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Ετήσιος Χορός Καθαρά Δευτέρα 2023

σελίδα 27 σελίδα 29

Με Λιούντρη γλέντησε 
ο Παµβοχαϊκός

Όλοι στο Ζευγολατιό 
στον Βοχαΐτικο 
Βλάχικο Γάµο!   Η διασκέδαση «χτύπησε» κόκκινο στον 

χορό της Βραχατιώτικης ομάδας 
που έγινε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για 

ένα μοναδικό γλέντι

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

σελ.σελ.  11-1211-12

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ

σελίδα 14

Νέα Χρηµατοδότηση 
για το λιµάνι 
του Κιάτου συζήτησε
στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας ο Σπύρος 
Σταµατόπουλος  

Ποιοι “παλιοί” και “νέοι” 
στηρίζουν Καραβά 

Σκανδαλώδεις αναθέσεις 
έργων 3 εκατ. ευρώ µε ζηµιά 
1.100.000€ για τον Δήµο 

Μάχη για την σωτηρία 
της Κορινθιακής Σταφίδας
Ενδιαφέρουσα πρόταση στο ΠΕ.ΣΥ.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΡ. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΡ. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δυναµική και 
ενθουσιώδης 
η παρουσία
του Νίκου 

Παππά στο 
Ζευγολατιό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

σελίδα 6

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ

σελ. 16-18

Αποκλειστική
εκ βαθέων 

συνέντευξη του 
υποψ. Δημάρχου 

Βέλου-Βόχας

Ο Βασ. Τρωγάδης μιλά για όλα:  
Για την απόφασή του να διεκδικήσει 
το δημαρχιακό θώκο, το όραμά του 
για το δήμο, τους σχεδιασμούς και 
τις επιδιώξεις του.

σελ. 20

σελ. 21

σελ. 23

2022: Ένας χρόνος έργου και 2022: Ένας χρόνος έργου και 
δράσεων στην Π.Ε. Κορινθίαςδράσεων στην Π.Ε. Κορινθίας

Αθηνά ΚόρκαΑθηνά Κόρκα

Στο ΥΠΕΝ 
ο Αννίβας 
υπέγραψε 
µνηµόνιο για 
την κλιµατική 
αλλαγή

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

σελίδα 15
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Η σελίδα του Λέωντος...
Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Κ λείσαμε αισίως τα τρία χρόνια δι-
αρκούς παρουσίας στις φιλόξενες 

σελίδες της ‘ΓΝΩΜΗΣ’ και συνεχίζουμε. 
Η προσπάθεια του Λέωντος παραμένει 
η ανάδειξη στοιχείων της κοινωνικής 
και πολιτικής μας ζωής, που εκτιμούμε 
ως ενδιαφέροντα, πλην υποφωτιζόμενα 
από τα επίσημα ΜΜΕ.  Το πόσο καλά τα 
καταφέραμε το κρίνετε εσείς. Εμείς θα 
συνεχίσουμε όσο αντέχουμε!!!

Α υτό που κάθε φορά που χαλάει ο 
καιρός λίγο ή πολύ αδιάφορο, ο 

κρατικός μηχανισμός δηλώνει πανέτοι-
μος, κατάντησε ανέκδοτο. Γιατί το να 
στέλνεις μηνύματα «μείνετε στα σπίτια 
σας γιατί δεν έχουμε αλάτι να ρίξουμε 
στους δρόμους», δε νοείται ως πανέτοι-
μος. Η κάνω λάθος???

Δ ε θέλουμε τους πρόσφυγες και 
για να μην έρχονται τους κάνουμε 

τη ζωή δύσκολη, είχε δηλώσει τις προ-
άλλες ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. 
Θέλουμε τους πρόσφυγες γιατί μας λεί-
πουν εργατικά χέρια, δήλωσε πρόσφατα 
στο Νταβός ο πρωθυπουργός μας. Κε 
πρωθυπουργέ μας έχετε μπερδέψει. 
Αποφασίστε τι θέλουμε τελικά για να 
ησυχάσουμε κι εμείς!!!

Σ την Αμερική για μία και μόνο παρά-
νομη υποκλοπή έπεσε η κυβέρνηση 

(ΝΙΞΟΝ). Στη χώρα μας για κάμποσες 
δεκάδες (εκατοντάδες;) παράνομες υπο-
κλοπές η κυβέρνηση ζει και βασιλεύει. 
Ακόμη μια απόδειξη ότι είμαστε ανώ-
τερη φυλή και γι’ αυτό μας ζηλεύουν 
όλοι!!!

Κ αράβι χωρίς ιδιοκτήτη κυκλοφο-
ρούσε με φορτίο άσπρης σκόνης. 

Κανονικά θα αναλάμβανε η ΕΥΠ να βρει 
τον άφαντο πλοιοκτήτη, αλλά αυτό το 
διάστημα είναι απασχολημένη. Τι να κά-
νουμε, θα περιμένουμε κι εμείς!!!

Έ χετε δει υποθέτω κάποιες ταινίες, 
με ιστορίες από το μεσαίωνα, που 

δείχνουν τον εκάστοτε καινούργιο ηγε-
μόνα, που καταλαμβάνει την εξουσία, 
να μοιράζει ψωμιά ή ακόμη και φλουριά 
στους παραληρούντες από ενθουσιασμό 
υπηκόους του. Το ίδιο περίπου συμβαί-
νει και σήμερα ενόψει εκλογών. Η δια-
φορά είναι ότι μας τάζουν φλουριά πριν 
αναλάβουν την εξουσία και μετά μας τα 
παίρνουν πίσω. Δεν πειράζει όμως, άλ-
λωστε κι εμείς τους ψηφίζουμε γι’ αυτά 
που υπόσχονται και όχι γι’ αυτά που κά-
νουν!!!

Τ ον εκλεκτό κ. Αδωνη τον εκτιμώ ιδι-
αίτερα γιατί δίνει συχνά υλικό στη 

στήλη, αλλά ειδικά σήμερα οφείλω να 
τον συγχαρώ. Στα εγκαίνια της σημαντι-
κής μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης 
στην Κόρινθο, αναγνώρισε δημόσια τη 
συμβολή της προηγούμενης κυβέρνηση 
και του πλειστάκις λοιδορηθέντος κ. Κα-
ρανίκα.
Επίσης αναγνώρισε τον ‘κακό’ τρόπο 
που είχε σχολιάσει τότε την επένδυση, 

κάνοντας την αυτοκριτική του. Επειδή τέ-
τοια φαινόμενα σπανίζουν καλό είναι να 
τα τονίζουμε.
Άλλωστε έκανε δύο φορές εγκαίνια σε 
δουλειά για την οποία ίδρωσαν άλλοι, 
αλλά και πάλι χαλάλι του!!!

Α θωώθηκαν όλα τα μέλη της αστυ-
νομίας(Greek mafia) που κατηγο-

ρήθηκαν για παράνομη δραστηριότητα 
(νταβαντζιλίκια, δολοφονίες κλπ). Ο λό-
γος ήταν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν 
είχαν προλάβει, ή δεν είχαν θελήσει,   5 
χρόνια τώρα να   απομαγνητοφωνήσουν 
τις υποκλαπείσες από την ΕΥΠ συνομιλί-
ες και για κάποιους άλλους τυπικούς λό-
γους. Από την άλλη, όποιος μπλέκει με τα 
πίτουρα τον τρώνε οι κότες, ως γνωστόν. 
Εκείνος ο δημοσιογράφος ο Καραϊβάζ 
που έχωνε τη μύτη του στην υπόθεση, 
τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
Δε βαριέσαι υγεία να έχουμε η δικαιοσύ-
νη μπορεί να περιμένει!!!

Δ εν αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο 
λόγω του εμπάργκο που έχουμε 

αποφασίσει ως Ε.Ε. Το αγοράζει όμως η 
Ινδία(π.χ.) σε χαμηλή τιμή και μας το με-
ταπουλάει σα δικό της σε διπλάσια τιμή. 
Τελικά και ρωσικό αγοράζουμε παρά την 
απαγόρευση και ακριβότερα το πληρώ-
νουμε. Άμα είσαι κιμπάρης ….

Π ολλαπλασιασμό των κερδών τους 
ανακοινώνουν μια-μια οι πετρελα-

ϊκές εταιρίες διεθνώς. Δισεκατομμύρια 
έχουν στριμωχτεί στα ταμεία τους και 
τώρα έχουν άγχος τι θα τα κάνουν. Βλέ-
πεται αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία 
(το άλλοθι για κάθε νόσο και κάθε μα…) 
άλλες τσέπες τις ελαφρώνει και άλλες τις 
βαραίνει. 
«Κερδοσκοπία ή Θάνατος», που έλεγαν 
και κάτι αρχαίοι!!!

Έ νας σεισμός μπορεί να φέρει τους 
λαούς πιο κοντά λένε μερικοί. Προς 

στιγμής έχουμε μετακίνηση της Τουρκίας 
3 μέτρα πλησιέστερα προς την Ελλά-
δα, ένεκα του πρόσφατου μεγάλου και 
καταστροφικού σεισμού. Τώρα αν θα 
επαληθευτεί αυτό για τους λαούς, θα 
περιμένουμε να το δούμε. Για τις ηγεσίες 
πάντως δε λένε τίποτα!!!

Π ολύς κόσμος απορεί γιατί όλη η βο-
ήθεια προς τους σεισμοπαθείς πη-

γαίνει στην Τουρκία, ενώ για την επίσης 
πληγείσα Συρία δεν ακούγεται τίποτα.
Είναι πολύ απλό. 
Αφενός με τους Τούρκους μοιραζόμαστε 
κοινές αξίες, όπως τον καφέ, τα γιουβαρ-
λάκια, το ιμάμ και κάτι άλλα που μου δια-
φεύγουν προς στιγμήν. 
Από την άλλη οι Σύριοι έχουν πόλεμο 12 
συνεχή χρόνια και έχει γίνει η χώρα του 
ρημαδιό. Μερικές χιλιάδες γκρεμισμένα 
σπίτια και μερικές χιλιάδες κατεστραμμέ-
νοι άνθρωποι  ακόμη, δεν χάλασε και ο 
κόσμος. Άσε που είναι φίλοι των Ρώσων 
και όχι των Αμερικάνων. Που το πας κι 
αυτό!!!

Λ.Σ. (12/02/2023)
 

Μ όλις βρέξει λίγο σ’ αυτή τη χώρα 
παραλύουν τα πάντα.

Συναγερμοί χτυπάνε, δρόμοι και σπίτια 
πλημυρίζουν, σχολεία κλείνουν, ταβά-
νια στάζουν, φώτα σβήνουν, και γενικά 
ένας πανικός εξαπλώνεται στη χώρα 
συνδαυλιζόμενος από τις κραυγές των 
παρουσιαστών στην τηλεόραση.
Τα καλοκαίρια πάλι καιγόμαστε και άλ-
λοι μαυρίζουμε από τους καπνούς και 
άλλοι από τον ήλιο.
Θα έλεγε κανείς ότι  οι θεοί μας τιμω-
ρούν για τις αταξίες μας. Οι θεοί όμως 
φταίνε ή τίποτα άλλο άραγε;
Ψάχνοντας το αρχείο της μνήμης θυμή-
θηκα μια παλιά ιστορία.
Ήταν η εποχή που τα φανάρια στην 
Αθήνα βραχυκύκλωναν με λίγες στα-
γόνες βροχής και δημιουργούσαν κομ-
φούζιο στην κυκλοφορία.

Ήταν και λίγο πριν τις τότε εκλογές .
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε 
αναλάβει τη συντήρηση των φαναριών, 
είχε επισκεφτεί το αρμόδιο υπουργείο 
για να πάρει την υπογραφή της νέας 
σύμβασης συντήρησης.
Κε υπουργέ, πρότεινε στον τότε, αν βά-
λετε κάτι παραπάνω στη σύμβαση θα 
μονώσουμε τα φανάρια και δε θα βρα-
χυκυκλώνουν σε κάθε βροχόπτωση.
Τι λες άνθρωπέ μου, απάντησε ο 
υπουργός, εγώ σε ένα μήνα δε θα εί-
μαι στο υπουργείο, με τα φανάρια που 
βραχυκυκλώνουν θα ασχοληθώ τώρα.
Οι εκλογές έγιναν κανονικά, ο υπουρ-
γός άλλαξε και τα φανάρια εξακολού-
θησαν να βραχυκλώνουν για αρκετά 
χρόνια ακόμη.
Όλα έχουν την εξήγησή τους όπως κα-
ταλαβαίνετε!!!
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• Ανδρικά
• Είδη Θαλάσσης
• Αξεσουάρ Κινητών
• Τεχνολογία
• Σχολικά
• Παιχνίδια
• Είδη πάρτυ
• Περιποίηση 

Σώματος - 
Προσώπου

• Διακοσμητικά 

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

Μεγάλη ποικιλία από: 

Εκλογές 2023: Φήμες ότι διαλύεται 10 Μαρτίου η 
Βουλή και στήνονται κάλπες στις 9 Απριλίου

Ο ι πληροφορίες που διακινούνται τα τελευταία 
24ωρα θέλουν να έχει «κλειδώσει» η ημερο-
μηνία των εκλογών καθώς ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης φέρεται να έχει καταλήξει στην διάλυση 
της Βουλής στις 10 Μαρτίου και κάλπες στις 9 Απρι-
λίου. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι μετά τη διάλυση της 
Βουλής οι εκλογές διεξάγονται 30 ημέρες αργότερα. 
Σε αυτό το σενάριο, οι δεύτερες εκλογές, με το σύ-
στημα της ενισχυμένης αναλογικής, θα στηθούν τέ-
λος Μαΐου - άρα πριν τις Πανελλαδικές που ξεκινούν 
στις 2 Ιουνίου, τις οποίες η κυβέρνηση δεν θέλει να 
διαταράξει.

Επισήμως δεν διοχετεύεται τίποτα από το Μα-
ξίμου παρά μόνο ότι «από τον Απρίλιο και μετά εί-
μαστε σε εκλογική ετοιμότητα». Ωστόσο, φέρεται να 
έχουν αποσταλεί και σχετικά SMS προς ανώτερα 
κομματικά στελέχη της ΝΔ στην Αθήνα αλλά και 
στην περιφέρεια. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε 
φιλοκυβερνητικά site, η κομματική δραστηριότητα 
είναι προγραμματισμένη μόνο ως τα τέλη Φεβρου-
αρίου. Από εκεί και πέρα η ατζέντα είναι «λευκή».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο μυαλό του πρω-
θυπουργού το τελευταίο διάστημα έπαιζαν δύο ημε-
ρομηνίες ως επικρατέστερες: η 9η Απριλίου (Κυρια-
κή των Βαΐων) και η 21η Μαΐου, με τα επιχειρήματα 
να είναι εξίσου πειστικά και για τα δύο σενάρια. Ση-
μειωτέον ότι αμφότερες οι ημερομηνίες είναι πολύ 
κοντά στη λήξη της κυβερνητικής θητείας, ενώ εκ 
παραλλήλου θα έχουν δρομολογηθεί όλες οι παρεμ-
βάσεις της κυβέρνησης προς τους πολίτες: από τη 
νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έως το Market 
Pass και τις αυξήσεις των συντάξεων.

Ειδικότερα, η 9η Απριλίου προκρινόταν για να μη 
σέρνεται η προεκλογική περίοδος μέσα σε ένα κλίμα 
τοξικότητας και έντασης. Όπως επίσης για να ψηφί-
σουν άνετα οι ετεροδημότες που θα σπεύσουν στα 
χωριά τους λόγω του Πάσχα.

Η 21η Μαΐου είχε τα εξής πλεονεκτήματα: Η χώρα 
δεν κινδύνευε από πιθανότητα θερμού επεισοδίου 
εκ μέρους της Τουρκίας, δεδομένου ότι οι κάλπες 
στη γείτονα έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου. 
Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούσαν ότι ο Ερντογάν, που 
κλιμάκωνε την εμπρηστική ρητορική, θα δραττόταν 
της ευκαιρίας να δρομολογήσει ένταση στο Αιγαίο, 
ιδίως την περίοδο που στην Ελλάδα θα υπήρχε υπη-
ρεσιακή κυβέρνηση - ως εκ τούτου, πιο ανίσχυρη. 

Επίσης, στις δεύτερες εκλογές που θα διεξάγονταν πι-
θανότατα 2 Ιουλίου εκτιμάται ότι δεν θα προσερχόταν 
στις κάλπες ένα σημαντικό κομμάτι νεολαίας, όπου η 
ΝΔ έχει μικρότερη διείσδυση από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμ-
φωνα με τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων.

Ωστόσο, δύο δεδομένα φαίνεται ότι οι καταστρεπτι-
κοί σεισμοί στην Τουρκία έκαναν τον πρωθυπουργό 
να προσανατολιστεί στην 9η Απριλίου, καθώς η πι-
θανότητα αναβολής των τουρκικών εκλογών για τον 
Ιούνιο, δεν παρέχει πειστικό αφήγημα στην κυβέρνη-
ση της ΝΔ, να καθυστερήσει την προσφυγή στις κάλ-
πες.
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ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ήταν αναμφίβολα η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στην Κο-
ρινθία τα τελευταία χρόνια. Το βράδυ 
του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου στο 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου ο Πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, 
Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε σε μια 
κατάμεστη αίθουσα και παρουσίασε 
το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα 
Αλλαγής στην Κορινθία. 

Στην ομιλία του και κάλεσε την Κυ-
βέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να 
υπερψηφίσουν την τροπολογία της 
Κ.Ο. για την προστασία της κύριας κα-
τοικίας των αδύναμων δανειοληπτών 
με επαναφορά του νόμου του ΠΑΣΟΚ 
του 2010 με επικαιροποιημένα κριτή-
ρια, προστασία της αγροτικής γης και 
συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδι-
ωτικού χρέους.

«Είναι η ελάχιστη οφειλόμενη πρά-
ξη ευθύνης. Έχουμε χρέος να δώσου-
με σε όσους δεν άντεξαν για λόγους 
αντικειμενικών συνθηκών, μια δεύτε-
ρη ευκαιρία αξιοπρέπειας με διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια» ανέφερε 
στον απόηχο της απόφασης του Αρεί-
ου Πάγου, που ανοίγει το δρόμο για 
χιλιάδες πλειστηριασμούς.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος 
Αλλαγής σημείωσε ως προτεραιότητα 
τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής 
συμμαχίας.

«Δεν θα αφήσουμε τους πιο ευάλω-
τους να νιώσουν μόνοι. Δεν θα αφή-
σουμε τη μεσαία τάξη μετέωρη. Δεν 
θα αφήσουμε τη νέα γενιά να παραι-
τηθεί από τις προσδοκίες της» υπο-
γράμμισε χαρακτηριστικά κάνοντας 
αναφορά μεταξύ άλλων στις προτά-
σεις του κόμματος για το πρόγραμμα 
κοινωνικής κατοικίας, την αναγέννη-
ση του ΕΣΥ, ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 
χαμηλοσυνταξιούχους, προοδευτικό 
και αναδιανεμητικό φορολογικό σύ-
στημα προκειμένου να εξασφαλίζονται 
οι πόροι για την στοχευμένη στήριξη 
των πιο ευάλωτων.

«Ποτέ άλλοτε Πρωθυπουργός δεν 
έδειξε τέτοια απρέπεια μετατρέποντας 
το Μέγαρο Μαξίμου σε "ατελιέ" φω-
τογραφιών» σχολίασε ο κ. Ανδρου-
λάκης. «Ξέρετε στην πολιτική όλοι 
κρινόμαστε είτε για το αν κάνουμε 
όσα λέμε είτε αν υπηρετούμε ένα νέο 
πολιτικό ήθος. Ο κ. Μητσοτάκης μάλ-
λον εξυπηρετεί την οικογενειακή του 
παράδοση, των υποκλοπών και των 
αποστασιών. Μακριά από εμάς αυτές 
οι παραδόσεις διότι αυτή η παράταξη 
με τους αγώνες της έκλεισε στο χρο-
νοντούλαπο αυτήν την "κουλτούρα"» 
πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης τονίζο-
ντας ότι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ 
συγκροτούνται από τα θεσμικά όργα-
να του κόμματος και κανέναν άλλον.

Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 

ανακοινώθηκαν τα ψηφοδέλτια του 
ΠΑΣΟΚ-Κιν.Αλ. για τις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές.  

Αναλυτικά για την Κορινθία και με 
αλφαβητική σειρά υποψήφιοι θα εί-
ναι οι: 
• Αγγελόπουλος Δημήτρης, ιδιω-

τικός υπάλληλος
• Ανδριανάκος Βαγγέλης, εκπαι-

δευτικός
• Γκιλίτσης Χρήστος, γιατρός
• Δήμας Νίκος, δικηγόρος
• Ταγαρά Κατερίνα, δικηγόρος
• Φαρμάκη-Γκέκη Κατερίνα, Πο-

λιτικός Μηχανικός, πρώην βου-
λευτής Κορινθίας
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

από το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμ-
ματος, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτει το 
δίλημμα των εκλογών ως εξής: «Ή 
με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, 
αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας 
ακόμη και εις βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος, των θεσμών και της 
Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι 
διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν όλα για 
κοινωνική ειρήνη, και ευημερία».

