Θεάτρου Περιγιαλίου 

«Ευχαριστούμε από βάθος ψυχής όλους 
εσάς που μας μας στηρίζετε με την παρου-
σία σας και την αγάπη σας δίνοντας μας δύ-
ναμη και κουράγιο να κρατάμε όρθιο αυτό το 
στολίδι της περιοχής μας», αναφέρουν στο 
μήνυμά τους οι συντελεστές του Θεάτρου 
Περιγιαλίου Αλ. Ξανθάκης και Πολυξένη 
Ορκοπούλου. Και συνεχίζουν λέγοντας πως 
το θεατράκι τους «από εφέτος διαθέτει σύγ-
χρονη αντλίας θερμότητας για θέρμανση και 
ψύξη έχοντας την δυνατότητα να λειτουργεί 
και τους θερινούς μήνες και επί πλέον από-
κτησε από την Πυροσβεστική υπηρεσία, Πι-
στοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
για την ολοκληρωμένη ασφάλεια του χώρου. 

Καλούμε όλους τους φίλους θεατές και τους 
ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού που 
είδαν, εκτίμησαν, αγάπησαν τον χώρο αυ-
τόν και την προσπάθεια μας, να στηρίξουν με 
όποιον τρόπο μπορούνε τον Σύλλογο μας, δι-
ότι από φέτος θα πορευόμαστε εντελώς μόνοι 
μας χωρίς καμία επιχορήγηση του ενοικίου, 
της θέρμανσής, του ηλεκτρικού ρεύματος, από 
τον δήμο και ειδικά από την περιφέρεια που 
μας έχει αγνοήσει επί σειρά ετών. 

Ευχαριστούμε θερμά την μηχανικό Κατε-
ρίνα Δημοπούλου στο Ξυλόκαστρο, τον Μη-
χανολόγο και Διευθυντή του ΕΠΑΛ Λουτρα-
κίου Παναγιώτη Μεγαρίτη, και ιδιαίτερα τον 
Θανάση Καλογεράκη μηχανολόγο μηχανικό 
στο Κιάτο για την Ενεργητική μελέτη πυρο-
προστασίας του Θεάτρου μας», καταλήγουν. 
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Ο χρυσοκίτρινος καρπός της Κορινθίας 
Αφιέρωμα από την εφημερίδα της Μελβούρνης "ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" για τη Βόχα και τη σταφίδα

Ένα εκτενές αφιέρωμα στη 
σταφίδα, στον τρύγο και την 
περιοχή της Βόχας παρουσιά-
ζει η ηλεκτρονική σελίδα της 
εφημερίδας "ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ" 
της Μελβούρνης με αφορμή 
αντίστοιχη γιορτή που διοργα-
νώνει κάθε χρόνο η Παγκοριν-
θιακή Αδελφότητα. Το άρθρο 
που υπογράφει η κ. Κλαίρη 
Γαζή αναφέρει μεταξύ άλλων: 

«Η αμπελοκαλλιέργεια της 
κορινθιακής σταφίδας αρχικά 
και της σουλτάνας αργότερα, 
ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Ζευγολατιού, γινόταν με από-
λυτο σεβασμό στους νόμους 
της φύσης, ενώ η ανθρώπινη 
παρέμβαση ήταν καθοριστική 
σε κάθε φάση της ανάπτυξης 
του ευλογημένου αυτού καρ-
πού, το οποίο αποτέλεσε ένα 
από τα κυριότερα προϊόντα 
και βοήθησε στην οικονομι-
κή και κοινωνική ανέλιξη της 
περιοχής, μας πληροφορεί ο 
πρόεδρος της Παγκορινθιακής 
Αδελφότητας κ. Απόστολος 
Κουνέλης, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της οποίας εργάζεται 
πυρετωδώς για την ετοιμασία 
της γιορτής της.