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό 
αγώνα στους υποψηφίους.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 
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Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
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ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας 
ο Δημήτρης Αγγελόπουλος

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε το ψη-
φοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-Κιν.Αλ. στην Κορινθία και όπως 
αναμενόταν υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας είναι το 
μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και πρώην 
Γραμματέας ΝΕ Κορινθίας, κ. Δημήτρης Αγγελόπου-
λος.  Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωσή του:

«Με αίσθημα ευθύνης, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Ν. 
Ανδρουλάκη και την Επιτροπή Ψηφοδελτίων για την 
τιμή και εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και τη δυνα-
τότητα που μου παρέχουν να συνεχίσω από την πρώτη 
γραμμή, ως υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας, την προ-
σπάθεια για να αλλάξουμε τη δύσκολη σημερινή κατά-
σταση.

Συνεχίζω σταθερά την προσπάθεια που έκανα τα προ-
ηγούμενα χρόνια ως Γραμματέας της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Κορινθίας για βρεθούν λύσεις στα προβλήματα 
του νομού μας. Με συνέπεια και ρεαλισμό, θα καταβάλω 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να δυναμώσει το Κίνημά 
μας και να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αλλαγές 
που θα βγάλουν τη Χώρα από το σημερινό αδιέξοδο, 
επιτρέποντας στους πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, 
με δικαιώματα και δίνοντας τους τα εφόδια να δημιουρ-
γήσουν, να φτιάξουν τη ζωή τους.

Σταθερά δίπλα στους κατοίκους της Κορινθίας, τους 
παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τους επαγγελ-
ματίες, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους εργαζό-
μενους, τους αδύναμους.

Σταθερά δίπλα σε όλους τους πολίτες.
Σταθερά δίπλα σου.

Αγγελόπουλος Δημήτρης
Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής»

Ποιος είναι ο Δημήτρης Αγγελόπουλος
Μεγάλωσε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου τελείωσε 

και τη βασική του εκπαίδευση. Είναι κάτοχος πτυχίου 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδικότητα “Marketing – 
Management” (ACG) και μεταπτυχιακού (Μaster of 
Arts) στον τομέα της Πολιτικής Διοίκησης (Political 
Management) με ειδικότητα Διοίκηση Εκστρατει-
ών, Ηγεσία και Πολιτική (Campaign Management, 

Leadership & Politics) από την Μεταπτυχιακή Σχολή 
Πολιτικής Διοίκησης (Graduate School of Political 
Management) του Πανεπιστημίου Τζώρτζ Ουάσι-
γκτον  (The George Washington University).

Τον Μάιο του 2022 εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής 
Πολιτικής Επιτροπής  του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλ-
λαγής, ενώ το διάστημα από τον Μάιο του 2018 έως 
τον Μάιο του 2022 διατέλεσε Γραμματέας της Νομαρ-
χιακής Επιτροπής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος 
Αλλαγής και τομεάρχης Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης. 

Εργάζεται στην εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ από 
το 2004 ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality 
System Manager)  και Υπεύθυνος Πωλήσεων Ηοbby – 
Market, με αρμοδιότητες τη διασφάλιση ποιότητας των 
προϊόντων της εταιρείας, τον σχεδιασμό, την προώθη-
ση και τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας που 

σχετίζονται με ερασιτεχνική αγροτική χρήση, ενώ έχει 
διαπραγματευτεί πολλά εταιρικά συμβόλαια.

 Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων διε-
τέλεσε Πρόεδρος του KOSMOS HELLENIC CLUB, της 
φοιτητικής οργάνωσης των Ελλήνων και Κύπριων 
επιστημόνων και φοιτητών του Πανεπιστημίου Τζώρτζ 
Ουάσιγκτον (The George Washington University) και 
υπεύθυνος για την πολιτική δραστηριότητα της οργά-
νωσης στην Πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος 
λοχίας πεζικού, ενώ για πολλά χρόνια ασχολήθηκε  με 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και το Νινζούτσου. Υπήρξε 
ερασιτέχνης αθλητής στίβου (Ποσειδώνας Λουτρακί-
ου) και ποδοσφαίρου (Ατρόμητος Χιλιομοδίου, ΠΑΣ 
Κλένια, Αγ. Ιωάννης).

Αρθρογραφεί σε εθνικό, τοπικό, έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο, για θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος.

   O Δημήτρης O Δημήτρης 
Αγγελόπουλος με τον Αγγελόπουλος με τον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής Νίκο Κίνημα Αλλαγής Νίκο 
ΑνδρουλάκηΑνδρουλάκη
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Δυναμική και ενθουσιώδης η παρουσία 
του Νίκου Παππά στο Ζευγολατιό 

Το πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έφερε το μήνυμα της νίκης 
και της ανατροπής που έρχεται στην εκδήλωση της Οργάνωσης Μελών Βέλου Βόχας!

Μ ε απλή και κατανοητή γλώσ-
σα, με επιχειρήματα και ήπιο 
πολιτικό λόγο, ο Νίκος Παπ-
πάς,  βουλευτής Νοτίου Το-

μέα Αθηνών, μέλος του πολιτικού συμ-
βουλίου και τομεάρχης υποδομών και 
μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία έφερε το μήνυμα της νίκης 
στην εκδήλωση που πραγματοποίησε 
η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου 
Βόχας την Κυριακή 12 Φεβρουαρί-
ου 2023 στο κέντρο Κουτρουμπής στο 
Ζευγολατιό. Μία μέρα μετά την απαλ-
λακτική πρόταση της εισαγγελέως 
στο Ειδικό Δικαστήριο αναφορικά με 
την κατηγορία για παράβαση καθήκο-
ντος του Νίκου Παππά στον διαγωνισμό 
για τις τηλεοπτικές άδειες που διενερ-
γήθηκε το 2016, ο πρώην υπουργός 
βρέθηκε ανάμεσα σε φίλους και μέλη 
του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε το στίγμα και το 
ρυθμό για την επερχόμενη αλλαγή στις 
επικείμενες βουλευτικές εκλογές. 

Ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε σε όλα 
τα θέματα της επικαιρότητας και με νη-
φάλιο πολιτικό λόγο, με επιχειρήματα 
και απλή γλώσσα καθήλωσε το κοινό 
και τους μετέδωσε την φλόγα και την 
πίστη του για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-
Π.Σ. και την επαναφορά της Δικαιοσύ-
νης Παντού!

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κορινθίας Γιώργος Ψυχο-
γιός καθώς και οι συντονιστές της ΟΜ 
Βέλου-Βόχας, Αλέξης Καλλίρης και της 
Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας, Αν-
δρέας Χασάπης. Το παρόν έδωσαν πολ-
λά από τα τοπικά στελέχη του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως: 
ο πρώην βουλευτής Γιώργος Τσόγκας, 
ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην 
ΓΓ Υποδομών Γιώργος Δέδες, ο πρώην 
ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος 
Κασίμης, η πρώην βουλεύτρια Μαρία 
Θελερίτη, ο περιφερειακός σύμβουλος 
Χρήστος Καρσιώτης, αλλά και η Έλενα 
Κονομόδη, δικηγόρος και η Τζένη Σου-
καρά δημοσιογράφος. 

Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους: ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, η 
πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία 
Καλλίρη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης Βέλου-Βόχας Θανάσης Μανάβης, ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού 
Γιάννης Παπαδημητρίου, ο δημοτικός 
σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Μιχάλης Λιάκος, οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Γιώργος Καμπίτης, Νί-
κος Ραχανιώτης και Σούλα Μπιτσάκου, 
καθώς και αρκετά μέλη και φίλοι του 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Συνέντευξη στην Τζένη Σουκαρά
Τον Νίκο Παππά φιλοξένησαν πριν την εκδήλωση η εκπομπή “ΠροΒΟΛΕΣ” και 

η δημοσιογράφος Τζένη Σουκαρά όπου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως 
επίκαιρη συζήτηση ο βουλευτής και πρώην υπουργός αναφέρθηκε:

α) στην  απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρί-
ου για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016.

β) στο θέμα των πλειστηριασμών και εάν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως 
ισχυρίζεται η κυβέρνηση

γ) στο θέμα των μεγάλων κινητοποιήσεων των καλλιτεχνών
δ) για την ακρίβεια
και στ) τις παρακολουθήσεις
Ο πρώην υπουργός με σαφήνεια εξήγησε τι  εννοεί  ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όταν αναφέ-

ρεται σε ένα κράτος δικαίου και κάνει λόγο για τον επικίνδυνο ιστορικό αναθε-
ωρητισμό της ΝΔ που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρόκειται να τον πολεμήσει στην Βουλή. 

Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Jennysworld.gr, στο 
streetlife.gr και στο Klife.gr.
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Γράφει ο
Τάσος Καλαντζής*

Δ ιανύοντας 
την αρχή 
της τρίτης 
δεκαετίας 
του 21ου 
αιώνα εί-

ναι ανάγκη και καθή-
κον του κράτους να στρέψει το ενδιαφέρον 
του στην εκπαίδευση των Ελλήνων. Αν θέλου-
με να επιτύχουμε, αλλά και να προοδεύσου-
με εντός του αιώνα, οφείλουμε να δώσουμε 
λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης, τα 
οποία αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυ-
ξη και την εξέλιξη των νέων μας. Προκειμένου 
να ανακάμψει η χώρα και να βρει κανείς τον 
βηματισμό του μέσα στο μεγάλο μετασχημα-
τισμό που ξεκινά, το κράτος πρέπει να δώσει 
τη μάχη του με το σχολείο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οφείλουμε 
να αγωνιστούμε, προκειμένου η πρόσβαση 
των νέων στη γνώση και η πολιτισμική δια-
παιδαγώγηση να γίνει ορθά και δίκαια. Είναι 
αλήθεια ότι τα προηγμένα κράτη του προη-
γούμενου αιώνα -αλλά και αυτού που διανύ-
ουμε- είχαν και έχουν επενδύσει πολλά στο 
εκπαιδευτικό τους σύστημα. Χαρακτηριστι-
κό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία 
γνώρισε μεγάλη επιστημονική, τεχνολογική, 
στρατιωτική και πολιτική ανάπτυξη, λόγω του 
γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Εύκο-
λα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει 
πως επενδύοντας στο σχολείο, υπάρχουν πε-
ρισσότερες ελπίδες να ανταπεξέλθει η κοινω-
νία αναλόγως εν καιρώ ραγδαίων εξελίξεων.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ακόμη και 
σήμερα, με τις νέες μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθεί η κυβέρνηση, διατηρεί της ανισότητες – 
αν δεν τις επιδεινώνει – αντί να τις περιορίζει. 
Το ίδιο το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
οργανώνει, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, 
την επιλογή ανάμεσα σε μαθητές ευνοημένων 
και ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. 
Οι πρώτοι θα εισαχθούν με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο σε μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια και αν 
δεν τα καταφέρουν, θα έχουν τη δυνατότητα 
να στραφούν σε ένα από τα ιδιωτικά κολέγια 
αμφισβητούμενης ποιότητας, για να αποκτή-
σουν κανονικά τα διεκδικούμενα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα. Το προαναφερθέν οφείλεται 
στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση προχώρησε σε 
απόσυρση των  άρθρων του ν. 4763/2020 που 

προβλέπουν την αναγνώριση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπου-
δών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευ-
σης. Τα μέλη των ασθενέστερων κοινωνικών 
στρωμάτων δεν θα έχουν την ίδια μοίρα, κα-
θώς κάποιοι  θα εισαχθούν – στην καλύτερη 
των περιπτώσεων – σε κάποιο κεντρικό πανε-
πιστήμιο, ενώ άλλοι θα εγγραφούν σε σχολές 
που το κράτος δεν έχει καταβάλει ούτε την 
προσπάθεια, αλλά ούτε έχει δώσει και τη δέ-
ουσα προσοχή που απαιτείται, αφαιρώντας 
από τους νέους αυτούς την ευκαιρία βίωσης 
της ακαδημαϊκής μαγείας. 

Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να κατανοή-
σει πως το μέλλον των παιδιών της χώρας μας 
απαιτεί πολύ περισσότερα από περιστασιακές 
μεταρρυθμίσεις, από ολισθηρές παρεμβάσεις 
στον τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και 
από μετέωρες συζητήσεις για την ανάπτυξη 
ενός απλοποιημένου προγράμματος, το οποίο 
δεν θα στοχεύει στον μαθητή ή φοιτητή, αλλά 
στο πώς το κράτος θα δαπανήσει λιγότερα για 
την εκπαίδευση των νέων Ελλήνων. Αν όντως 
πρέπει να δούμε μία αλλαγή που θα βάζει τα 
αναγκαία θεμέλια σε κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό και πολιτικό πεδίο, διασφαλίζο-
ντας την πορεία της Ελλάδας σε ένα απαιτη-
τικό μέλλον, αυτή θα πρέπει να είναι στο σχο-
λείο. Η αλλαγή αυτή θα έρθει μέσα από τρεις 
μεγάλες μάχες που θα πρέπει να δώσει το 
κράτος, αλλά αυτήν τη φορά με τη συμβολή 
και των ειδικών στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση

Το πρώτο βήμα αφορά στα αρχικά στά-
δια του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή, 
στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ώστε να δημιουργηθούν στέρεες βάσεις. 
Όσο δεν κατορθώνουμε να επιτύχουμε καλύ-
τερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε πρώιμο 
στάδιο τόσο η κατάσταση στα ανώτερα – 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
– αδυνατεί να βελτιωθεί, καθώς ένας μεγά-
λος αριθμός μαθητών, φτάνοντας στο τέλος 
των σχολικών εμπειριών του, ανακαλύπτει 
προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν τη μα-
θησιακή διαδικασία, στην οποία καλείται να 
εισέλθει μετέπειτα. Εάν αυτά τα προβλήματα 
γίνονταν αντιληπτά πολύ νωρίτερα, ήδη από 
τις πρώτες τάξεις του δημοτικού ή και του 
νηπιαγωγείου ακόμη, τότε η δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση θα είχε πλέον έναν πιο καταλυ-
τικό ρόλο στην διαπαιδαγώγηση, χωρίς από 
κάθε στάδιο να απαιτείται να καλύψει τα κενά 
του προηγούμενου.

Επιπλέον, ένα σημείο, το οποίο δύναται 
πραγματικά τους νέους, και ειδικότερα τους 
νέους χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων 
στη μετέπειτα εξέλιξή τους, είναι η ένταξή 
τους στο σχολείο ήδη από πολύ μικρή ηλικία. 
Η πρόωρη ένταξη στο σχολείο μόνο θετικό 
αντίκτυπο μπορεί να έχει στο παιδί, καθώς 
βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη κα-
τανόηση και εσωτερίκευση της γλώσσας με 

την κατάκτηση ενός πλούσιου λεξιλογίου, ση-
μαντική προϋπόθεση για να μάθει κανείς να 
γράφει και να διαβάζει, αναπτύσσοντας ορθά 
τις σκέψεις του και τα γεγονότα που καλεί-
ται να παρουσιάσει ανά περίπτωση, ώστε να 
αναβαθμιστεί το γλωσσικό μας επίπεδο.

Συμπερασματικά, κατανοεί κανείς πόσο 
σημαντικό είναι ένα μεγάλο πακέτο χρημα-
τοδότησης με παραλήπτη την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, ώστε να εξειδικευτεί περαιτέρω 
το διδακτικό προσωπικό, αλλά και να προ-
σληφθεί ένα σημαντικό ποσοστό μη διδακτι-
κού προσωπικού, με στόχο την υγειονομική 
και ψυχολογική περίθαλψη των μαθητών στο 
σχολείο. Προτεραιότητα του πακέτου αυτού 
θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικές μονάδες 
συγκεκριμένων αστικών και αγροτικών πε-
ριοχών, οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζονται 
περιθωριακά.

Σημαντική κρίνεται, συν τοις άλλοις, η μεταρ-
ρυθμιστική απαίτηση στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, η οποία θα αφορά τον επαγγελματι-
κό προσανατολισμό των νέων. Το ζήτημα αυτό 
δεν απασχολεί κανέναν από τους υπεύθυνους 
του συστήματος, παρόλο που αποτελεί σημείο 
αναφοράς στην εξέλιξη των εφήβων. Πολλοί 
«ενδιαφέρονται» να λύσουν το πρόβλημα των 
κορεσμένων πτυχίων στην Ελλάδα, χωρίς όμως 
πραγματικό αντίκρισμα, αφού αυτό φανερώ-
νουν οι ελλιπείς, έως και τραγικές, παρεμβάσεις, 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε φορά. Εξαιτί-
ας αυτής της έλλειψης, αναδημιουργούνται οι 
βαθιές ανισότητες, καθώς όσοι διαθέτουν την 
οικονομική δυνατότητα, καταλήγουν να σπου-
δάσουν αυτό που επιθυμούν, ενώ όσοι δεν την 
έχουν, επιλέγουν σπουδές με βάση την ανάγκη 
τους, που δεν ανταποκρίνονται στην επιθυμία ή 
το ταλέντο τους.

Συνεπώς, απαιτείται να αναπτύξουμε ένα 
πρόγραμμα στο Γυμνάσιο και Λύκειο, παράλ-
ληλα με την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευ-
σης στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. 
Μόνο με την καλύτερη δυνατή ενημέρωση, 
αλλά και την παροχή βοήθειας του κράτους 
στον μαθητή να ανακαλύψει τι είναι αυτό που 
τον εκφράζει πραγματικά, θα βιωθεί στην 
κοινωνία και την αγορά εργασίας μία τρόπον 
τινά ισότητα, αλλά και η πολυπόθητη ανά-
πτυξη σε όλους τους τομείς.

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

«Τα όρια της γλώσσας είναι τα όρια του ανθρώπινου μυαλού. 
Όσα ξέρω είναι αυτά για τα οποία έχω λέξεις.»

Γράφει η Μαριλένα Σούκουλη-
Βιλιάλη*

Ητετραετία που πέρασε 
με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στο τιμόνι 
της χώρας παρήγα-

γε συγκεκριμένα αποτελέσματα 
απολύτως συγκρίσιμα με την 
τετραετία διακυβέρνησης των 
Συριζανελ. Παρά το γεγονός ότι 
οι αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις 
δημιούργησαν ένα πρωτοφανές 
οικονομικό και κοινωνικό περι-
βάλλον καταφέραμε:

• Να μειώσουμε την ανεργία και 
να δημιουργήσουμε περισσό-
τερες και ποιοτικότερες θέσεις 
εργασίας.

• Να αυξήσουμε τις συντάξεις 
και να μειώσουμε τους χρό-
νους καθυστέρησης για την έκ-
δοση τους.

• Να μειώσουμε το δημόσιο και 
το ιδιωτικό χρέος.

• Να ψηφιοποιήσουμε το κράτος 
με ρυθμούς που δεν έχουν πα-
ρατηρηθεί ούτε σε προηγμένα 
κράτη.

• Να μειώσουμε τις μεταναστευ-
τικές ροές με την καλύτερη φύ-
λαξη των συνόρων μας.

• Να ενισχύσουμε τις Ένοπλες 
Δυνάμεις με εξοπλισμούς προ-
ηγμένης τεχνολογίας ώστε κα-
νείς να μην τολμήσει καν να 
σκεφτεί ότι μπορεί να διεκδι-
κήσει σπιθαμή από την εθνική 
μας κυριαρχία.

• Να δημιουργήσουμε πακέτο 
δημοσίων επενδύσεων που 
ανέρχεται σε 80 δις ώστε να 

αλλάξουμε κάθε γωνιά της Πα-
τρίδας.

Αυτά είναι μόνο μερικά από 
αυτά που πετύχαμε σε αυτήν τε-
τραετία ως οφείλαμε. Ο καθένας 
καταλαβαίνει ότι οι φωνές του 
Σύριζα αποτελούν την μοναδική 
αντίδραση του διότι δεν μπορεί 
και δεν θέλει να συγκρίνει τα πε-
πραγμένα του με τα δικά μας.. 
Για αυτό και όσο πλησιάζουμε 
στις εκλογές θα φωνάζει όλο και 
περισσότερο ώστε ο κόσμος να 
μην ακούει την αλήθεια την δε-
δομένων.

Σαφώς δεν λύθηκαν όλα τα 
προβλήματα της ελληνικής κοι-
νωνίας. Έχουμε ακόμα αρκετό 
δρόμο μπροστά μας και αρκετές 
προκλήσεις να αντιμετωπίσου-
με. Ξέρουμε ότι το διαθέσιμο 
εισόδημα των πολιτών πρέπει 
να αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι η 
γραφειοκρατία ακόμα καραδο-
κεί σε κάθε βήμα του πολίτη ή 
του επιχειρηματία. Γνωρίζουμε 
ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρή-

γορα στην αναδιάρθρωση του 
ΕΣΥ, γνωρίζουμε ότι η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει και επιβαρύνει 
τους αγρότες μας. Έχουμε όμως 
σχέδιο και με σκληρή δουλειά 
η Ελλάδα του 2030 θα είναι μια 
διαφορετική Ελλάδα προς το κα-
λύτερο.

Αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς 
διπλάσιους από τα υπόλοιπα ευ-
ρωπαϊκά κράτη ενώ οι ιδιωτικές 
επενδύσεις αυξάνονται με μεγά-
λη ταχύτητα. Οι προοπτικές της 
χώρας είναι πολύ καλές για τα 
επόμενα χρόνια. Η απόφαση να 
δοθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη 
ισχυρή εντολή διακυβέρνησης 
θα είναι μια ορθή επιλογή.

Πάμε μαζί δυνατά να κάνουμε 
την Ελλάδα καλύτερη και την Κο-
ρινθία πρωταγωνίστρια. Θα τα 
καταφέρουμε. 

* Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη 
– Βιλιάλη είναι Σύμβουλος  του 
Πρωθυπουργού σε θέματα χω-
ροταξίας

Γράφει η Ιωάννα Κασίμη*

Η9η Φεβρουαρίου κάθε 
έτους είναι αφιερωμέ-
νη παγκοσμίως στην  
Ελληνική Γλώσσα. 

Μαζί με τα κινέζικα τα ελληνικά 
είναι οι δύο μοναδικές γλώσσες 
που ομιλούνται μέχρι σήμερα 
και η ηλικία τους είναι μεγαλύτε-
ρη των 3.500 ετών.

Η Ελληνική Γλώωσα περιλαμ-
βάνεται ανάμεσα στις λεγόμενες 
«ζωντανές» γλώσες όχι μόνο για-
τί την ομιλούν έντεκα εκατομμύ-
ρια Έλληνες στην Ελλάδα και με-
ρικά ακόμη εκταμμύρια Ελλήνων 
που κατοιούν εκτός αυτής, αλλά 
και διότι έχει εμπλουτίσει πολλές 

άλλες γλώσσες που ομιλούνται 
ανά την Υφήλιο. Το αλφάβητό 
της, το λεξιλόγιό της, η σύντα-
ξή της, τα πνευματικά έργα που 
έχουν συνταχθεί σε αυτήν απο-
τελούν εργαλεία και αστείρευ-
τη πηγή «δανείων» προς άλλες 
γλώσσες.  

Έτσι παρά το γεγονός ότι η Ελ-
ληνική Γλώσσα δεν είναι ευρέως 
διαδομένη, εν τούτοις η σύνδεσή 
της με τον Δυτικό Πολιτισμό είναι 
αυτή που την κατατάσσει ανάμε-
σα στις σπουδαιότερες Γλώσσες 
τού ανθρωπίνου Γένους. Η Ελλη-
νική Γλώωσα ήταν το σημαντι-
κότερο «εργαλείο» των αρχαί-
ων ημών προγόνων με το οποίο 
ανάπτυξαν τον πρώτο χρονικώς 
ανθρωποκεντρικό Πολιτισμό 
που εμφανίστηκε στο πρόσωπο 
της Γης. Τα πρώτα λογοτεχνικά 
έργα, οι πρώτες τραγωδίες και 
κωμωδίες, τα πρώτα φιλοσοφι-
κά ρεύματα, σωρεία επιστημών 
(ιατρική, μαθηματικά, αστρονο-
μία) εκφράστηκαν μέσω αυτής 
τής γλώσσας, την οποία έχουμε 
τη τιμή να μιλάμε ακόμη. Είναι 
γεγονός ότι η Ελληνική Γλώσσα 
στο πέρασμα των αιώνων έχει 

εξελιχθεί, όμως διαπιστώνουμε 
ότι παρά τις αλλαγές επί  τής ου-
σίας ομιλούμε την ίδια γλώσσα 
με αυτήν που ομιλούσε ο Όμη-
ρος ή οι Μυκηναίοι.

Η Ελληνική Γλώσσα επί σει-
ρά αιώνων απετέλεσε τη lingua 
franca τού Αρχαίου Κόσμου γε-
γονός που εξυπηρέτησε τη διά-
δοση ων πνευματικών επιτευγ-
μάτων των Αρχαίων Ελλήνων 
εκτός των γεωγραφικών ορίων 
τής Ελλάδας και πέρα από το 
χρονικό πλαίσιο στο οποίο εκτεί-
νεται ο Αρχαιοελληνικός Πολιτι-
σμός.

Η σημαντικότερη συνεισφορά 
τής Ελληνική Γλώσσας στην Αν-
θρωπότητα είναι ότι προσφέρει 
μέχρι και σήμερα σε όλους τούς 
ανθρώπους έναν αστείρευτο 
πλούτο λέξεων και εννοιών που 
«γονιμοποιούν» τις γλώσσες 
που ομιλούνται και –το κυριό-
τερο- με τη γνώση-χρήση τους 
προάγεται η σκέψη. 

Ναι μεν κι εμείς χρησιμοποι-
ούμε στην καθημερινότητά μας 
ξένες λέξεις (κομπιούτερ, πάρ-
κινγκ, σούπερ-μέρκετ κα), που 
έχουμε εισαγάγει από επικρα-

τούσες στην εποχή μας γλώσσες, 
πλην όμως αυτές που έχει εξάγει 
η Ελληνική Γλώσσα και έχουν 
γίνει αυτουσίως αποδεκτές και 
ενταχθεί στα λεξιλόγια αυτών 
των γλωσσών έχουν να κάνουν 
κυρίως με έννοιες, η εμπέδωση 
των οποίων βοηθούν τον γνώστη 
να βελτιώσει τον τρόπο σκέψη 
του και αντιληφθεί πληρέστερας 
τον κόσμο, (όπως π.χ. οι λέξεις 
criterion, symmetry, antithesis, 
logic και αναρίθμητες άλλες) και 
όπως έχει πει και ο Αυστριακός 
φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein 
«Τα όρια της γλώσσας είναι τα 
όρια του ανθρώπινου μυαλού. 
Όσα ξέρω είναι αυτά για τα 
οποία έχω λέξεις.» και ως προς 
αυτό ως Έλληνες θα πρέπει να 
αισθανόμαστε ιδιαιτέρως τυχε-
ροί και ταυτοχρόνως να έχουμε 
τη συναίσθηση της ευθύνης μας 
για τη διατήρηση και τη μεταλα-
μπάδευση τής γλώσσας μας.     

* Η κυρία Ιωάννα Κασίμη είναι 
Ειδική Σύμβουλος Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας, Πρόε-
δρος Συνδέσμου Γυναικών Ηπεί-
ρου με έδρα την Αττική 
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Όταν η γη τρέμει – Σηκώνονται οι γέφυρες αλληλεγγύης

Γράφει η Τζένη Σουκαρά*

Σοκαρισμένοι όλοι από 
την “μανία του τέρατος” 
που σε δευτερόλεπτα 
γκρεμίζει τα πάντα, ανοί-

γει δρόμους, ισοπεδώνει πόλεις, 
ποδοπατά ανθρώπους, συντρί-
βει “το ανθρώπινο μικρό μας 
σύμπαν”.

Στεκόμαστε δίπλα στον αν-
θρώπινο πόνο των γειτόνων, 
μαζεύουμε ό,τι έχουμε και το 
κάνουμε γρήγορα, συνειδητά 
και αξιοπρεπώς για να το στεί-
λουμε εκεί, κρατώντας τους το 
χέρι. Στέλνουμε την βοήθειά μας 
και στους δυστυχισμένους Σύρι-
ους, το απαιτούμε να πάει εκεί 
στον δοκιμαζόμενο λαό, για να 
απαλύνουμε τον ανείπωτο πόνο 

τους. Δεν έχει σύνορα ο πόνος..
Είναι ίδιος μπροστά στην αδυ-
σώπητη δοκιμασία.

Ευτυχώς που οι λιγοστές εγ-
χώριες φωνές που αρχικά κάτι 
απάνθρωπο ψέλλισαν, πνίγηκαν 
από το γοερό κλάμα του γείτο-
να, από τις ατέλειωτες λίστες των 
νεκρών, από τα σημάδια ζωής 
κάτω από τόνους μπετόν..

Τα αδέλφια, το βρέφος που 
είχε στα χέρια του τις τούφες 
από τα μαλλιά της μάνας του, οι 
ηλικιωμένοι.

Πνίγηκαν από ντροπή αυτές οι 
φωνές που έσπερναν μισαλλο-
δοξία και μιλούσαν για “δικαιο-
σύνη” (;) την ώρα που ένας σκύ-
λος, ούρλιαζε για να δώσει σήμα 
ανθρώπινης ζωής κάτω από τα 
χαλάσματα. Το πρόσωπο του αλ-
λοιωμένο από την κούραση και 
από τον ανθρώπινο πόνο. Πιο 
απελπισμένο σκυλίσιο πρόσω-
πο δεν ξαναείδα ποτέ όσο αυτό 
το πανέμορφο λαμπραντόρ που 
μύριζε το θάνατο και γαύγιζε για 
τη ζωή.

Ανθρωπιστική βοήθεια, κάλε-
σμα για αλληλεγγύη. Πόλεις, δή-
μοι, σύλλογοι, ερυθρός Σταυρός, 
εργατικά κέντρα, κόμματα κινή-
σεις αλληλεγγύης σπεύσατε..

Τι μοίρα και αυτή των λαών να 
μας ενώνουν οι σεισμοί και να 
μας χωρίζουν οι πολιτικοί «μετα-
σεισμοί»;

Πώς η ζωή κλείνει κατάμουτρα 
την πόρτα την ώρα του υπερφί-
αλου πολιτικού κομπασμού και 
ανοίγει τις πόρτες της Κολάσεως;

Πόσα πολλά θα μπορούσαν να 
προσφέρουν δυο λαοί ενωμένοι, 
σκέπτομαι ενθυμούμενη, πόσες 
δραματικές φορές βρέθηκαν να 
ψάχνουν μέσα από τα χαλάσμα-
τα για να βρούνε ζωή, συμμετέ-
χοντας από κοινού στο μοιρολόι, 
τραγικοί και υπέροχοι πρωτα-
γωνιστές που προσπαθούν να 
γλυκάνουν τον πόνο τεράστιων 
εθνικών τραγωδιών.

Ενώ συνολικά πάνω από 70 χώ-
ρες έχουν στείλει βοήθεια στην 
Τουρκία, το hashtag Teşekkürler 
Yunanistan («Ευχαριστώ Ελλά-
δα») είχε την τιμητική του, με 
πάνω από 300.000 εντυπώσεις 
(impressions).

Δημοφιλέστερη ανάρτηση, 
εκείνη ενός Τούρκου πολίτη 
με τη φωτογραφία του 6χρο-
νου κοριτσιού που διασώζεται 
από Ελληνες και Τούρκους μαζί: 
«Αγαπητοί Ελληνες, ποτέ δεν θα 
ξεχάσω αυτή την εικόνα. Εχετε 

έναν Τούρκο φίλο στην Ανατο-
λία. Σας αγαπώ, να προσέχετε». 
Ενας άλλος χρήστης έγραψε: «Η 
φιλία μας δεν πρέπει να περιο-
ριστεί στα ερείπια του σεισμού».

Συγκινητική είναι και η αντα-
πόκριση δεκάδων γιατρών στο 
κάλεσμα που απηύθυνε η Ομο-
σπονδία Ενώσεων Νοσοκομεια-
κών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), 
για την αποστολή ομάδας υγει-
ονομικών στους σεισμοπαθείς 
στην Τουρκία και τη Συρία. 

Παράλληλα, από την πρώτη 
στιγμή υπάρχει επικοινωνία με 
τον Ιατρικό Σύλλογο Τουρκίας, 
προκειμένου να διαπιστωθούν 
ποιες ειναι οι ακριβείς ανάγκες 
και ελλείψεις. 

Eίναι οι αυθόρμητες αντιδρά-
σεις δυο κοινωνιών που γειτο-
νεύουν...Οι λαοί δεν γνωρίζουν 
τίποτα άλλο εκτός από την αλλη-
λεγγύη και την συμπόνοια στην 
καταστροφή. 

Γίνονται οι γεφυρες ανθρω-
πιάς "εξωτερική πολιτική;" Μπο-
ρεί να βοηθούν αλλά δεν μπο-
ρούν να γίνουν στην γεωπολιτική 
σκακιέρα της Μεσογείου. 

* Η κυρία Τζένη Σουκαρά είναι 
δημοσιογράφος
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2022: Ένας χρόνος έργου και δράσεων με 
την Αθηνά Κόρκα στο τιμόνι της Π.Ε. Κορινθίας

Στο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται όλα τα έργα για τα οποία τελείωσαν, από την άνοιξη του 2022,  
οι εγκρίσεις από την Οικονομική Επιτροπή και οι δημοπρατήσεις 

Α διαμφισβήτητα το 2022 ήταν 
για την Π.Ε. Κορινθίας ένα έτος 
έργου και δράσεων σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη του νομού. Η 

Αθηνά Κόρκα ως χωρική αντιπεριφε-
ρειάρχης δεν άφησε τίποτα στην τύχη. 
Πανταχού παρούσα σε όλα τα μεγάλα 
και μικρά έργα, κατάφερε να δρομολο-
γήσει να φέρει στο στάδιο υλοποίησης 
όλα τα έργα για τα οποία τελείωσαν από 
την άνοιξη του 2022 οι εγκρίσεις από 
την Οικονομική Επιτροπή και οι δημο-
πρατήσεις. Αναλυτικά η λίστα των έρ-
γων ανά δήμο, είναι ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
1) Ολοκληρώθηκε το έργο Ρυτό – Σοφι-

κό – Αγγελόκαστρο (συντήρηση και 
οδική ασφάλεια), προϋπολογισμού 
1.000.000€

2) Ολοκληρώθηκε το έργο στις πυρό-
πληκτες περιοχές Αθίκια – Γαλατάκι, 
έργο προϋπολογισμού 1.200.000€ (με 
την επαναλαμβανόμενη δημοπρασία 
από τις εκπτώσεις).

3) Ολοκληρώθηκε ο κόμβος Γκά προϋ-
πολογισμού 370.000€

4) Ολοκληρώθηκε το μνημείο των Ρη-
τοειτών 2Χ35.000€=70.000€

5) Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του 
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στο Χιλιομόδι, 
προϋπολογισμού 72.000€.

6) Υλοποιήθηκε η γέφυρα Μαψού προ-
ϋπολογισμού 70.000€

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1) Λιμένας Κεχρεών προϋπολογισμού 

700.000€, εναπομένει το τμήμα Ενά-
λιων Αρχαιοτήτων.

2) Ιουστινιάνειο Τείχος προϋπολογι-
σμού 320.000€

3) Ολοκληρώθηκε η Ενετική Γέφυρα 
Άσσου, προϋπολογισμού 320.000€.

4) Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου προ-
ϋπολογισμού 1.270.000€

5) Ανασκαφές στην Αρχαία Τενέα 
ύψους 70.000€/έτος

6) Ακροκόρινθος 240.000€, 80.000 €/
έτος

7) Υλοποιείται ο Αρχαίος Δίολκος προϋ-
πολογισμού 3.100.000€

ΕΡΓΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
1)  Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης 

και εκθετηρίου προϋπολογισμού 
1.200.000€.

2)  Γεύματα Αγάπης προϋπολογισμού 
850.000€.

3)  Υπό σύμβαση το κτήριο του Γηροκο-
μείου (ισόγειο & υπόγειο)  προϋπολο-
γισμού 1.835.000€.

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
1) Παραλιακό μέτωπο δήμου Λουτρακί-

ου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων προ-
ϋπολογισμού 5.000.000€, έργο ΕΣΠΑ 
(δικαιούχος είναι ο Δήμος).

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
1) Πίσια - Σχοίνος 700.000€ + 300.000€ 

= 1.000.000€.
2) Κόμβοι Λουτρακίου 1.000.000€.
3) Ισθμός – Περαχώρα 604.000€.
4) Ολοκληρώθηκε το έργο Περαχώ-

ρα-Λίμνη Ηραίου προϋπολογισμού 
120.000€.

 Ολοκληρώνεται ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑ-
ΘΑΡΙΣΜΟΣ στους Αγ. Θεοδώρους, 
έργο προϋπολογισμού 900.000€

 Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες φάσεις 
των ΓΗΠΕΔΩΝ:

- των Αγ. Θεοδώρων και
- του Ολυμπιακού Λουτρακίου προϋπο-

λογισμού 300.000€.
- Επίκειται έργα στα γήπεδα ύψους 

150.000€

 Υλοποιείται το έργο της περίφραξης 
της Διώρυγας ΙΣΘΜΟΎ, προϋπολογι-
σμού 800.000€

 Infokiosk στον Ισθμό, έργο προϋπο-
λογισμού 60.000€

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ η επιχείρηση 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ στο Κοκκώνι Κορινθίας, στην στάση ΚΤΕΛ 

επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών. Σταθερή πελατεία. 
Εκδόσεις εισιτηρίων ΚΤΕΛ Κορινθίας. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Επαγγελματικός Χώρος 90 τ.μ. 
παραπλεύρως του ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Δημήτρης ΤΗΛ.: 6973 84 10 33



 ΤΕΤΑΡΤΗ  15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12Περιφερειακά Νέα

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
∆ιανοµή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
1) Π.Ε.Ο. έργο προϋπολογισμού 1.700.000€.
2) Καλλιθέα – Ελληνικό, έργο προϋπολογισμού 

800.000€

 Διαβρώσεις Κορινθιακού, έργο προϋπολογισμού 
2.300.000€ - έχει ολοκληρωθεί αλλά επίκειται και 
άλλο έργο.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: 
1) Αρδευτικό Ρίζας – Πιτσά – Καρυώτικα, έργο προϋ-

πολογισμού 700.000 
2) Αρδευτικό Μελισσίου, έργο προϋπολογισμού 

1.400.000€
3) Αναπλάσεις του αισθητικού Δάσους Πευκιά, προϋ-

πολογισμού 420.000€
4) Υπό δημοπράτηση το έργο στον ποταμό Σύθα, προϋ-

πολογισμού 800.000€
5) Το μεγάλο έργο Ξυλόκαστρο – Ρίζα – Τρίκαλα, προ-

ϋπολογισμού 7.640.000€.

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:
1) Ιερά Μονή Ζάχολης, έργο προϋπολογισμού 

1.700.000€.
2)  Οικία Νοταρά, μελέτες προϋπολογισμού 60.000€ + 

45.000€ που επίκειται σύνολο 105.000€.
-Γήπεδο Ροζενών 240.000€. 
- Αθλητικές υποδομές Ευρωστίνης προϋπολογισμού 

70.000€.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
1) Επαρχιακή Οδός Νεμέα – Κρυονέρι, έργο προϋπο-

λογισμού 400.000€.
2) Κόμβος Αρχ. Νεμέας, έργο προϋπολογισμού 

500.000€. 
3) Ολοκληρώθηκε το έργο των κατακρημνίσεων και 

άρση επικινδυνότητας, προϋπολογισμού 295.000€.
4) Καθαρισμός ρεμάτων προϋπολογισμού 35.000€ + 

35.000€ = 70.000€.
5) Επαρχιακή Οδός Νεμέα – Ψάρι - Σκοτεινή, έργο 

προϋπολογισμού 1.200.000€.
6) Γήπεδο Αρχ. Κλεωνών, προϋπολογισμού 240.000€.
7) Μελέτη νέα οδός Νεμέας – Κιάτο προϋπολογισμού 

200.000€.
8) Αρχονταρίκι Ιεράς Μονής Παναγίας Βράχου Νεμέας, 

έργο προϋπολογισμού 100.000€, βρίσκεται στο στά-
διο έγκρισης.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΕΡΓΑ 
1) Μέρος της Π.Ε.Ο. προϋπολογισμού 1.700.000€
2) Οδικό έργο, Βραχάτι – Κούτσι – Στιμάγκα, προϋπο-

λογισμού 1.200.000€
3) Εγγειοβελτιωτικά έργα Βέλου, προϋπολογισμού 

2.200.000€
4) Αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμός ρεμάτων προϋ-

πολογισμού 300.000€
5) Δίκτυα και αυλάκια άρδευσης προϋπολογισμού 

400.000€.
6) Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, έργο προϋπολογι-

σμού 700.000€.
7) Ολοκληρώθηκε το οδικό δίκτυο Καλετζίου, προϋπο-

λογισμού 60.000€
8) Αγ. Νικόλαος Χαλκίου, έργο προϋπολογισμού 

320.000€ - ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
9) Γήπεδο Ζευγολατιού, έργο προϋπολογισμού 

320.000€

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ:
1) Φενεός 2.300.000€. 
2) Κιάτο – Γκούρα 700.000€.
3) Οχετός Μεγάλου Βάλτου 200.000€. 

4) Χούνη – Κλημέντι.

Σε εξέλιξη ο αναδασμός Φενεού, έργο προϋπολογι-
σμού 204.000€.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του Ι.Ν. 
Αγ. Τριάδας Σικυωνίων, προϋπολογισμού 80.000€

Ανασκαφές Αρχ. Σικυώνας 100.000€/έτος

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:
1)  Γεωτρήσεις 165.000€
2)  Υπό δημοπράτηση το έργο της γέφυρας Κυρίλλου 

προϋπολογισμού 295.000€
3)  Αποκατάσταση αντιπλημμυρικών υποδομών στο 

Κεφαλάρι, προϋπολογισμού 160.000€.

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, υπεγράφη η σύμβαση 

με τους εργολάβους για την «αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων & διαμόρφωση χώρου, προϋπολογισμού 
4.300.000€».

Οδεύουν προς δημοπράτηση οι κόμβοι στην Π.Ε.Ο., 
προϋπολογισμού 5.000.000€.

Ανάπλαση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής, προ-
ϋπολογισμού 5.000.000€.