Ο κ. Κουνέλης, θυμίζει ότι η 
πεδιάδα της Βόχας και τα Βο-
χαΐτικα χωριά, ήτοι το Περιγιά-
λι, ο Κάτω Άσσος, ο Άσσος, το 
Βραχάτι, οι Κρήνες, το Κοκώ-
νι, το Μπολάτι, η Πουλίτσα, η 
Ευαγγελίστρια, το Σπαθοβού-
νι, τα Ταρσινά, το Ελληνοχώρι, 
η Νεράντζα, το Σουληνάρι, το 
Χαλκί και η Στιμάγκα, ήταν… 
χρυσότοποι, γιατί ευδοκιμού-

σαν τα πάντα. (...)
«Ο Π.Γ. Γεννάδιος, στην 

μελέτη του, αναφέρει ότι τα 
πρώτα κλήματα σουλτανίνας 
εισάχθηκαν στην Ελλάδα από 
τη Σμύρνη το 1838 από τον 
Α. Λογοθέτη, ο οποίος διέδω-
σε την καλλιέργειά της στην 
πεδιάδα της Αργολίδας, ενώ 
ο Γάλλος περιηγητής Σατω-
βριάνδος στο οδοιπορικό του 
το 1860 γράφει: «… και από 
των υπωρειών του Ακροκο-
ρίνθου η θέα αύτη είναι μαγι-

κή, αι δε άμπελοι παρέχουσι 
τοις αγροίς, γονιμότητα και 
δρόσον…

Όντως, η περιοχή της Βό-
χας, λόγω του ότι ήταν από τα 
πλέον παραγωγικά τμήματα 
με περισσότερες ευκαιρίες για 
εργασία και προϋποθέσεις για 
καλύτερες συνθήκες ζωής, 
πολλοί ορεινοί εγκαταστάθη-
καν μόνιμα στην περιοχή», 
εξηγεί ο κ. Κουνέλης.

Επιπρόσθετα, η επεξερ-
γασία και συσκευασία της σε 
σταφιδεργοστάσια, απασχο-
λούσε για 8 μήνες σημαντικό 
αριθμό εργατών από τον αστι-
κό πληθυσμό των κέντρων 
εξαγωγής.

Με αυτά ως δεδομένο, η 
σταφίδα αποτελούσε το κύριο 
εισόδημα - 75% των εξαγω-
γών της οικονομίας της Ελλά-
δας. Ως δε σταφιδοπαραγω-
γός, η χώρα μας, ήταν γνωστή 
στην Ευρώπη. (...)

Ο τρύγος ήταν περισσότερο 
συλλογική δουλειά. Ξεκινού-
σε από τις 24 Αυγούστου και 

το πολύ μέχρι το τέλος του 
Σεπτέμβρη, έπρεπε να είχε 
τελειώσει. «Ο τρύγος θέλει 
χέρια», υποστηρίζει η λαϊκή 
σοφία και δικαιώνεται.

Οι τρυγάδες από νωρίς το 
πρωί με γέλια, χαρές, τρα-
γούδι και πολλές ευχές, ξεχύ-
νονταν στα χτήματα. Έκοβαν 
τα σταφύλια με σουγιά και τα 
τοποθετούσαν σε τρυγοκόφι-
να, τα οποία φόρτωναν στον 
ώμο μέχρι στη σούστα, για 
να τα μεταφέρει στα αλώνια ή 
στους ίσκιους, για την σωστή 
αποξήρανση, μετά για επεξερ-
γασία και συσκευασία για το 
εμπόριο.

«Ένα ολόκληρο εργοτάξιο 
με έντονο κοινωνικό χαρακτή-
ρα, ένα πολύβουο μελίσσι, οι 
εργάτες, δούλευαν, έτρωγαν, 
ξαπόσταιναν και γλεντούσαν, 
κάνοντας όνειρα για μια κα-
λύτερη ζωή. Ενώ όταν το βρά-
δυ όταν η δροσιά αλάφρωνε 
τα κουρασμένα κορμιά τους, 
ακολουθούσε χορός και τρα-
γούδι», εξηγεί ο πρόεδρος».

 ■ Η φωτογραφία αυτή συνοδεύει το άρθρο και σηµειώνει στη λεζάντα 
της: «1958-Το άπλωµα της σταφίδας σε σκιές στο Ζευγολατιό»