Μείωση αντικειμενικών αξιών 
ζητούν δήμοι σε όλη τη χώρα
Δεκάδες Δήμοι από όλη την Ελλάδα έχουν 
ήδη καταθέσει γνωμοδοτήσεις στο υπουργείο 
Οικονομικών για επανακαθορισμό των 
αντικειμενικών τιμών ζώνης των ακινήτων, 
που βρίσκονται σε περιοχές των χωρικών τους 
αρμοδιοτήτων, σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών 
που καθορίστηκαν από την 1η-1-2022.
Μέχρι το μεσημέρι της 6ης Φεβρουαρίου, οπότε 
έληγε η προθεσμία για ενστάσεις, ο συνολικός 
αριθμός των Δήμων της χώρας που είχαν ζητήσει 
την μείωση των αντικειμενικών τιμών σε περιοχές 
τους ανερχόταν σε 142 επί συνόλου 332, δηλαδή 
κάλυπτε το 42,7% του συνόλου των Δήμων! 
Οι Δήμοι ακολουθούν την έκτακτη διαδικασία 
επανακαθορισμού των αντικειμενικών τιμών 
που προβλέπει το άρθρο 51 του ν. 5000/2022 και 
σκοπεύουν να πείσουν το υπουργείο Οικονομικών 
να ανακαλέσει τις υπέρμετρα μεγάλες αυξήσεις 
των αντικειμενικών τιμών που αποφάσισε, ώστε 
οι δημότες τους να έχουν ουσιαστική ελάφρυνση 
στους φόρους που επιβαρύνουν την χρήση ή την 
απόκτηση ακινήτων.

Δήμος Σικυωνίων: Κατέθεσε ένσταση για τις νέες 
αντικειμενικές αξίες - Ζητά την μείωση κατά 30%

Οι νέες τιμές ζώνης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια σημαντικών επιδομάτων,  
σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσολάκος  

Ένσταση κατέθεσε η αρμόδια 
Οικονομική Υπηρεσία του δή-
μου Σικυωνίων κατά των νέων 

αντικειμενικών αξιών που τέθηκαν σε 
ισχύ το 2022. Στην ένσταση ζητείται 
η μείωση των νέων αντικειμενικών 
αξιών κατά 30%. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών του δήμου Σικυωνίων, 
Γιώργος Τσολάκος, αναφέρει ότι οι 
νέες τιμές οδηγούν με μαθηματική 
ακρίβεια μια σημαντική μερίδα πο-
λιτών στην απώλεια σημαντικών 
επιδομάτων, όπως είναι το ελάχι-
στο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα 
στέγασης ή το επίδομα θέρμανσης, ή 
ακόμα και το κοινωνικό τιμολόγιο της 
ΔΕΗ, αφού οι συγκεκριμένες παροχές 
συνδέονται με το ύψος της συνολικής 
φορολογητέας αξίας της ακίνητης πε-
ριουσίας του νοικοκυριού. 

Επιπλέον, η αύξηση των αντικει-
μενικών αξιών φέρνει ανακατατά-
ξεις και αυξήσεις στον Φόρο Ακί-
νητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) και στο 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
επιβαρύνοντας σημαντικά τους οι-
κογενειακούς προϋπολογισμούς εν 
μέσω ακρίβειας και αυξημένου ενερ-
γειακού κόστους.

Το θέμα, όπως εξηγεί, εξετάστηκε 
από την Οικονομική Υπηρεσία του 
δήμου Σικυωνίων και με την παρό-

τρυνση του δημάρχου Σπύρου Στα-
ματόπουλου, κατατέθηκε ένσταση 
στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Ο κ. Τσολάκος τονίζει ότι η πολιτεία 

χρειάζεται να διευθετήσει το ζήτημα 
και να εξετάσει την ένσταση του δή-
μου Σικυωνίων, όπως και των άλλων 
δήμων της Ελλάδας που έχουν αντιρ-
ρήσεις για το ύψος των νέων αντικει-

μενικών αξιών, και να προσδιορίσει 
νέες τιμές ζώνης, που θα άρουν τις 
κοινωνικές αδικίες, θα εξορθολογή-
σουν τις αποφάσεις και θα προστατέ-
ψουν το εισόδημα των πολιτών.
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Νέα Χρηματοδότηση για το λιμάνι του Κιάτου συζήτησε 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας ο Σπ. Σταματόπουλος 

Σ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής βρέθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος, συνοδευόμενος 
από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σικυωνίων Βασίλη Τσατσάνη και τον αντι-
δήμαρχο Σικυωνίων Βασίλη Αλεξόπουλο. Στη συ-
νάντηση με τον υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη εξε-
τάστηκαν οι τουριστικές αναπτυξιακές δυνατότητες 
του λιμένα Κιάτου. 
Ειδικότερα, ερευνήθηκαν οι πιθανοί τρόποι χρημα-
τοδότησης προκειμένου να ολοκληρωθεί η β΄ 
φάση κατασκευής του καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων επεσήμανε, κατά την διάρ-
κεια της συνεργασίας με τον Υπουργό, τον πολυσχιδή 
ρόλο και την κομβική θέση του λιμένα Κιάτου, κα-
θώς και τις δυνατότητες που έχει να αποτελέσει πόλο 
τουριστικής ανάπτυξης όχι μόνο της Κορινθίας, 
αλλά και ευρύτερα του Κορινθιακού Κόλπου.  

Παρούσα στην συνάντηση ήταν η Μαριλένα 
Σούκουλη, σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ, 
την οποία ο Σπύρος Σταματόπουλος ευχαρίστησε 

ιδιαίτερα για την υποστήριξη των αιτημάτων και των 
διεκδικήσεων του δήμου Σικυωνίων, καθώς και ο 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Ευ-
άγγελος Κυριαζόπουλος.

Επιτακτική η ανάγκη άμεσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους 
παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας και επιτραπέζιων σταφυλιών

Την αδήριτη ανάγκη να 
στηριχθούν οι παραγωγοί 
κορινθιακής σταφίδας και 
επιτραπέζιων σταφυλιών επι-
σημαίνει με έγγραφό της η Επι-
τροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας 
και Αγροτικής Οικονομίας του 
Δήμου Σικυωνίων. Το έγγραφο 
απευθύνεται στον προϊστάμε-
νο της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Κορινθίας, αναφέρει 
διεξοδικά τους λόγους για τους 
οποίους οι αμπελοκαλλιεργη-
τές βρίσκονται σε δεινή θέση 
και χρειάζονται άμεσα οικο-
νομική στήριξη, προτείνοντας 
μάλιστα την αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων χρηματοδο-

τικών εργαλείων που έχει το 
Υπουργείο (de minimis, Ταμείο 
Αλληλεγγύης κ.ά.). 

Στο έγγραφο μεταξύ άλλων 
αναφέρονται οι εξωγενείς πα-
ράγοντες που έχουν προκα-

λέσει σημαντική μείωση του 
αγροτικού εισοδήματος (κλιμα-
τική αλλαγή, ενεργειακή κρίση, 
πόλεμος στην Ουκρανία) καθώς 
και ιδιαίτερα δυσμενείς οικονο-
μικές συνθήκες καλλιέργειες 

εξαιτίας της σημαντικής αύξη-
σης του κόστους σε όλους τους 
συντελεστές παραγωγής (ενέρ-
γεια, λίπανση, φυτοπροστασία, 
εργατικά, συσκευασία, αποθή-
κευση, μεταφορά, κ.ά.). 

Αποτέλεσμα αυτών όπως 
σημειώνεται ήταν, την σεζόν 
που πέρασε, να μην συγκομι-
στούν καθόλου τα σταφύλια 
λόγω χαμηλού εμπορικού εν-
διαφέροντος, είτε να πωλη-
θούν σε εξευτελιστικές τιμές 
κάτω του κόστους παραγωγής. 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι παρά 
το ενδιαφέρον του Προέδρου 
του ΕΛΓΑ να υπάρξουν δίκαιες 
αποζημιώσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση, η απώλεια του 
εισοδήματος δεν είναι δυνατόν 
να καλυφθεί. 

Συνέπεια όλων των ανω-
τέρω, όπως υπογραμμίζεται, 
είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δι-
αμορφωθεί μια σκληρή πραγ-
ματικότητα, που έχει φέρει σε 

δυσχερή θέση τους καλλιερ-
γητές κορινθιακής σταφίδας 
και επιτραπέζιων σταφυλιών. 

Οι παραγωγοί όμως είναι 
αποφασισμένοι να μην εγκα-
ταλείψουν το επάγγελμά τους 
και γι’ αυτό το λόγο ζητούν 
με την επιστολή τους από τον 
Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ να 
υποβληθεί εκ μέρους της 
υπηρεσίας σχετική μελέτη, η 
οποία να τεκμηριώνει απόλυτα 
την απώλεια του εισοδήματος 
και εν συνεχεία να αποσταλεί 
προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
προκειμένου να εκκινήσει η 
διαδικασία χορήγησης οικονο-
μικής ενίσχυσης στους παρα-
γωγούς κορινθιακής σταφίδας 
και επιτραπέζιων σταφυλιών, 
με σκοπό την ενίσχυση και 
στήριξη του εισοδήματός τους, 
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που 
έχει το υπουργείο (de minimis, 
Ταμείο Αλληλεγγύης, κ.ά.). 

Κλείνοντας την επιστολή, ο 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας δήμου 
Σικυωνίων, Άγγελος Τυρλής, 
που την υπογράφει σημειώνει 
χαρακτηριστικά: «Αντιλαμβά-
νεστε ότι πλέον δεν υπάρχει 
άλλη λύση. Η κατάσταση μιλάει 
με στοιχεία και αποτυπώνεται 
με αριθμούς»!
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Στο ΥΠΕΝ ο Αννίβας υπέγραψε μνημόνιο για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μέλος της ευρωπαϊκής Αποστολής για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις 
μέχρι το 2030 από και προς τον πολίτη»,  ο Δήμος Βέλου-Βόχας

Σ το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας βρέθηκε ο δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος, την Παρασκευή 

3 Φεβρουαρίου, ανταποκρινόμενος 
στη πρόσκληση του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, για την 
συμμετοχή του δήμου στην πρόταση 
της  αποστολής “100 κλιματικά ουδέτε-
ρες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, 
από και προς τον πολίτη“,  της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
Με το πέρας της ενημερωτικής εκ-
δήλωσης ο Αννίβας Παπακυριάκος 
υπέγραψε επ’ ονόματι του δήμου Βέ-
λου-Βόχας και σχετικό Μνημόνιο συ-
νεργασίας.

Το Μνημόνιο το οποίο συνυπογρά-
φηκε από 77 δήμους και την Γενική 
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος προβλέπει 

την συνεργασία ελληνικών και ευ-
ρωπαϊκών φορέων, καθώς και την 
κινητοποίηση όλων των δήμων για 
την αναζήτηση λύσεων αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλα-
γής και των συνθηκών που έχουν δια-
μορφωθεί από την ενεργειακή κρίση. 
Στόχος, όπως αναφέρε σε σύντομες 
δηλώσεις του ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας είναι «να αξιοποιήσουμε όλες τις 
καλές πρακτικές της τεχνολογίας συ-
νεργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα, με 
απώτερο στόχο να εξασφαλίσουμε για 
τα παιδιά μας και τις επόμενες γενεές 
ένα καλύτερο μέλλον. Το μνημόνιο 
που υπογράψαμε», συνέχισε ο Αννί-
βας Παπακυριάκος, «θέτει τον δήμο 
μας, σε γραμμή προτεραιότητας ανα-
φορικά με τις χρηματοδοτήσεις που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των σχε-
δίων και την υλοποίηση των έργων, 

που θα οδηγήσουν τον τόπο μας στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό και την κλι-
ματική ουδετερότητα. Τελικός στόχος» 
κατέληξε, «είναι η εξασφάλιση ενός 
βιώσιμου περιβάλλοντος προς όφελος 
όλων μας». 

Στόχος του Μνημονίου είναι η συ-
νεργασία φορέων με την Aποστολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλι-
ματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις 
έως το 2030. Αντικείμενο του Μνημο-
νίου Συνεργασίας είναι η θέση αρχών 
συνεργασίας και ο ορισμός δράσεων 
για  την επίτευξη του στόχου.

Οι τομείς συνεργασίας είναι:
�� Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρω-

παϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την 
καλύτερη εφαρμογή των περιβαλ-
λοντικών και βιώσιμων πολιτικών 
που προβλέπονται, συμπεριλαμβα-
νομένης της Συμφωνίας για τους 

Πράσινους Δήμους και του Συμφώ-
νου των Δημάρχων.

�� Συνεργασία για την ενσωμάτωση 
στις τοπικές πολιτικές των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό να 
γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο 
ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς, 
ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.

�� Διάδοση των ερευνητικών απο-
τελεσμάτων και συμβολή σε έργα 
της Αποστολής των Πόλεων καθώς 
και συμμετοχή σε προσκλήσεις του 
Horizon Europe.

�� Ενσωμάτωση και προώθηση στα 
Σχέδια Δράσης για την Κλιματική 
Ουδετερότητα των αξιών και των 
αρχών της πρωτοβουλίας της ΕΕ για 
το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

�� Συνεργασία κατά το Σχεδιασμό και 
την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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�� Κύριε Τρωγάδη, υπηρετήσατε το δήμο 
Βέλου-Βόχας ως στενός συνεργάτης του 
νυν δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου, για 
πάνω από 10 χρόνια. Τι σας οδήγησε τελικά 
στην ρήξη με τον πρώην αρχηγό σας και 
στην αυτόνομη κάθοδό σας, ως υποψήφιος 
δήμαρχος;

Κυρία Αθανασούλη, θα ήθελα καταρχάς να 
σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και για το 
βήμα που μου δίνετε.
Θα απαντήσω με σαφήνεια και ευθύτητα στο 
ερώτημα που μου θέτετε διότι πέραν του δη-
μοσιογραφικού ενδιαφέροντος που έχει, είναι 
ένα ερώτημα που αρκετοί συνδημότες και 
συνδημότισσες μας εύλογα θέτουν και θα ήθε-
λα να είμαι ξεκάθαρος απέναντι τους.
Θεωρώ καθήκον και υποχρέωση μου όμως 
να ξεκινήσω την απάντηση μου, εκφράζοντας 
ξανά ένα μεγάλο Ευχαριστώ, τόσο στον Αννί-
βα όσο και σε όλους τους συνεργάτες μου, με 
τους οποίους πορευτήκαμε μαζί. Τους είμαι 
ευγνώμων. Η αλήθεια είναι όμως πως, ο Αν-
νίβας ο οποίος με βοήθησε να γίνω καλύτερος, 
είναι απών. Απών, όχι σαν φυσική παρουσία, 
αλλά ως ιδιοσυγκρασία. 
Και εξηγούμαι: Όταν μια Δημοτική Αρχή επι-
δίδεται συνεχώς σε κινήσεις προβολής και 
εντυπωσιασμού, δίχως να ακούει τους Δημό-
τες και τις Δημότισσες, δίχως να προβαίνει σε 
λύσεις ουσίας, τότε προκύπτει ότι αντιλαμβα-
νόμαστε πολύ διαφορετικά τη διοίκηση ενός 
Δήμου, διότι στα δικά μου μάτια, μια Δημοτική 
Αρχή κρίνεται από το εάν είναι ή δεν είναι απο-
τελεσματική στην επίλυση των προβλημάτων 
ενός Δήμου και όχι από το εάν είναι ή δεν είναι 
αποτελεσματική στο παιχνίδι της επικοινωνίας 
και των εντυπώσεων.
Όλοι από τον Δήμο είμαστε «περαστικοί». 

Έργα όμως που αλλάζουν τον τρόπο που δι-
οικείται ένας Δήμος, δράσεις που κάνουν τη 
ζωή των ανθρώπων έστω και λίγο καλύτε-
ρη, μένουν. Αυτό έχει σημασία. «Προς γαρ το 
τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξά-
ντων κρίνεται».
Η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν συμμερίζεται 
την παραπάνω αντίληψη. Κινείται περισσότερο 
με γνώμονα την «εικόνα» και λιγότερο με βάση 
τα «θέλω» των δημοτών και των δημοτισσών. 
Η δική μου προσέγγιση λοιπόν, όπως και η 
προσέγγιση των ανθρώπων που με πλαισι-
ώνουν, ως προς το πώς πρέπει να διοικείται 
ένας Δήμος, είναι αρκετά διαφορετική. 
Αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις και απο-
τελεσματικές λύσεις σε ό,τι αφορά την επίλυ-
ση των προβλημάτων του Δήμου, αφορά την 
αποτελεσματική σύμπραξη και συνεργασία 
της Δημοτικής Αρχής με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, αφορά τη διαμόρφωση προσεκτικά 
διαμορφωμένων στρατηγικών σε όλους τους 
τομείς, από τον αγροτικό, στον τομέα του του-
ρισμού, της επιχειρηματικότητας και των υπο-
δομών. 
Αφορά την κατάρτιση ενός άρτια δομημένου 
δικτύου συνεργατών και την εκπόνηση κατάλ-
ληλων μελετών, ώστε ο Δήμος να εξασφαλίζει 
για τους Δημότες και τις Δημότισσες χρηματο-
δοτήσεις για έργα που πραγματικά χρειαζόμα-
στε, ιδίως από την στιγμή που διανύουμε μια 
περίοδο ιδιαίτερα ευνοϊκή για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση στο συγκεκριμένο θέμα.
Αφορά την άρτια συνεργασία του Δήμου με 
τους επιχειρηματίες της περιοχής μας, μαθαί-
νοντας από τις «καλές πρακτικές» άλλων ελλη-
νικών Δήμων (που πλέον παρέχουν δωρεάν 
εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και καινοτόμα επιχειρηματικά εργαλεία στις 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας – πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας – σε μια εκ βαθέων αποκλειστική 
συνέντευξη στην εφημερίδα μας, μιλά για όλα: Για την απόφασή του να 
διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο, το όραμά του για το δήμο, τους σχεδιασμούς, 
τις επιδιώξεις καθώς και τους δύο πρώτους υποψηφίους που ανακοίνωσε: Τον 
Σπύρο Πανταζάτο και την Ελευθερία Παπαλέκα.

Βασίλης Τρωγάδης 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  

Διεκδικώ 
το «χρίσμα» 
της εμπιστοσύνης 
των συνδημοτών και 
συνδημοτισσών μας

επιχειρήσεις τους), πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε πλέον 
ότι -στο εγγύς μέλλον- θα διατεθούν σημαντικά χρηματικά 
ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια για την στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας στους Δήμους. 
Και προφανώς, η προσέγγιση μας, αφορά την όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη στήριξη προς τους 
Αγρότες της περιοχής μας, μέσα από έργα, μέσα από κινή-
σεις ουσίας που παράγουν αποτελέσματα, τόσο σχετικά με 
την προώθηση των προϊόντων τους, όσο και φυσικά μέσα 
από έργα υποδομών.
Για να καθίσταμαι σαφής, θα παραθέσω ένα σχετικό πα-
ράδειγμα: Την χρηματοδότηση των 500.000 ευρώ για έργα 
αγροτικής οδοποιίας πριν από μερικούς μήνες. 
Σαφώς, αποτελεί μια χρηματοδότηση η οποία φυσικά και 
θα βοηθήσει τους αγρότες μας. Όμως, λαμβάνοντας υπό-
ψη πως γειτονικοί μας δήμοι με ίδιο ή μικρότερο αγροτικό 
δίκτυο χρηματοδοτήθηκαν με δέκα (10) φορές μεγαλύτερα 
ποσά, θεωρώ πως η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να «σκύ-
ψει το κεφάλι» και να προβεί στην διόρθωση των όποιων 
σφαλμάτων πραγματοποιήθηκαν, αντί να υπερπροβάλλει 
την συγκεκριμένη χρηματοδότηση με διθυραμβικά σχόλια. 
Αυτή λοιπόν είναι, με λίγα λόγια, η ειδοποιός διαφορά στην 
προσέγγιση μου, σε σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Και αυ-
τός είναι ο λόγος που οδήγησε τελικά στην αποχώρηση 
μου από τον συνδυασμό του Αννίβα. 

�� Έχετε δηλώσει ότι η διαφωνία σας με τον δήμαρχο και 
η απόφασή σας να αποσχιστείτε από το συνδυασμό 
του και να ακολουθήσετε ανεξάρτητη πορεία, ξεκίνησε 
πριν από έναν χρόνο περίπου. Παραδεχθήκατε μάλι-
στα ότι πραγματοποιούσατε συναντήσεις και συζητή-
σει για την ενδεχόμενη αυτόνομη κάθοδό σας. Ωστόσο, 
δεν παραιτηθήκατε παρά μόνον πριν από 5 μήνες. Θα 
μπορούσε κάποιος να σας χρεώσει καιροσκοπισμό σε 
αυτή την τακτική σας. Τι θα του απαντούσατε; 

Θα του απαντούσα αρχικά, πως στήριξα την παρούσα Δη-
μοτική Αρχή με όλο μου το «είναι» και όλες μου τις δυνά-
μεις, μέχρι και την τελευταία μέρα που υπήρξα μέλος της. 
Και ξέρω ότι ο Αννίβας, το γνωρίζει καλά αυτό. Μέχρι την 
τελευταία ημέρα που υπήρξα μέλος της τωρινής Δημοτι-
κής Αρχής, έκανα το καθήκον μου, τιμώντας τους δημότες 
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και τις δημότισσες που με εμπιστεύτηκαν. 
Πρόσφερα στον Συνδυασμό ό,τι καλύτερο μπο-
ρούσα. 
Γνωρίζετε ότι βρέθηκα σε έναν ρόλο από το 2011 
έως το 2020, εκείνου του αντιδημάρχου Οικονομι-
κών υπηρεσιών, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα νευραλ-
γικός, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Δήμο. 
Με τη βοήθεια των συνεργατών μου, καταφέραμε 
πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία μετέπειτα ο 
Συνδυασμός χρησιμοποίησε ως κορωνίδα της 
προεκλογικής του ατζέντας κατά τις προηγούμε-
νες εκλογές. Όπως λοιπόν, εγώ δηλώνω την ευ-
γνωμοσύνη μου προς τον Αννίβα και θα συνεχίσω 
να το κάνω, θα επιζητούσα και θα ήθελα, το εγ-
χείρημα μας, ο Συνδυασμός του οποίου ηγούμαι, 
να αντιμετωπίζεται με ευγένεια και πολιτισμό τόσο 
από τον Δήμαρχο όσο και από την Δημοτική Αρχή 
γενικότερα. 
Κατά δεύτερον, θα του απαντούσα πως τρέφω 
αμέριστο σεβασμό προς τους θεσμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης αλλά και προς όλους τους δημότες 
και τις δημότισσες, που έχουμε κληθεί να εκπρο-
σωπούμε ως αιρετοί/αιρετές. Τόσο από τον ρόλο 
μου ως αντιδήμαρχος όσο και ως πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, έκανα το καλύτερο που 
μπορούσα για να προσφέρω τα μέγιστα στους συν-
δημότες μας, δίχως αυτό να σημαίνει ασφαλώς ότι 
κατέχω το μονοπώλιο της αλήθειας ή της σοφίας. 
Έχω κάνει λάθη αυτά τα 12 χρόνια, έχω προσπα-
θήσει να τα διορθώσω, άλλες φορές πλήρως και 
άλλες φορές μερικώς. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, 
δηλώνω πως σε πάρα πολλές περιστάσεις από 
σήμερα έως τις εκλογές, θα είμαι παρών να ακού-
σω όλα όσα έχουν να μου πουν οι συντοπίτες μας.
Δεν μπορώ όμως να δεχθώ ότι λειτούργησα 
καιροσκοπικά, τόσο για τους προαναφερθέντες 
λόγους που αφορούν τον σεβασμό μου απέναντι 
στους θεσμούς αλλά και τα άτομα του πρώην Συν-
δυασμού μου, όσο και διότι, ήθελα να διαπιστώ-
σω, εάν, άτομα του τόπου μας από διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες, ενστερνίζονται και υποστη-
ρίζουν μια διαφορετική προσέγγιση στη διοίκηση 
για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και αυτή 
η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε πολύ καλά 
λόγω της πρότερης δημοσιογραφικής εμπειρίας 
σας, δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε ταχεία.

�� Ποιο είναι το όραμά σας για τον δήμο Βέλου-
Βόχας; Δηλαδή, αν εκλεγείτε δήμαρχος και 
αναλάβετε την διακυβέρνηση του δήμου, ποια 
είναι τα σχέδιά σας και οι σκέψεις για την επό-
μενη μέρα; Και για να το εξειδικεύσω ακόμη 
περισσότερο, για τα καυτά προβλήματα του 
δήμου, όπως είναι το νερό, έχετε μελετήσει/
σκεφτεί/διαμορφώσει κάποιο σχέδιο για την 
άμεση αντιμετώπισή του; 

Το όραμα μας, ως ομάδα, κυρία Αθανασούλη, εί-
ναι να δείξουμε πως ο Δήμος μας, Μπορεί να τα 
καταφέρει Καλύτερα και αποτελεσματικότερα.
Το όραμα μας είναι, να συν-διαμορφώσουμε, σε 
συνδυασμό με τους δημότες και τις δημότισσες 
μας, τον Δήμο-Οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί 
αποτελεσματικά και παρέχει λύσεις σε όλα τα ζη-
τήματα που επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο 
τη ζωή των συνανθρώπων μας.
Το όραμα μας για τον Δήμο έχει ως βάση την 
επίμονη δουλειά και θεμελιώνεται πάνω στην 
σωστή στόχευση και την ορθολογική ιεράρχηση 
των αναγκών και των ουσιαστικών προτεραιοτή-
των των Δημοτών και των Δημοτισσών. Δεν είμαι 
οπαδός του μηδενισμού, δεν θα επιδοθώ σε αντι-
πολιτευτικούς λεονταρισμούς ούτε στη λογική της 
«κατασκευασμένης» οργής. Αυτά δεν οδηγούν 
πουθενά. Το «Μπορούμε Καλύτερα» δεν είναι 
πυροτέχνημα, είναι πεποίθηση μας και ανάγκη 
μας για μια καλύτερη επόμενη ημέρα.
Μιας όμως και όπως γνωρίζετε δεν είμαι άνθρω-

πος «της θεωρίας», θα αναφέρω ορισμένα παρα-
δείγματα, τα οποία περιλαμβάνουν το στίγμα μας. 
Στο ζήτημα της λειψυδρίας για παράδειγμα, πιστεύ-
ουμε πώς, οι μόνες σοβαρές και αποτελεσματικές 
λύσεις μπορούν να προκύψουν μέσα από συντο-
νισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων. Μέσα από την αγαστή συνεργασία με την 
Περιφερειακή Διοίκηση, με τα αρμόδια υπουργεία, 
αλλά και μέσα από την εκπόνηση των σχετικών κα-
τάλληλων μελετών από τον Δήμο μας -για τις οποί-
ες ασφαλώς απαιτείται ένα εξαιρετικά δομημένο 
δίκτυο συνεργατών- ναι, μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε καλύτερα.
Σημειωτέον στο σημείο αυτό πως, το ζήτημα της 
λειψυδρίας, φαίνεται να απασχολεί την κεντρική 
διοίκηση εδώ και αρκετούς μήνες, για αυτό και 
υφίστανται πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές χρη-
ματοδοτήσεις, που αφορούν για παράδειγμα, τον 
εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων δικτύων 
ύδρευσης, η ανόρυξη νέων ή η αναβάθμιση υφι-
σταμένων γεωτρήσεων. 
Άρα, απαιτείται καλός σχεδιασμός από την πλευρά 
της Δημοτικής Αρχής, απαιτούνται σοβαρές προ-
τάσεις, απαιτούνται κατάλληλες μελέτες. Όλα αυτά 
σαφώς, «εκπορεύονται» από την ίδια οπτική: Τη 
διοίκηση ενός Δήμου με στόχο την επίλυση κομβι-
κών ζητημάτων και όχι την «προβολή». Αυτό είναι 
λοιπόν το όραμα μας το οποίο αφορά όλα τα ζητήμα-
τα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου μας, 
από την ποιότητα του Νερού που φτάνει στα σπίτια 
μας, μέχρι την καθαριότητα και τον τουρισμό.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, 
θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Αρχικά, είναι 
αλήθεια πως ο Δήμος Βέλου-Βόχας, έχει καταφέρει 
πολλά. Πιστεύω βαθιά πως, δεν τιμά κανέναν και 
καμία να ισοπεδώνει μια Δημοτική Αρχή. Δεν τιμά 
κανέναν και καμία να μη λέει έναν καλό λόγο για την 
δράση της Δημοτικής Αρχής όλα αυτά τα χρόνια. 
Όπως όμως και πιστεύω βαθιά ότι ο Δήμος Βέλου-
Βόχας, μπορεί να καταφέρει και πολλά ακόμη: Ότι ο 
Δήμος μας, μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. 
Όταν μέσα μου λοιπόν αποκρυσταλλώθηκε και 
καταστάλαξε η αντίληψη πως η παρούσα Δημοτι-
κή Αρχή, ενώ διανύουμε μια ευνοϊκή περίοδο στο 
κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, ενώ κάθε μήνα 
«τρέχουν» νέες χρηματοδοτήσεις για το ζήτημα της 

ύδρευσης, ενώ πλέον το οικονομικό τοπίο για τους 
Δήμους είναι πάρα πολύ διαφορετικό (θετικά) σε 
σχέση με τα πρώτα χρόνια της Κρίσης, αντί να προ-
χωρήσει σε κινήσεις ουσίας, προτιμά να «εξωραΐ-
ζει» την πραγματικότητα με κινήσεις προβολής και 
να μένει στάσιμη, τότε πράγματι ένιωσα ότι το όρα-
μα μου δεν συμβαδίζει με τη διοικητική προσέγγιση 
της παρούσας Δημοτικής Αρχής και αποχώρησα. 

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι 
πως, πράγματι θα μπορούσα σε ορισμένες περι-
πτώσεις να εκφράσω την αντίθεση μου εντονότερα, 
για αυτό και αναλαμβάνω πλήρως το κομμάτι των 
ευθυνών που μου αναλογεί για τα λάθη και τις πα-
ραλείψεις που έγιναν εκ μέρους της προηγούμενης 
Δημοτική Αρχής. Δεν φοβάμαι την κριτική. Θεω-
ρώ πως μας κάνει καλύτερους και πως βοηθά τον 
Δήμο να προχωρήσει μπροστά.
Γιατί για εμάς κυρία Αθανασούλη το ζητούμενο εί-
ναι να συμβάλλουμε όσο περισσότερο μπορούμε, 
ώστε η επόμενη μέρα του Δήμου να είναι φωτεινό-
τερη και ελπιδοφόρα. Ώστε πράγματι, ο Δήμος μας 
να Μπορέσει να τα καταφέρει Καλύτερα. Αυτό είναι 
το όραμα μας. 
Παρατηρώ όμως -και σας το λέω με περίσσια 
λύπη- την παρούσα Δημοτική Αρχή να καυτηριάζει 
σε κάθε ευκαιρία το σύνθημα «Μπορούμε Καλύτε-
ρα», με αποκορύφωμα τη δήλωση του Αννίβα πως 
το σύνθημα αυτό είναι… «κλεμμένο» από τον ίδιο. 
Εύχομαι ειλικρινά, η Δημοτική Αρχή να ήταν το ίδιο 
λαλίστατη και στα σχέδια της, τις προτάσεις της για 
την επόμενη μέρα του Δήμου. 
Εύχομαι ειλικρινά, να αφιέρωνε τον χρόνο που 
αναλώνει για να αμαυρώνει την εικόνα του Συνδυ-
ασμού μας, στο να ακούσει τους συνδημότες και τις 

Για εµάς το ζητούµενο είναι να 
συµβάλλουµε όσο περισσότερο µπορούµε, 

ώστε η επόµενη µέρα του Δήµου να 
είναι φωτεινότερη και ελπιδοφόρα. Ώστε 
πράγµατι, ο Δήµος µας να Μπορέσει να 

τα καταφέρει Καλύτερα
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συνδημότισσες μας.
Εκτός εάν η Δημοτική Αρχή γενικότερα και ο Δήμαρχος 
ειδικότερα, θεωρούν ότι ο Δήμος μας δεν μπορεί να τα 
καταφέρει καλύτερα και πως ο τρόπος διοίκησης του, δεν 
επιδέχεται περιθώρια βελτίωσης. 
Τότε, το μείζον ζήτημα για την περιοχή μας μάλλον δεν 
είναι το σύνθημα μας ή το κατά πόσο ο Συνδυασμός μας 
δεν θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές του Οκτωβρίου 
(όπως συνηθίζουν να λένε). 
Αλλά αντίθετα, το γεγονός πως το μέλλον του Δήμου 
μας, του τόπου που ζούμε και αποτελεί το σπίτι μας, 
αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή με τρομακτική 
ελαφρότητα και χρησιμοθηρικά, για να κερδηθούν άλλα 
πέντε χρόνια στην δημαρχιακή καρέκλα και ας σημαίνει 
αυτό συνέχιση της σημερινής στασιμότητας.
Εμείς από πλευράς μας, θα συνεχίζουμε να υποστηρί-
ζουμε πως Μπορούμε Καλύτερα.
Εμείς κυρία Αθανασούλη, θέλουμε μαζί μας ως αρω-
γούς, όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες μας, 
που θεωρούν ότι πραγματικά Μπορούμε Καλύτερα. 
Που πραγματικά έχουν ένα όραμα για τον τόπο μας. 
Τους θέλουμε ως αρωγούς για τη συνδιαμόρφωση του 
μέλλοντος του Δήμου μας. Τους θέλουμε μαζί μας για 
ένα αύριο, φωτεινότερο από το σήμερα.

�� Είναι αλήθεια οι φήμες που διακινούνται και θέλουν 
να έχετε έτοιμο τον συνδυασμό σας στο 100% των 
υποψηφίων; 

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε σε αρκε-
τά καλό δρόμο και προχωράμε.

�� Κύριε Τρωγάδη, ως υποψήφιος δήμαρχος, διεκδι-
κείτε χρίσμα από κάποιο κόμμα; 

Κυρία Αθανασούλη διεκδικώ το «χρίσμα» της εμπιστο-
σύνης των συνδημοτών και συνδημοτισσών μας. Είναι 
το μόνο «χρίσμα» που με απασχολεί και το μόνο «χρί-
σμα» για το οποίο αγωνίζομαι.
Είναι πάντως σημαντικό να αναφέρω στο σημείο αυτό 
πως, ο Συνδυασμός μας, αποτελείται από άτομα από 
διαφορετικούς κομματικούς και ιδεολογικούς χώρους, 
έχοντας το όραμα που αναλύσαμε προηγουμένως. 

�� Το πολιτικό προφίλ σας μέχρι σήμερα, αυτό που έχει 
εδραιωθεί στην κοινωνία, ήταν αυτό ενός νεοφιλε-
λεύθερου δεξιού. Δεν είναι έτσι; 

Σας ευχαριστώ που επιμένετε, διότι το θέμα που θίγετε 
είναι σημαντικό.
Θα σας απαντήσω πρωτίστως ως δάσκαλος και γονιός 
και δευτερευόντως ως υποψήφιος Δήμαρχος.
Σε συζητήσεις που έχω με τους μαθητές και τις μαθή-
τριες μου και πολύ λιγότερο με τα παιδιά μου (δεν έχουν 
φτάσει βλέπετε ακόμα σε αυτό το… ηλικιακό σημείο), 
αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κυ-
ρίως οι νέοι και οι νέες αλλά και οι μεγαλύτεροι/μεγαλύ-
τερες, αναζητούν πολιτικούς που μπορούν να δώσουν 
λύσεις στα προβλήματα, δίχως να δίνουν τόσο μεγάλη 
βαρύτητα στην κομματική ταυτότητα.
Και νομίζω πως έχουν δίκιο. 
Κατά την άποψη μου, μέτρο πολιτικής σύγκρισης πρέπει 

να αποτελεί η εφαρμοσιμότητα και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα των εκάστοτε προτάσεων και πάνω σ’ αυτή 
τη λογική κινείται ο Συνδυασμός μας αλλά και εγώ ο ίδιος.
Θα ήθελα λοιπόν, η κοινωνία και οι συνδημότες και οι 
συνδημότισσες μας, να με κρίνουν με βάση τις προτά-
σεις της ομάδας που ηγούμαι. Με βάση τον ρεαλισμό 
τους, τα οφέλη τους αλλά και φυσικά, όπου κρίνουν, τα 
μειονεκτήματα τους. 

�� Αν δεν ευοδώσουν οι προσπάθειές σας για την δη-
μιουργία συνδυασμού θα συνεργαστείτε με άλλον 
υποψήφιο δήμαρχο; Εννοώ από αυτούς που ήδη 
έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να είναι υπο-
ψήφιοι τον Οκτώβριο. Με ποιον αισθάνεστε ότι είστε 
πιο κοντά και θα μπορούσατε να συνεννοηθείτε σε 
ένα βασικό πλαίσιο; 

Η ερώτηση σας είναι ασφαλώς εύλογη και εύστοχη για 
οποιονδήποτε και οποιαδήποτε βρίσκεται στη θέση του 
υποψηφίου.
Σας διαβεβαιώνω όμως ότι η ομάδα μας, η Δημοτική 
Αλλαγή, θα είναι υποψήφια τον Οκτώβριο.

�� Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας για την συνερ-
γασία με άλλον συνδυασμό; Είναι ιδεολογικές, τοπι-
κού χαρακτήρα ή προγραμματικών θέσεων; 

Κυρία Αθανασούλη, όπως σας είπα και προηγουμένως, 
πιστεύω βαθύτατα ότι κρινόμαστε για τις προτάσεις μας, 
όταν είμαστε υποψήφιοι και υποψήφιες. 
Οι «κόκκινες γραμμές» μας, δεν είναι τίποτα άλλο, πέρα 
από την προσέγγιση που αναλύσαμε νωρίτερα, πέρα 
από τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας για έναν αποτε-
λεσματικότερο Δήμο.
Προσπαθούμε να είμαστε με την πλευρά του «φωτός», με 
την πλευρά της προόδου και της ανάπτυξης, και πάνω σ’ 
αυτή τη λογική εδράζονται όλες οι προτάσεις μας. 
Όποιος και όποια συμμερίζεται το όραμα μας, ενστερνί-
ζεται την προσέγγιση μας και υποστηρίζει την χρησιμό-
τητα, την αποτελεσματικότητα των προτάσεων μας και 
επιθυμεί να προσφέρει στον Δήμο μας, φυσικά και είναι 
καλοδεχούμενος/καλοδεχούμενη.

�� Αν θέλετε να μας πείτε και δυο λόγια για τους υπο-
ψηφίους που ανακοινώσατε.

Κυρία Αθανασούλη είμαι ευτυχής που κλείνουμε με 
αυτή την ερώτηση.
Πολλές φορές προσεγγίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση 
προσωποκεντρικά, δίνοντας έμφαση μόνο στους υπο-

ψήφιους/στις υποψήφιες για τον δημαρχιακό θώκο, 
ενώ, όπως γνωρίζετε καλά, η επίλυση των προβλημά-
των απαιτεί και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αξιόλογου 
συνόλου ανθρώπων, ώστε μέσα από τον παραγωγικό 
συνδυασμό των διαφορετικών γνώσεων, εξειδικεύσε-
ων και πρισμάτων, προκύπτουν σοβαρές, υλοποιήσιμες 
προτάσεις και κατ’ επέκταση, αποτελεσματικές λύσεις.
Για αυτό και τόσο στην περίπτωση του Στρατηγού, του 
κύριου Σπύρου Πανταζάτου, όσο και στην περίπτωση 
της κυρίας Παπαλέκα που ανακοινώθηκαν ως οι πρώ-
τοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού 
μας, όσο και αναφορικά με τα επόμενα μέλη μας που 
θα ανακοινωθούν σύντομα, έχω να δηλώσω πως, βά-
σει προσόντων και ικανοτήτων, θα μπορούσαν κάλλιστα 
να βρίσκονται στη θέση μου, να ηγούνταν δηλαδή ενός 
ψηφοδελτίου. Το γεγονός αυτό με τιμά δεόντως και με 
γεμίζει ελπίδα για όσα θα προσπαθήσουμε να καταφέ-
ρουμε μαζί.
Όσον αφορά συγκεκριμένα τον κύριο Πανταζάτο, θα ση-
μειώσω μόνο πως ο αρμονικός συνδυασμός ενός φιλό-
δοξου και ιδιαίτερα φωτεινού οράματος για τον τόπο μας 
από τη μια και η ανάπτυξη εξαιρετικά στοχευμένων και 
υλοποιήσιμων προτάσεων από την άλλη, είναι στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τον Στρατηγό. Στοιχεία που σπάνια 
συναντώνται, στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν τα 
μέγιστα στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για την 
περιοχή μας. 
Στοιχεία που ειλικρινά με κάνουν να νιώθω παραπάνω 
από ευγνώμων για την συμμετοχή του στο εγχείρημα 
μας να δείξουμε πως ο Δήμος μας, ναι, Μπορεί να τα 
Καταφέρει Καλύτερα!
Αντίστοιχα, για την κυρία Παπαλέκα, έχω να σημειώσω 
πως, η αγάπη που τρέφει για τον τόπο μας σε συνδυα-
σμό με την –σε βάθος- γνώση των πραγματικών ανα-
γκών των δημοτών και των δημοτισσών αλλά και με την 
αμέριστη διάθεση της να προσφέρει στα κοινά όλη της 
τη ζωή μέσα από διαφορετικούς τρόπους, αποτελούν 
στοιχεία/ακρογωνιαίους λίθους για μια καλύτερη και 
«φωτεινότερη» επόμενη μέρα στον Δήμο μας.
Η κυρία Παπαλέκα, αναδεικνύει μέσα από τη διαδρομή 
της αλλά και μέσα από τις φιλοδοξίες της, το πως, μια 
γυναίκα η οποία είναι εργαζόμενη μητέρα, μπορεί και 
οφείλει να πρωταγωνιστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
ενός χώρου δυστυχώς «ανδροκρατούμενου». Η ισό-
τητα των φύλων σε καίριες πολιτικές θέσεις, είναι ένα 
σημαντικότατο εφαλτήριο.

�� Κύριε Τρωγάδη σας ευχαριστούμε πολύ για την εκ 
βαθέων και χωρίς κλισέ συνέντευξη και σας ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στους στόχους σας!

Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τη συνέντευξη σας. 
Σας ευχόμαστε με τη σειρά μας καλή δύναμη στην εκλο-
γική κάλυψη. 
Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι όταν οι εκπρόσωποι του 
Τύπου, αντιμετωπίζουν με ισότιμο τρόπο τους εκάστοτε 
υποψηφίους/ τις εκάστοτε υποψήφιες, συμβάλλουν με 
τη σειρά τους στην υγεία του πολιτικού σκηνικού. 
Νομίζω και ελπίζω πως και το δικό σας έντυπο θα κινη-
θεί προς αυτή την κατεύθυνση! 

Η επίλυση των προβληµάτων απαιτεί 
και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

αξιόλογου συνόλου ανθρώπων, ώστε µέσα 
από τον παραγωγικό συνδυασµό των 
διαφορετικών γνώσεων, εξειδικεύσεων 

και πρισµάτων, να προκύπτουν σοβαρές, 
υλοποιήσιµες προτάσεις και κατ’ επέκταση, 

αποτελεσµατικές λύσεις.
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Ελευθερία Παπαλέκα: «Εδώ είναι το ταξίδι...»
Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα την 

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου η γνωστή φαρ-
μακοποιός από το Ζευγολατιό Ελευθερία Πα-
παλέκα δήλωσε την πρόθεσή της να είναι υπο-
ψήφια δημοτική σύμβουλος στις εκλογές του 
Οκτωβρίου με τον συνδυασμό – όπως αναφέρ-
θηκε σε μεταγενέστερη ανάρτηση – του Βασίλη 
Τρωγάδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Θα μπορούσα να περιγράψω τη σχέση μου 

με τον με τον τόπο μου με ένα στίχο από ένα 
τραγούδι  «Μην ψάχνεις πια αλλού αφού το ξέ-
ρεις ήδη, εδώ είναι το ταξίδι…». Όταν πριν από 
κάμποσα χρόνια είχα την ευκαιρία να επιστρέ-
ψω μόνιμα στο Ζευγολατίο, δεν το σκέφτηκα 
πολύ. Για μένα η Βόχα, το Ζευγολατιό,  αποτε-
λούν τον τόπο της νιότης μου, αποτελούν τον 
τόπο της οικογένειάς μου, τον τόπο που θυμά-
μαι τους γονείς μου να πασχίζουν με τον ιδρώ-
τα τους, τον εαυτό μου να προσπαθεί για ένα 
καλύτερο μέλλον. Να ζεις και να μεγαλώνεις τα 
παιδιά σου στον τόπο που γεννήθηκες και με-
γάλωσες σε κάνει να ταυτίζεσαι με τους γύρω 
σου και το περιβάλλον. Οι συνθήκες βέβαια δεν 
είναι αυτές που ήταν κάποτε. Η Βόχα για πάρα 
πολλά χρόνια αποτέλεσε έναν τόπο ευλογημέ-
νο. Ο κόσμος εδώ, παρά τα προβλήματά του, 
μπορούσε να προκόψει με την δουλειά του, 
συμβάλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανά-
καμψη της χώρας. 

Νιώθω τυχερή που γεννήθηκα  στη Βόχα, 
στο Ζευγολατιό. Ωστόσο προβληματίζομαι και 
μέσα σε όλα αυτά νιώθω υπεύθυνη για την 
επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα δεν αφορά 
μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας. 

Θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν δεν ήμουν 
εδώ, να σκέπτομαι πώς μπορεί ο τόπος μου να 
γίνει καλύτερος. Σε όποιο μέρος κι αν βρέθηκα, 
όποιον ρόλο κι εάν είχα, μάζευα πάντα ιδέες και 
οραματιζόμουν μια καλύτερη Βόχα. Σήμερα ο 
δήμος έχει πέσει σε μαρασμό καθώς τα μονα-
δικά του πλεονεκτήματα δεν αξιοποιούνται από 
τους τοπικούς φορείς. Σε μια απαιτητική εποχή 
οι τοπικές αρχές δεν έχουν επιδείξει μέθοδο, 

δράση και πρωτοβουλίες τέτοιες που θα μπο-
ρούσαν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις για τα 
προβλήματα που απασχολούν τους δημότες και 
τις δημότισσες του. 

Η περιοχή μας έχει ανάγκη την ανάπτυξη, 
την πρόοδο και τα έργα ουσίας. Η επόμενη 
μέρα πρέπει να βρει στο τιμόνι ανθρώπους 
άξιους με όραμα, με σκέψη, με σχέδιο και σί-
γουρα μέσα στους ανθρώπους αυτούς έχουν 
ρόλο οι γυναίκες. Γυναίκες πρωταγωνίστριες, 
μητέρες, εργαζόμενες, νοικοκυρές και ταυτό-
χρονα γυναίκες Ενεργοί Πολίτες. Ο τόπος μας 
έχει ανάγκη τέτοιες γυναίκες. Όλες μας πρέπει 
να ανταποκριθούμε σε πολλούς ρόλους ώστε 
η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει να είναι 
καλύτερη. Η δουλειά, ο ρεαλισμός, οι ιδέες, το 
σχέδιο, το όραμα, η αξιοκρατία πρέπει να είναι 
τα εργαλεία μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
τα καταφέρουμε καλύτερα…»

Nεμέα: Υποψήφιος Δήμαρχος 
ο Θανάσης Παπαδάς

Κόρινθος: Νέα πρωτοβουλία

Την υποψηφιότητά του για 
τον δήμο Νεμέας ανακοίνωσε 
ο Θανάσης Παπαδάς.

Στην ανακοίνωσή του ανα-
φέρει τα εξής:

«Είμαι ο Θανάσης Παπαδάς 
και θα είμαι επικεφαλής του 
ψηφοδελτίου «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΜΕΑΣ»  
στις Δημοτικές εκλογές του 
Οκτώβρη 2023 και ζητώ να 
στηρίξετε την υποψηφιότητά 
μου. 

Στο χρόνο που μένει μέχρι 
τις εκλογές θα ιεραρχήσουμε 
μαζί όλα τα μεγάλα προβλή-
ματα πού βασανίζουν την πε-
ριοχή μας. 

Στόχος μας να αγωνιστού-
με να αλλάξει η εικόνα της 

εγκαταλελειμμένης ΝΕΜΕΑΣ 
και από πόλη «φάντασμα» 
να γίνει «Κέντρο Πολιτισμού, 
Τουριστικού Προορισμού και 
Εμπορικής Ανάπτυξης». 

Έχουμε την γνώση, την θέ-
ληση και το πρόγραμμα για να 
πετύχουμε».

Με ένα κείμενο που ανα-
φέρει τις βασικές αρχές της 
πρωτοβουλίας τους, 12 Κο-
ρίνθιοι δημότες υπογράφουν  
«την εναλλακτική παρέμβασή 
τους  στα δημοτικά πράγμα-
τα», επιχειρώντας να διαφο-
ροποιήσουν το υπάρχον σκη-
νικό. Η πρωτοβουλία τους 
ονομάζεται  «Πολιτική Διέξο-
δος» και όπως σημειώνουν 
είναι «ανεξάρτητη από κομ-
ματικές εξαρτήσεις, φανερές 
ή κρυφές». Στην ανακοίνωση 
μεταξύ άλλων αναφέρουν:

«Σύντομα θα γνωστοποι-
ηθούν ο χρόνος και ο τόπος 
των συναντήσεών μας (κε-
ντρικά και κατά τόπους στον 

Δήμο μας), θα ξεκινήσει η 
συνδιαμόρφωση και κατα-
γραφή της αναλυτικής πρό-
τασής μας για τον Δήμο και ο 
τρόπος καθημερινής επικοι-
νωνίας μας.

Φιλοδοξούμε να είμαστε η 
εναλλακτική πρόταση που θα 
φέρει την πραγματική αλλαγή 
. Όπως και να ’χει όμως, εμείς 
θα το παλέψουμε, τουλάχι-
στον για να επισημαίνουμε, 
να ελέγχουμε, να προτείνου-
με, αφ’ ενός (προς την κάθε 
Αρχή), και να ενημερώνου-
με, να κινητοποιούμε και να 
συνεργαζόμαστε, αφ’ ετέρου 
(προς/με την κοινωνία)».
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Ποιοι “παλιοί” και “νέοι” στηρίζουν τον Σπύρο Καραβά
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Όταν τα λόγια μας γίνονται αέρας κοπανιστός!

Τ ι μας είπε ο επικεφαλής της 
νέας συμπαράταξης Φ. Μπρα-
κούλιας στη συνεδρίαση του 

Δημ. Συμβουλίου  της 30/1/2023 για 
το θέμα του προϋπολογισμού:

«Είναι ένα θέμα που συζητιέται κάθε 
χρόνο! Αλλάζουμε βγάζουμε κωδι-
κούς αλλά όμως πόσο εύκολο ή εφικτό 
είναι να κάνουμε προτάσεις μια εβδο-
μάδα πριν ως ιδιώτες και με τα στοιχεία 
που εσείς τα έχετε κατά τη διάρκεια του 
έτους; Προτείναμε διάφορα αλλά δεν 
γίνονται αποδεκτά!». Αφού τον ευχα-
ριστήσουμε για την πληροφόρηση της 
κατ΄ έτους συζήτησης του προϋπολο-
γισμού και της αδυναμίας του λόγω 
ιδιώτευσης να υποβάλλει προτάσεις, 
μας επισημαίνει την νοηματική του 

υπέρβαση ότι οι προτάσεις του δεν 
γίνονται αποδεκτές! Η λύση στο γρί-
φο μάλλον θα δοθεί από τον επανα-
εμφανισθέντα στα έδρανά τους και 
παραιτηθέντα από διετίας σύμβουλο 
κ. Απόστολο Μενούνο που θέλει να 
προσφέρει!  Ωραίος ο χαβαλές και 
τα χασκογελάκια της παιδικής χαράς 
αλλά με τέτοια ομάδα μπορεί κανείς 
να το σκέφτεται; 

Τι μας είπε για το τραγικό εργατικό 
δυστύχημα; «Δίκαια ή άδικα ο καθέ-
νας έχει τη δικιά του γνώμη για το πώς 
βλέπει τα πράγματα! Πικράθηκε γιατί 
ήθελε να βοηθήσει τα πράγματα αλλά 
ο Δήμαρχος επέλεξε τον Περιφερειάρ-
χη για βοήθεια!». Χάθηκαν όμως στον 
αέρα τα δικά του δικαιοάδικα. Από τη 

σαφήνεια της βοήθειάς του εξαϋλώ-
θηκε το περιεχόμενο και το σύννεφο 
μετεβλήθη σε βροχή! Μία όμως είναι 
η αλήθεια την οποία δεν μπορεί να 
αποκρύψει και αυτή είναι το σωσίβιο 
της 3/χρονης ολικής συγκατάθεσης 
και συμπόρευσης που παρέχει στη 
Δημ. Αρχή.

Η οπαδός της νέας συμπαράταξης 
σύμβουλος κ. Π. Αδαμοπούλου αφού 
συμφώνησε με όλους είπε: «Όλοι έβα-
λαν ένα λιθαράκι στη συζήτηση, στη θλί-
ψη και στα συλλυπητήρια που είπαμε 
στην οικογένεια! Ανεβάζοντας στόμφο 
αναφώνησε: δεν θέλω να γίνω κριτής 
αλλά την ηθική ευθύνη του τραγικού 
γεγονότος δεν έχουν ο Δήμαρχος και 
ο Αντιδήμαρχος αλλά όλοι έχουμε την 

ηθική ευθύνη! Όλοι παίρνουμε έναν ερ-
γάτη για το περιβόλι μας ή μια καθαρί-
στρια για το σπίτι μας αλλά δεν τον ασφα-
λίζουμε! Δεν μπορούμε να έχουμε την 
πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο!».

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την 
ποίηση αυτής της τοποθέτησης που 
αναβλύζει και χύνεται σαν ποτάμι 
αυτή η μεταφορά της ηθικής ευθύνης 
στην κοινωνία. Η αριστερή πτέρυγα 
της νέας συμπαράταξης τι γνώμη έχει; 
Απέναντι στην παραγόμενη φαντασί-
ωση αυτής της άποψης τι μπορεί να 
απαντήσει κανείς;... Μεγάλα ψέματα 
μη λες γιατί θα τα πιστέψεις για τον 
ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα 
πλέξεις...

Πάνος Καμπέρης
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Ποια ονόματα διέρρευσαν σε πληροφορίες και δημοσιεύματα – Πολυσυλλεκτικός και δυναμικός 
αναμένεται ο συνδυασμός του υποψήφιου δημάρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Κ άτι αλλάζει στο Ξυλόκαστρο καθώς από ο,τι φαί-
νεται διαμορφώνεται ένα δυναμικό κλίμα νίκης 
γύρω από τον επικεφαλής των «Οριζόντων Δη-

μιουργίας» και υποψήφιο Δήμαρχο Σπύρο Καραβά. Οι 
κινήσεις του, προσεκτικές, μετρημένες και με σαφείς 
πολιτικές και αυτοδιοικητικές θέσεις έχουν φέρει απο-
τελέσματα και όπως φημολογείται τόσο παλιοί και έμπει-
ροι αυτοδιοικητικοί όσο και η νέα γενιά συμπαρατάσσο-
νται στο πλευρό του για την νίκη στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 και την αλλαγή στον 
δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. 

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
οι γνωστοί γιατροί Ευριπίδης Γκιάτας και Δημήτρης 
Καζάνης (σύζυγος της πάλαι ποτέ αντιδημάρχου Ξυλο-
κάστρου Χριστίνας Καζάνη), αλλά και ο πρόεδρος των 
αιμοδοτών Χρ. Πρωτόπαππας έχουν πάρει θέσεις υπέρ 
Καραβά, στον αυτοδιοικητικό ξυλοκαστρίτικο στίβο. 

Εντυπωσιακό είναι ότι ο Σπύρος Καραβάς αντλεί στε-
λέχη και ανθρώπινο δυναμικό και από τα τρία κόμματα 
που εμφανίζονται ισχυρότερα στην Κορινθία, δηλαδή 
και από τη ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ! 
Αναφέρεται για παράδειγμα ότι όλη η παλιά φρουρά της 
ΝΔ  (Φλασκής, Μαργαρίτης, Μεντζέλος Δ., Κλου-
τσινιώτης, Κουρούμαλης και λοιποί) τον στηρίζουν 
πλέον ξεκάθαρα. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κυ-
ρία Γιόλα Μαστέλου και η ομάδα της (Παπαδόπουλος, 
Μπούρας, Λιακόπουλος και άλλοι), η οποία, αν ταχθεί 
υπέρ Καραβά, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για άλλα δεδομένα 
στην εκλογική μάχη και καθαρή νίκη ακόμη κι από τον 
πρώτο γύρο! Ακόμη πιο εντυπωσιακό και καθοριστικό 
για τις εξελίξεις είναι ότι αποτελεί πλέον κοινό μυστικό η 
συνεργασία του Σπύρου Καραβά με τον πρώην δήμαρχο 
Ηλία Ανδρικόπουλο!

Ισχυρά ερείσματα στα χωριά
Εκείνο όμως που πραγματικά έχει κάνει τον νυν δή-

μαρχο να “ιδρώνει” πολιτικά, είναι τα ισχυρά ερείσματα 
του Σπύρου Καραβά στα χωριά του δήμου. Τα τοπικά 
σχήματα ξεκαθαρίζουν και η σαφής συμπαράταξη δυ-
νάμεων στο πλευρό του επικεφαλής των «Οριζόντων 
Δημιουργίας» σε κάθε τοπική κοινότητα, του δίνει έναν 
αέρα νίκης και υπεροχής. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι ο εκλογικός νόμος Βορίδη είναι έτσι δομημένος που 
απαιτεί να υπάρχουν υποψήφια τοπικά συμβούλια στο 
80% των κοινοτήτων ενός δήμου. Κι αν αυτό για άλ-
λους μοιάζει με αξεπέραστη δυσκολία, φαίνεται ότι για 

τον Σπύρο Καραβά είναι μια ευχάριστη διαδικασία, αφού 
«πατάει γερά», όπως λέμε, σε όλα τα χωριά του Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης!

Η νέα γενιά
Το όραμα του Σπύρου Καραβά για πραγματική αλλαγή 

στον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης φαίνεται ότι εν-
στερνίζονται πολλοί νέοι και νέες που προσδοκούν από 
έναν αυτοδιοικητικό κοντά στην ηλικία τους να αντιλη-
φθεί και να πραγματώσει τα όνειρά τους για ένα εύρω-
στο Ξυλόκαστρο και μια κραταιά Ευρωστίνη!

Οι “παλιοί” νεολαίοι Καραβά (υποψήφιοι του 2019) 
είναι όλοι στις επάλξεις και τώρα, πολύ πιο ώριμοι και 
δυνατοί μετά από 3,5 χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά. 
Ο Π. Δημόπουλος, ο Α. Μεγαρίτης, ο Η. Θελερίτης, η 
Τζ. Δημοπούλου, ο Γ. Κούκιος, ο Αντρ. Βασιλάτος, η 
Μπ. Τσουραπά, ο Β. Γιαννακλής και ο Χρ. Γκίνης πα-
ρουσιάζονται ακόμα πιο ισχυροί αυτή τη φορά, έχοντας 
μάλιστα συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας, διευρυ-
μένη εκλογική δεξαμενή και συνεχή παρουσία από τις 
εκλογές του 2019.

Κοντά σε αυτούς ο Καραβάς κατάφερε να παρουσιά-
σει σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις στελεχών της νέας 
γενιάς στη σκακιέρα των δημοτικών εκλογών. Σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες, καθώς ο ίδιος δεν ανοίγει 
τα χαρτιά του, δίπλα του με ενεργό ρόλο είναι:
• Π. Παπαδόπουλος ορθοπεδικός, υποψήφιος με τον 

νυν δήμαρχο το 2019,ίσως το πιο μεγάλο όνομα που 
κυκλοφορεί στον δήμο, με γερές βάσεις σε Λυκοπο-
ριά, Δερβένι και Ξυλόκαστρο και εκλογική δύναμη σε 
όλα τα χωριά, που ανατρέπει τις ισορροπίες των προ-
σεχών εκλογών.

• Χρ. Μπριστόγιαννης οικονομολόγος, μέλος της κε-
ντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με μεγάλο κύκλο στον 
προοδευτικό χώρο και σημαντική δεξαμενή ψήφων 
μέσα στο Ξυλόκαστρο.

• Δ. Μπούρας ηλεκτρονικός, υποψήφιος το 2019 με 
τον Τσιώτο και στενός συνεργάτης του γιατρού κου 
Βασιλάκη με δεδομένη εκλογική βάση και σημαντικές 
στηρίξεις.

• Β. Διαμαντοπούλου κομμώτρια από τον Πύργο Κο-
ρινθίας, μητέρα τριών παιδιών και ψυχή του πολιτι-
στικού συλλόγου του χωριού της.

• Βλ. Τσιάμης πολιτικός μηχανικός, υποψήφιος περιφε-
ρειακός σύμβουλος το 2019 με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα.

• Κ. Ματσούκας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με εξαι-
ρετικό προφίλ και μεγάλη αποδοχή.

• Θ. Τσιόκου επιτυχημένη επιχειρηματίας και προέδρος 
του πολύ σημαντικού πολιτιστικού συλλόγου Συκιάς.

• Φ. Φιαμέγκος επιχειρηματίας αρτοποιός και ξενοδό-
χος, βαρύ όνομα στα Ξυλοκαστρίτικα δρώμενα.

• Σ. Αναστασίου νέα επιχειρηματίας στο χώρο της εστί-
ασης από τη Λυγιά

• Μ. Αλογογιάννης στρατιωτικός, πρώην αντιδήμαρχος 
επί Ανδρικόπουλου και εκ των στενών συνεργατών 
Καραβά πλέον.

• Γ. Παράνομος επιχειρηματίας
• Ντ. Γκόλια επιχειρηματίας, κόρη του Βασίλη Γκόλια, 

ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ πλέ-
ον

• Γ. Τόλιας εργολάβος οικοδομών από τα Ροζενά, υπο-
ψήφιος τ. σύμβουλος με τον νυν δήμαρχο το 2019 με 
μεγάλη εκλογική επιρροή ιδίως στο χωριό του.
Για κάποια άλλα ονόματα που διαρρέουν (ποδοσφαι-

ριστής του Ηρακλή Ξυλ., ιδιοκτήτης παραλιακού δη-
μοτικού καταστήματος εστίασης, εργολάβος δημοσίων 
έργων, Ευρωστίνιος επιχειρηματίας στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, 
πασίγνωστη καθηγήτρια Αγγλικών, αισθητικός υπο-
ψήφια με άλλο συνδυασμό το 2019 και διάφοροι άλλοι) 
αλλά δεν επιβεβαιώνονται κρατάμε μικρό καλάθι και 
περιμένουμε τη συνέντευξη Καραβά μήπως και του πά-
ρουμε κουβέντα!

Σε κάθε περίπτωση εάν  όλα τα παραπάνω που 
καταγράφουμε με την μορφή της πληροφορίας επι-
βεβαιωθούν, θα πρόκειται για  ομάδα  που πάει για  
τη νίκη από τον πρώτο γύρο έναντι οποιουδήποτε.

Με πληροφορίες από το Corinthoscity.gr και το Jennysworld.gr
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Γνώμη Δήμος Κορινθίων

Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της Δημοτικής Αρχής, επισημαίνει ο επικεφαλής 
της "Πνοής Δημιουργίας" και υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων

Δυστυχώς οι προβλέψεις μου με 
σχετικές δημοσιεύσεις και αναρτήσεις 
στις 16/1 και 24/1/23 επιβεβαιώθηκαν. 
Με μόνη διαφορά ότι ενώ μιλούσα για 
πιθανή έκπτωση 1% τελικά είχαμε 3%.

Η Οικονομική Επιτροπή με 5 έναντι 
3 αρνητικών ψήφων επικύρωσε την 
πρόταση του Δημάρχου για έγκριση 
των πρακτικών δημοπρασίας τριών δι-
αγωνισμών Αγροτικής Οδοποιίας προ-
ϋπολογισμού 1.000.000 € το κάθε ένα 
με την εξευτελιστική έκπτωση 3%.

Πρόκειται για τρία έργα Ασφαλτο-
στρώσεων με χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
3.000.000 €
Α) Αμόνι-Καλογερολίμανο-Ε.Ο. Ισθμός 

- Επιδαύρου
Β)Άγιος Ιωάννης-Φανερωμένη
Γ)Μαψός-Σπαθοβούνι

Οι λόγοι που καταψηφίσαμε την πρό-
ταση αυτή είναι:
1.Στη διακήρυξη των έργων είχε τεθεί 

όρος προσκόμισης 6 ISO (σελ. 47 
παρ. 23.7)!!!

Α)ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποι-
ότητας

Β) ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης

Γ) ISO 45001 Σύστημα Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία

Δ) ISO 39001 Σύστημα Διαχείρισης Οδι-
κής Ασφάλειας 

Ε) ISO 22301 Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας (Πιστο-
ποιεί ότι η εταιρεία έχει «μέλλον» και 
«προοπτική»!!!!!)

Στ) ISO 19600 Σύστημα Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Πα-
ρέχει καθοδήγηση ώστε η εταιρεία 
να δείξει τη δέσμευσή της για συμ-
μόρφωση στους νόμους, καθώς 
και με τα πρότυπα καλής εταιρικής 
διακυβέρνησης των βέλτιστων πρα-
κτικών, της ηθικής και των προσ-
δοκιών της κοινότητας στην οποία 
εντάσσεται).
Προφανώς τα ISO Νο. 5 και 6 εί-

ναι απόλυτα αναγκαία για τη σωστή 
Ασφαλτόστρωση των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ!!!!!!

Όσον αφορά τα δύο τελευταία σκο-
πίμως τα έθεσε η Δημοτική Αρχή 
γνωρίζοντας ότι για να εκδοθούν από 
τις αρμόδιες Αρχές πιστοποίησης απαι-
τείται πάνω από ένας μήνας . Άρα όσοι 
τα είχαν στην ημερομηνία υποβολής 
προσφορών έχει καλώς. Οι υπόλοιποι 
δεν προλάβαιναν. Η προκήρυξη έγινε 
29/12 και η υποβολή προσφορών έλη-
γε 16/1/23.

Αν αυτό δεν λέγεται περιορισμός 
συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς 
ας μας πει ο Δήμαρχος πως λέγεται.
2) Ο Δήμος Κορινθίων μέχρι σήμερα 

ουδέποτε έβαλε τέτοιο όρο στις δι-
ακηρύξεις έργων. Έψαξα όλες, μα 
όλες τις διακηρύξεις της τελευταίας 
4ετίας και τέτοιος όρος δεν βρέθη-
κε σε καμία διακήρυξη.Άρα κάποιος 
λόγος επέβαλε αυτή την προσθήκη.
Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.

3) Κοιτάξαμε και διακηρύξεις άλλων 
φορέων:

-Υπουργείο Υποδομών (23/11/22 Αντι-
πλημμυρικά Λουτρακίου 18.548.387 
€. Περιλαμβάνονται μόνο τα πρώτα 
τρία ISO).

-Περιφέρεια Πελοποννήσου (3/1/23 

Κατασκευή κόμβων σε Αγίους 
Θεοδώρους και Αρχαία Κόρινθο 
4.563.000 €. Περιλαμβάνονται μόνον 
τα πρώτα τρία ISO).
Μόνο στο Δήμο Κορινθίων σοφί-

στηκαν αυτή την εφεύρεση περιορι-
σμού της συμμετοχής.
4) Τελικά τι έγινε στους τρεις διαγω-

νισμούς; Πόσοι συμμετείχαν και τι 
εκπτώσεις έδωσαν; Όπως προκύ-
πτει από τα επίσημα πρακτικά της 
επιτροπής:

Α) Για το έργο «Άγιος Ιωάννης-Φανε-
ρωμένη Χιλιομοδίου» συμμετείχαν 

τρεις εταιρείες με εκπτώσεις 2,31%, 
2% και 1%. Φυσικά κατακυρώθηκε 
στην εταιρεία με την τρομερή έκ-
πτωση 2,3% .

Β) Για το έργο «Αμόνι-Καλογερολίμα-
νο-ΕΟ Ισθμού Επιδαύρου» συμμε-
τείχαν οι ίδιες εταιρείες με εκπτώ-
σεις 3% , 2% και 1% με διαφορετική 
βέβαια σειρά. Κατακυρώθηκε στην 
εταιρεία με την μέγιστη έκπτωση 3%.

Γ) Για το έργο «Σπαθοβούνι-Μαψός» 
συμμετείχαν οι δύο από τις τρεις πιο 
πάνω εταιρείες με εκπτώσεις 3% και 
1% με διαφορετική σειρά. Κατακυ-
ρώθηκε στην εταιρεία με έκπτωση 
3%.
Υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι 

παίχτηκε;
5) Άντε όμως και ξεφύγαμε από τους 

περιοριστικούς όρους που προανέ-
φερα. Οι εκπτώσεις αυτές του 3% 
είναι συμφέρουσες για το Δήμο και 
το Δημόσιο;

6) Μία ματιά στο διαγωνισμό της επό-
μενης ημέρας (17/1/23) στο γειτονι-
κό Δήμο Νεμέας πείθει για του λόγου 
το αληθές. Οι ίδιες ακριβώς εταιρείες 
που έδωσαν προσφορά 3% σε εμάς, 
προφανώς σε συμφωνία, στη Νε-
μέα έδωσαν προσφορά 61,3%, 53% 
και 36% ομοίως για έργο Οδοποιίας 
προϋπολογισμού 195.112€. Αλλά 
εκεί ο διαγωνισμός ήταν ανοικτός. 
Δεν είχε περιορισμούς και συμφωνί-
ες. Δεν είχε τα τερτίπια και τις εφευ-
ρέσεις των ISO. 

7) Και μην μου πει κανείς ότι τα δικά 
μας είναι δύσκολα έργα και έχουν 
εκβραχισμούς και εκσκαφές. Επι-
στρώσεις με 3Α και ασφαλτοτάπητας 
σε υπάρχοντες δρόμους είναι. 

8) Οι ίδιες εταιρείες σε παρόμοια έργα 
του Δήμου μας στο πρόσφατο πα-
ρελθόν έχουν δώσει προσφορές 
πολύ πάνω από 40%. Τι έγινε τώρα 
και δίνουν 3%;
Και καλά οι εταιρείες κάνουν τη δου-

λειά τους. Το συμφέρον τους κοιτάνε, 
το κέρδος τους. Εμείς τι κάνουμε; Πως 
διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον;
9) Οι διαφορές από τις συνήθεις εκ-

πτώσεις (για μένα 40% θα ήταν μία 
καλή έκπτωση) ανέρχονται σε 37% 
κάθε έργο (40-3=37).
Άρα 370.000 € για κάθε έργο του 

ενός εκατομμυρίου.
Μιλάμε για 3 έργα.
Άρα ο Δήμος και το Ελληνικό Δη-

μόσιο θα πληρώσει 1.100.000 € πάρα 
πάνω ως ΖΗΜΙΑ.
10) Συμμέτοχοι δεν θα γίνουμε στις 

πράξεις σας αυτές. Η πράξη αυτή 
όμως θα σας βαρύνει. Αν αυτό δεν 
είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ εσείς βαφτίστε το 
όπως θέλετε.

Ν. Σταυρέλης: Σκανδαλώδεις αναθέσεις έργων 3 εκατ. 
ευρώ με ζημιά 1.100.000€ για το Δήμο και το Δημόσιο
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Ξεκίνησαν τα 
μαθήματα του  Κέντρου 
Δια βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου 
Βέλου Βόχας

Ξεκίνησαν από την Τρίτη 7 Φεβρουαρί-
ου 2023 τα μαθήματα του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης του Δήμου μας με το 
Τμήμα “ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α1”.
Τα μαθήματα υλοποιούνται μέσω 
τηλε-εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως 
παρακολούθηση)   κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη και ώρα 17.00 – 19.00. Όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν λάβει μηνύματα 
για τον τρόπο που θα συνδεθούν στα 
μαθήματα.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
του Δήμου: 2742360319 (κα Βουρλιω-
τάκη Άντα).
Υπενθυμίζουμε ότι  το πρόγραμμα 
υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
“Κέντρα  Δια Βίου Μάθηση (Κ.Δ.Β.Μ) 
– Νέα Φάση” που συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση”.
Ένα σημαντικό πρόγραμμα  που όπως 
ανέφερε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος «δίνει την 
ευκαιρία σε ενήλικες να αποκτήσουν 
επιπλέον δεξιότητες και να εμπλουτί-
σουν τις γνώσεις τους, αναβαθμίζοντας 
και βελτιώνοντας σημαντικά τις επαγ-
γελματικές προοπτικές τους». 
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας συνεχίζει να 
παραλαμβάνει αιτήσεις και σύντομα θα 
ανακοινωθούν και νέα τμήματα.

ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Πουλίτσα: Το μικρό φράγμα – ανάσχεση 
στην πλημμύρα και την λειψυδρία 

Σ
το ρέμα της Πουλίτσας, ένα 
μικρό τσιμεντένιο φράγ-
μα λειτουργεί τα τελευ-
ταία χρόνια υποδειγματικά 

χάρη στις ενέργειες του προέδρου 
Γιώργου Πούλου και του τοπικού 
συμβουλίου. Το φραγματάκι ξε-
μπαζώνεται συστηματικά κάθε 
χρόνο, από φερτές ύλες οι οποί-
ες έρχονται μαζί με τα νερά της 
βροχής από τα ορεινότερα διαμε-
ρίσματα, καθαρίζεται και γίνεται 
λειτουργικό. 

Έτσι όταν μια ζωογόνος και ευ-
λογημένη βροχή, όπως αυτή που 
έπεσε πριν λίγες μέρες, έρθει το 
φραγματάκι συγκρατεί τα νερά, τα 
οποία στη συνέχεια και στην πάρο-
δο των ημερών κατεισδύουν στο 
έδαφος, εμπλουτίζοντας τον υδρο-
φόρο ορίζοντα. 

Πέρα όμως από τον εμπλουτισμό 
του υδροφόρου ορίζοντα, το φραγ-
ματάκι λειτουργεί προστατευτικά 
έναντι των πλημμυρών και για τις 
περιπτώσεις σφοδρής βροχόπτω-
σης, αφού συγκρατεί τη ροή των 
υδάτων και περιορίζει την ένταση 
του φαινομένου. 

Στην πρόσφατη βροχόπτωση της 
Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2023, 
όπως σημειώνει σε σχετική ανάρ-
τησή της στα κοινωνικά δίκτυα η 
Κοινότητα Πουλίτσας, το φράγ-
μα ανάσχεσης ροής λειτούργησε 
πλήρως διατηρώντας πολύτιμες 
ποσότητες νερού στην κοίτη του 
και εμπλουτίζοντας τον υδροφόρο 
ορίζοντα. 

Σε ό,τι αφορά δε, τα όσα απο-
λύτως επιστημονικά ακούστηκαν 
για το γεγονός ότι οι ροές των πο-
ταμών πρέπει να καταλήγουν στην 
θάλασσα γιατί διαφορετικά θα εντα-

θεί το πρόβλημα της διάβρωσης, η 
ταπεινή γνώμη μας είναι ότι όπως 
σε όλες τις καταστάσεις, η αλήθεια 
βρίσκεται κάπου στην μέση. Με 
σωστή διαχείριση και ορθές πρα-
κτικές ήπιας παρέμβασης μπορούν 
να επιτευχθούν και οι δύο αναγκαί-

ες συνθήκες: Και να πέσει το νερό 
και κυρίως η φερτή ύλη στην θά-
λασσα και να κρατηθεί μία ποσότη-
τα υδάτων για τον εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα. 

Παν μέτρον άριστον. Σε κάθε πε-
ρίπτωση. 
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Γνώμη Αγροτικά

“Όμηροι” των παλινωδιών της κυβέρνησης οι σταφιδοπαραγωγοί, κινδυνεύουν με αφανισμό – Πρότασή μας να 
διατεθούν οι υπολειπόμενες ποσότητες σταφίδας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε Τουρκία - Συρία

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοπον-
νήσου, τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 
2023 κατατέθηκε από τον επικεφα-
λής της παράταξης «Νέοι Δρόμοι», 
περιφερειακό σύμβουλο και πρώην 
ΓΓ Υποδομών, Γιώργο Δέδε, μια πολύ 
ενδιαφέρουσα πρόταση για την διάθε-
ση των αποθεμάτων της Κορινθιακής 
Σταφίδας.

 Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελ-
τίο τύπου της παράταξης «Νέοι Δρό-
μοι»: «Θέσαμε την ανάγκη η κυβέρνη-
ση να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση στην απορρόφηση των 
αποθεμάτων της Κορινθιακής και Μεσ-
σηνιακής μαύρης σταφίδας με κρατική 
χρηματοδότηση, στη βάση της συμφω-
νίας με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Καλέσαμε την κυβέρνηση 
να υλοποιήσει τη δέσμευσή της και  να 

καταβάλει άμεσα  τα 2.600.000 ευρώ 
που οφείλει στην Παναιγιάλειο Ένωση 

Συνεταιρισμών εδώ και 14 μήνες, χωρίς 
υπουργικές παλινωδίες και αθέτηση των 

υπεσχημένων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερ-

ψήφισε αυτή τη θέση και αποφάσισε, 
σε περίπτωση που η κυβέρνηση αρνη-
θεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα 
των σταφιδοπαραγωγών, η Περιφέρεια 
να συμβάλει οικονομικά στην απορρό-
φηση ενός μέρους των αποθεμάτων 
που αντιστοιχούν στην παραγωγή της 
Κορινθίας και της Μεσσηνίας.

Επιπλέον, καταθέτουμε την πρόταση 
μαζί με τον επικεφαλής της παράταξης 
“Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννή-
σου”, Θανάση Πετράκο, η αδιάθετη 
ποσότητα της μαύρης σταφίδας να 
απορροφηθεί και να ενταχθεί στο 
πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας 
που θα αποστείλει η χώρα μας στους 
σεισμόπληκτους πληθυσμούς της 
Τουρκίας και της Συρίας, ως ουσια-
στική ένδειξη αλληλεγγύης».

Γιώργος Δέδες: Μάχη για τη σωτηρία 
της κορινθιακής σταφίδας

Την άμεση στήριξη των παραγωγών σταφίδας και 
επιτραπέζιων σταφυλιών της Κορινθίας ζήτησε 
ο Γ. Ψυχογιός με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή 

Μετά από τις συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του για την ανάγκη 
άμεσης ενίσχυσης των παραγωγών Κορινθιακής σταφίδας και επιτρα-
πέζιων σταφυλιών και αφού οι  απαντήσεις του Υπουργείου επιβε-
βαίωσαν τον εμπαιγμό της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο, ο 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός κατέθεσε στις 
3 Φεβρουαρίου επίκαιρη ερώτηση, με την οποία κάλεσε τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεωργαντά, να έρθει στη 
Βουλή για να δώσει απαντήσεις ως εξής:

Τι σκοπεύει να κάνει για να στηρίξει το εισόδημα των σταφιδοπα-
ραγωγών και τη σταφίδα, ένα στρατηγικό προϊόν για την Κορινθία και 
τη χώρα και για ποιο λόγο δεν αυξήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση της 
κορινθιακής σταφίδας στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ;

Θα εντάξει τις ζημιές από ξηρασία στο Ταμείο Αρωγής και 
στις κρατικές ενισχύσεις (de minimis) ή θα αφήσει τα 
επιτραπέζια σταφύλια και τους παραγωγούς να κα-
ταστραφούν, λόγω της απώλειας πολύ σημαντικού 
μέρους του εισοδήματός τους;

Ποια είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΓΑ και 
εάν φτάνουν να καλύψουν όλες τις ζημιές που αφο-
ρούν στη Δήλωση Καλλιέργειας του 2022;

Αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση
«Πολλές φορές το τελευταίο χρόνο έχουμε θέσει 

στο Υπουργείο σας πολύ κρίσιμα ζητήματα του πρω-
τογενούς τομέα της Κορινθίας. Επειδή, είτε δεν παίρ-
νουμε απάντηση, είτε οι όποιες απαντήσεις σας δεν 
υλοποιούνται, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε.

Ένα από αυτά είναι και μαύρη κορινθιακή στα-
φίδα. Η τιμή του προϊόντος εξ’ αιτίας της συγκυ-

ρίας αλλά και των πολιτικών σας, έχει πέσει κάτω από το κόστος παραγωγής το 
οποίο έχει αυξηθεί κατακόρυφα πάλι με μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης. 

Σας είχαμε προτείνει, ενάμιση χρόνο τώρα, να λειτουργήσει η πολιτεία σαν 
«αγοραστής ύστατης καταφυγής», σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διατεθεί το προϊόν σε κοινωνικές δομές και 
ευάλωτες ομάδες, ώστε να στηριχτεί η τιμή του προϊόντος.

Δεν το κάνατε γιατί σας απασχολούσε να στηρίξετε τους σταφιδέμπο-
ρους και όχι τους παραγωγούς. Τώρα σας ζητούν το ίδιο οι παραγωγοί. 
Μάλιστα προτείνουν να το στείλετε ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρα-

νία, κάτι το οποίο σας είχαμε ήδη θέσει και εμείς.
Πολλές φορές, επίσης, σας έχουμε ζητήσει την αποζημίωση των επι-

τραπέζιων σταφυλιών που επλήγησαν από την ξηρασία, η οποία 
δεν ασφαλίζεται από τον ΕΛΓΑ. Σας είχαμε προτείνει να 

την εντάξετε στο Ταμείο Αρωγής για να μπορέσουν 
να αποζημιωθούν δίκαια οι πληγέντες. Δεν το θέλα-
τε και προσπαθήσατε να «πετάξετε τη μπάλα» στον 
ΕΛΓΑ. 

Ακολουθήσατε άνιση και διακριτική μεταχεί-
ριση σε βάρος των παραγωγών με το μοντέλο 
επιλεκτικής χορήγησης ενισχύσεων de minimis 
(καστανοπαραγωγοί Πιερίας, επιτραπέζια σταφύ-
λια Crimson σε Κιλκίς, σταφίδα σε 6 παραγωγούς 
της Κρήτη).

Τώρα έρχονται τα πορίσματα και όχι μόνο τη 
ζημιά από την ξηρασία δεν αποτυπώνουν, αλλά 
ούτε και από τη βροχόπτωση που είναι ασφαλιστι-
κά καλυπτόμενη ζημιά.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Επειδή, οι παραγωγοί του Νομού δεν αντέχουν άλλο το υψηλό κό-
στος παραγωγής και την αδιαφορία της κυβέρνησης και αντιμετωπί-
ζουν πλέον θέματα επιβίωσης,

Επειδή, τα προβλήματα υποδομής όπως αυτό του αρδευτικού νε-
ρού δεν έχει προχωρήσει 3,5 χρόνια τώρα,

Επειδή, η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί ισχυρή βάση για την οικο-
νομία Κορινθίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
Τι σκοπεύει να κάνει για να στηρίξει το εισόδημα των σταφιδοπαρα-

γωγών και τη σταφίδα, ένα στρατηγικό προϊόν για την Κορινθία και τη 
χώρα; Για ποιο λόγο δεν αυξήθηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση της κο-
ρινθιακής σταφίδας στο Στρατηγικό Σχέδιο της Χώρας για τη νέα ΚΑΠ;

Θα εντάξει τις ζημιές από ξηρασία στο Ταμείο Αρωγής και τις κρα-
τικές ενισχύσεις (deminimis) ή θα αφήσει τα επιτραπέζια σταφύλια 
και τους παραγωγούς να καταστραφούν, λόγω της απώλειας πολύ 
σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους;

Ποια είναι τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΓΑ και εάν φτάνουν να κα-
λύψουν όλες τις ζημιές που αφορούν τη Δήλωση Καλλιέργειας του 
2022;»

Η απάντηση του Υφυπουργού επιτείνει την απόγνωση 
των παραγωγών

Λίγες μέρες μετά συζητήθηκε στη Βουλή, η Επίκαιρη Ερώτη-
ση του Γ. Ψυχογιού όπου ο βουλευτής Κορινθίας, αφού αναφέρ-
θηκε στις  συνεχόμενες παρεμβάσεις του για τα αγρότες και τους 
κτηνοτρόφους του Νομού, καθώς και στην πρόσφατη συνάντηση 
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το αρμόδιο Υπουργό για όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα της Κορινθίας, τόνισε την 
τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους παραγωγούς 
μαύρης κορινθιακής σταφίδας αλλά και επιτραπέζιων σταφυλιών 
του Νομού. 

Δυστυχώς, δεν πήρε καμία απάντηση εκτός από γενικόλογες 
ανακοινώσεις χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων, που δεν στη-
ρίζουν ουσιαστικά τις καλλιέργειες και δεν «ακουμπούν» τους πα-
ραγωγούς που αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης πλέον, όπως και 
ολόκληρη η οικονομική και κοινωνική αλυσίδα της Κορινθίας που 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους αγρότες.

Στη δευτερολογία του ο βουλευτής, επέμεινε στην τεράστια σο-
βαρότητα του θέματος που έχει  ήδη αναδειχθεί εκτός από τον ίδιο 
και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου, επιστολές Αγροτικών Συλλόγων, Συνεταιρισμών 
και Δήμων του Νομού, σε μαζικές λαϊκές συνελεύσεις των κατοί-
κων κυρίως για την ολοσχερή ζημιά στα επιτραπέζια , αλλά και από 
βουλευτές της ΝΔ που κατέθεσαν μια μέρα πριν την συζήτηση(!) 
Ερώτηση για την απαξίωση της κορινθιακής σταφίδας.

Κλείνοντας, τόνισε εκ νέου πως πρέπει να είμαστε πρακτικοί, ει-
λικρινείς και αποτελεσματικοί για τον αγροτικό κόσμο του Νομού 
που εξαθλιώνεται και εγκαταλείπει πλέον τα χωράφια του και ζήτη-
σε από τον Υφυπουργό, κ. Στύλιο, να απαντήσει ευθέως και ξεκά-
θαρα στους παραγωγούς της Κορινθίας αν και με ποια συγκεκριμέ-
να κονδύλια και εργαλεία θα στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών 
μαύρης σταφίδας και επιτραπέζιων σταφυλιών του Νομού.

Δυστυχώς, και πάλι η απάντηση του Υφυπουργού ήταν αόριστη 
και κατώτερη των περιστάσεων για τους ανθρώπους που αντιμε-
τωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, αλλά και την κορινθιακή κοινωνία 
συνολικά που βλέπει έναν από τους βασικούς πυλώνες της να κα-
ταρρέει καθημερινά.

Να ενταχθούν και να πληρωθούν άμεσα όλοι 
οι επιλαχόντες «Νέοι Αγρότες» στην Κορινθία 

Δεσμεύσεις για τους μηλοπαραγωγούς

Με δήλωσή του επανήλθε στο θέμα της 
άμεσης πληρωμής των επιλαχόντων «Νέων 
Αγροτών» της Κορινθίας ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός. Αναλυ-
τικά αναφέρει:

«Πριν από περίπου πέντε (5) μήνες είχα-
με καταθέσει με τους βουλευτές Πελοπον-
νήσου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ερώτηση προς το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, ζητώντας να ενταχθούν όλοι οι επιλα-
χόντες/ούσες του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επειδή, η ένταξη όλων των νέων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Μέτρου των 
Νέων Αγροτών θα συμβάλει στην ανακοπή 
της πορείας μείωσης του πληθυσμού, της πα-
ραγωγής και της μεταποιητικής βιομηχανίας 
στην Κορινθία και την Πελοπόννησο,

Επειδή, είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 
για το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπερ-
διπλασίασε τον αρχικό προυπολογισμό, εξα-
σφαλίζοντας την ένταξη σε αυτό του συνόλου 
των επιλαχόντων.

Επειδή μέχρι τώρα, και παρά τα αιτήμα-

τα από Συλλόγους, φορείς των αγροτών και 
τοπικές κοινωνίες, δεν έχει προχωρήσει η 
κυβέρνηση σε καμία κίνηση για την κάλυψη 
των επιλαχόντων μέσα από την αύξηση των 
σχετικών κονδυλίων. 

Επιμένουμε και ζητάμε από το αρμόδιο 
Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην 
εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για 
την ένταξη και πληρωμή όλων των επι-
λαχόντων του Μέτρου των Νέων Γεωρ-
γών στην Κορινθία, σε μια περίοδο που ο 
αγροτικός κόσμος του Νομού αντιμετωπί-
ζει ζητήματα επιβίωσης». 

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για  στή-
ριξη των μηλοκαλλιεργητών  στη Λάρισα   
που ζημιώθηκαν σοβαρά από τις συνθήκες 
αγοράς του προϊόντος τον τελευταίο χρόνο, 
εξαιρώντας άλλες περιοχές που καλλιεργού-
νται τα μήλα μεταξύ των οποίων και  η Κο-
ρινθία,  ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κορινθίας 
Γ. Ψυχογιός προχώρησε άμεσα σε κατάθε-
ση  Ερώτησης  και  ζήτησε από τον αρμόδιο 
Υπουργό, να σταματήσει η άνιση και διακριτι-
κή μεταχείριση του Υπουργείου και να προ-
χωρήσει  στην άμεση  χορήγηση  ενισχύσεων 

deminimis,  και στους μηλοπαραγωγούς  της 
Κορινθίας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μετά  την παρέμβαση  μας , απάντη-
σε εγγράφως    στο αίτημα μας , δεσμευόμενο 
πως θα  συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις και 
παραγωγοί μήλου στης Κορινθίας  αναφέρο-
ντας συγκεκριμένα:

  «…. αποφασίστηκε η αποστολή στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναγγελίας για τη χορήγη-
ση κρατικής ενίσχυσης για την αποζημίωση 
των καλλιεργειών που επλήγησαν ιδιαίτερα 
από τις πρωτογενείς και δευτερογενείς συ-
νέπειες της ενεργειακής κρίσης , μεταξύ των 
οποίων και των μήλων. Η αναγγελία αφορά 
συγκεκριμένες ποικιλίες των ανωτέρω καλ-
λιεργειών σε όλη την επικράτεια, όπως αυτές 
τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα πορίσματα 
των αρμοδίων υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν τί-
θεται κανένα ζήτημα αποκλεισμού.  Ειδικό-
τερα, για την καλλιέργεια μήλων η ενίσχυση 
διαμορφώνεται ανά ποικιλία, κλιμακωτά σε 
250 – 300 ευρώ ανά στρέμμα, βάσει του αξιο-
λογημένου ζημιογόνου αποτελέσματος.»
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Χ ωρίς την κατάλληλη ενημέρωση 
παραμένουν οι αγρότες πολλών 
περιφερειών της χώρας μας για τις 

μειώσεις των επιδοτήσεων καθώς και τις 
αλλαγές που προβλέπει η Νέα ΚΑΠ (Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, 2023-2027) που ήδη 
εφαρμόζεται από την 01/01/2023. Μεγά-
λη μερίδα των παραγωγών πρόκειται να 
χάσει σημαντικό μέρος των ενισχύσεων 
που δικαιούται. Παρόλα αυτά η κυβέρ-
νηση μέσω των απάνθρωπων πολιτικών 
τακτικών της αδιαφορεί –άλλη μια φορά- 
για τον αγροτικό τομέα με αποτέλεσμα οι 
αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους αγω-
νίζοντας για τα δικαιώματα τους. 

Οι αγρότες πέραν των νέων δυσμενών 
συνθηκών της Νέας ΚΑΠ έχουν ακόμα 
κληθεί να αντιμετωπίσουν την εκτίναξη 
του κόστους παραγωγής, την αύξηση των 
τραπεζικών χρεών και την έλλειψη χρη-
ματοδοτικών εργαλείων. Την εποχή που 
το σύνολο των κτηνοτροφικού τομέα της 
χώρας πλήττεται από το διαρκώς αυξανό-
μενο κόστος του πετρελαίου της ενέργειας 
και των ζωοτροφών, το επιτελικό κράτος 
σκοπεύει στη ραγδαία μείωση των ενι-
σχύσεων του. Η αναθεώρηση της Νέας 
ΚΑΠ έτυχε τη δεδομένη στιγμή να αποτε-
λεί ρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης της 
ΝΔ. Η Νέα ΚΑΠ σχεδιάστηκε για λίγους 
με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η 
εφαρμογή της επιφέροντας τεράστιες οι-
κονομικές απώλειες. Οι δυσκολίες που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής 

τομέας ολοένα και αυξάνονται. 
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αντί να 

προχωρά στη σύνταξη του εθνικού στρα-
τηγικού σχεδίου όσον αφορά τις προτε-
ραιότητες ενσωμάτωσης της Νέας ΚΑΠ, 
παραμένει σε αοριστίες και ανακρίβειες. 
Είναι φανερή η ανασφάλεια και αγωνία 
των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα 
για την επιβίωση της γεωργίας και της κτη-
νοτροφίας. Η Νέα ΚΑΠ προβλέπει μείωση 
των άμεσων ενισχύσεων στην ελαιοκαλ-
λιέργεια και την κτηνοτροφία. Συνεπώς 
με πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη δεν υπήρξε προετοιμασία για την 
ενσωμάτωση και ενημέρωση καθώς και 
πρόνοια για αντισταθμιστικά μέτρα στήρι-
ξης όσων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

υποστούν περικοπές στη χρηματοδότηση 
τους από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Η έμπρα-
κτη στήριξη απέναντι στους Έλληνες κτη-
νοτρόφους είναι – εδώ και καιρό- απούσα. 

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αντιθέτως 
πάντα παρούσα στα προβλήματα της αγρο-
τικής και μεσαίας τάξης επιδιώκει την ανα-
μόρφωση της Νέας ΚΑΠ, στον βαθμό που 
προλαβαίνει. Μέσω του προγράμματος της 
επιδιώκει την ενίσχυση για τις ζωοτροφές 
όσο διαρκεί η κρίση και την κατάργηση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το 
αγροτικό πετρέλαιο. Στοχεύει στην ανα-
μόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και 
τη μείωση των ανισοτήτων  δίνοντας προ-
τεραιότητα στους μικρομεσαίους αγρότες 
. Αυτές οι αντι-αγροτικές της κυβέρνησης 

της ΝΔ πρόκειται να εξαλειφθούν και να 
μεταστραφούν σε πολιτικές υπέρ του μι-
κρομεσαίου αγρότη ο οποίος φαίνεται να 
είναι έρμαιο των τακτικών της ΝΔ. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ δίνει προτεραιότητα στην αναπλή-
ρωση των εισοδηματικών απωλειών των 
παραγωγών και τη μείωση του κόστους 
παραγωγής. Επίσης είναι ανάγκη να αντι-
μετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της έλλει-
ψης των εργατικών χεριών. Τέλος κρίνεται 
ζωτικής σημασίας η διασύνδεση των τοπι-
κών μας προϊόντων με τη μεταποιητική 
βιομηχανία και τον τουρισμό. 

Τη στιγμή που το επιτελικό κράτος κα-
ταρρέει, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεριμνά για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των αγρο-
τών στο σύνολο τους.

* Η κυρία Έλενα Κονομόδη είναι 
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, μέλος 

Οργάνωσης Δικηγόρων ΣΥΡΙΖΑ, μέλος 
Συντονιστικού Τμημ.Κοινωνικής Πρόνοιας 

& Αλληλεγγύης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Έλενα Κονομόδη*: Με ευθύνη της Κυβέρνησης 
πλήρως ανενημέρωτοι  οι αγρότες της Κορινθίας 

για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική



 ΤΕΤΑΡΤΗ  15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη26

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

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
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Με Λιούντρη γλέντησε ο Παμβοχαϊκός

Μ έσα σε μία γιορτινή ατμό-
σφαιρα, η αθλητική οικο-
γένεια του Παμβοχαϊκού 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα της, ενώ στην συνέχεια το γλέ-
ντι άναψε για τα καλά έως τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυριακής, με τον 
Δημήτρη Λιούντρη και την Μάντυ Κό-
σκου.

Το παρόν έδωσαν αθλητές, προπονη-
τές, χορηγοί και φυσικά πολλά πολιτικά 
και αυτοδιοικητικά πρόσωπα, αφού η 
φετινή χρονιά είναι διπλά και τριπλά 
εκλογική!

Ο πρόεδρος του Παμβοχαϊκού Πανα-
γιώτης Δαληβίγκας - άψογος ως οικο-
δεσπότης - στην ομιλία του ευχαρίστησε 
τον κόσμο για την συμμετοχή του και 
την στήριξη της ομάδας, αλλά και τους 
χορηγούς που ενισχύουν σημαντικά την 
φετινή πορεία και την προσπάθεια για 
την επίτευξη των αθλητικών στόχων 
του συλλόγου. 

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στο αθλητικό και προπονητικό τιμ που 
δουλεύει σκληρά για να καταγράψει 
άψογες παρουσίες στο πρωτάθλημα. 

Μετά την ομιλία του προέδρου, μοι-
ράστηκαν λαχνοί για τα πολυάριθμα 
δώρα που περίμεναν τους τυχερούς και 
το γλέντι άναψε με την Μάντυ Κόσκου 
και με τον αγαπημένο Βραχατιώτη τρα-
γουδιστή Δημήτρη Λιούντρη που ήρθε 
ειδικά από την Χίο για να τραγουδήσει 
στον χορό του Παμβοχαϊκού. 

Σημαντικές παρουσίες
Στην κατάμεστη αίθουσα του Αλκυ-

ών καταγράφηκαν πολλές πολιτικές 
παρουσίες. Ξεκινώντας από τους δύο 
υφυπουργούς Χρίστο Δήμα και Νίκο 
Ταγαρά και τους βουλευτές του νομού 
Κώστα Κόλλια και Γιώργο Ψυχογιό και 
την σύμβουλο του Πρωθυπουργού Μα-
ριλένα Σούκουλη. Επίσης, οι υποψήφιοι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Αγγε-

λόπουλος, Κατερίνα Ταγαρά και Κατε-
ρίνα Φαρμάκη. Ακόμα, το παρόν έδωσε 
ο Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θάνος 
Θεοχάρης και ο πρ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Γιώργος Τσόγκας. 

Από τους αυτοδιοικητικούς παρών 
ήταν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννί-
βας Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι 
Δημήτρης Τριανταφύλλου και Μιχάλης 
Σδράλης, η πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέ-
λιξη" Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του 
Δημ. Συμβουλίου Κώστας Τριανταφύλ-
λου, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Θα-
νάσης Μανάβης, οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Ν. Ραχανιώτης και Παν. Πανταζής. 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ-
προσωπήθηκε από τους αντιπεριφε-
ρειάρχες Χάρη Βυτινιώτη και Γιώργο 
Οικονόμου, την εντεταλμένη σύμβου-

λο Αθηνά Κόρκα, αλλά και τον επικε-
φαλής της παράταξης "Νέοι Δρόμοι", 
περιφερειακό σύμβουλο και πρώην Γ.Γ. 
Υποδομών Γιώργο Δέδε, καθώς και 
τον περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο 
Καρσιώτη. 

Τέλος, το παρόν έδωσε και ο πρόε-
δρος της Κοινότητας Βραχατίου Γιώρ-
γος Βασιλείου, ο πρώην πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου και μέγας χορηγός της 
ανδρικής ομάδας Παναγιώτης Πιτσά-
κης, ο Λάκης Παπαφωτίου, o Άγγελος 
Παπαγγελόπουλος, ο Θέμης Κουτσο-
γκίλας, ο Γιάννης Ροτζιώκος, ο Λάμπης 
Τανισχίδης, η Ελευθερία Παπαλέκα, η 
Τζένη Σουκαρά και πλήθος κόσμου που 
τίμησαν με την παρουσία τους την με-
γάλη γιορτή του Παμβοχαϊκού, η οποία 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Η διασκέδαση «χτύπησε» κόκκινο στον χορό της Βραχατιώτικης ομάδας  
που έγινε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Αλκυών στο Βραχάτι
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Έκοψε την πίτα της η "Νέα Διάπλαση" Μπολατίου
Στο ζεστό κι αγαπημένο θεατράκι της 

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η 
Νέα Διάπλαση Μπολατίου, την Κυρια-
κή 12 Φεβρουαρίου. Την εκδήλωση συ-
νόδευσε μουσικά η "Μικτή Πολυφωνι-
κή Χορωδία του δήμου Βέλου  Βόχας" 
σε διεύθυνση της Γκρέκας Πετούμενου! 

Το παρόν έδωσαν ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, η 
πρόεδρος του ΝΠΔΔ"Ανέλιξη" Μαρία 
Καλλίρη, ο υποψήφιος βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ Κορινθίας Βαγγέλης Ανδριανάκος 
καθώς και πλήθος κόσμου που τους 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο πρόεδρος της 
"Νέας Διάπλασης" Μπάμπης Ανδρικό-
πουλος. 

Οι τυχεροί που βρήκαν τα φλουριά 
στις δύο πίτες του Συλλόγου ήταν ο κ. 
Μπανιάς και ο κ. Γεωργιάδης. 

Και του χρόνου με υγεία!

Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου: Στην κατάμεστη αίθουσα 
«Χρυσοστόμου Σμύρνης» έκοψε την βασιλειόπιτα του 2023

Προχθές το απόγευμα στις 6:30 
στην αίθουσα Χρυσοστόμου Σμύρνης 
του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορίν-
θου, η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου 
έκοψε τη «Βασιλειόπιτα» μετά από 
απουσία δύο ετών λόγω κορονοϊού. 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Συλλόγου: 

«Κατάμεστος ο χώρος από τα Μέλη, 
αλλά και φίλους και συμπολίτες. Παρέ-
στησαν και τίμησαν τη βραδιά οι Κορίν-
θιοι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελ-
λήνων, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, 
ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευ-
να και την Τεχνολογία Χρίστος Δήμας, 
η Σύμβουλος παρά τω Πρωθυπουργώ 
Μαριλένα Σούκουλη και οι Βουλευτές 
Κωνσταντίνος Κόλλιας και Γεώργιος 
Ψυχογιός. Παρόντες και ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Χάρης Βυτινιώ-
της, η εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτι-
σμού της Περιφέρειας Αθηνά Κόρκα, 
ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.Α.Π. του Δήμου 
Κορινθίων Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 
ο  Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων Βασί-
λειος Ταγαράς που όλοι τους, παρά τις 
πολλές και ανειλημμένες υποχρεώσεις 
τους, τίμησαν την Εκδήλωση. Απηύθυ-

ναν δε σύντομο χαιρετισμό εξαίροντας 
την τριακονταετή δράση του Συλλόγου 
και απευθύνοντας θερμές ευχές για το 
νέο έτος στους παρευρισκομένους.

Παρόντες επίσης οι Αντιδήμαρχοι 
Τεχνικών Υπηρεσιών Γεώργιος Πού-
ρος με το Διευθυντή Γιάννη Τσολάκη, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο εκπρόσωπος 
της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Σταυ-
ρέλης, η Γεωργία Στριμενοπούλου, ο 
Γιάννης Καρασσάβας, ο Πρόεδρος και 
ο Γραμματέας του Εμπορικού Συλλό-
γου Κορίνθου, ο Πρόεδρος του «ΚΥ-
ΨΕΛΟΥ» Στέργιος Αναστασιάδης και 
άλλα μέλη της ομάδας, η Πρόεδρος του 
Συλλόγου «Αλκυονίδες», ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ηπειρωτών «Η Πίνδος», 

ο Διευθυντής του 4ου Γυμνασίου Κο-
ρίνθου Μάριος Γεωργιάδης καθώς 
επίσης Εκπρόσωποι του Συλλόγου 
«Απόστολος Παύλος», μέλη του Δ.Σ της 
«Κορινθιακής Εστίας Λαογραφικών και 
Ιστορικών ερευνών», ο Πρόεδρος και 
μέλη του συλλόγου Βορειηπειρωτών 
«ο Άγιος Δονάτος» και πολλών άλλων 
Συλλόγων και Φορέων.

Ο σεβάσμιος και αγαπητός επί 43 έτη 
υπηρετών την «Παναγία μας» και τους 
ενορίτες της Ιωνίας Κορίνθου, πατήρ 
Ιωάννης Δελημπαλντάς, μετά τα τρο-
πάρια για τον Άγιο Βασίλειο, που έψαλε 
ο καλλίφωνος νεαρός Κυριάκος Δημη-
τριάδης, αφού ευλόγησε την πίτα με τις 
ειδικές ευχές της Εκκλησίας μας, χάρα-
ξε τρεις φορές την ωραία Βασιλειόπιτα 
που δέσποζε στο τραπέζι και απηύθυνε 
θερμές, πατρικές ευχές στην αίθουσα. 
Εν συνεχεία η Πρόεδρος, κατά τα καθι-
ερωμένα, έκοψε την πίτα.

Αμέσως μετά από τη σκηνή της αί-
θουσας οι Χορωδίες της Μικρασια-
τικής Στέγης και του ΚΕ.Π.Α.Π του 
Δήμου Κορινθίων υπό τη Διεύθυνση 
της Καθηγήτρια και Μαέστρου Αναστα-
σίας Αγκιστριώτη, μας ταξίδεψαν με 
τα ωραία μικρασιάτικα παραδοσιακά 
τραγούδια στην Αλησμόνητη Ελληνική 
Ανατολή και καταχειροκροτήθηκαν.

Αμέσως μετά η εξαίρετη Καθηγήτρια 
Σκάζα Σοφία και Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Φιλολόγων νομού Κορινθίας, 
γοήτευσε το κοινό με τη σύντομη αλλά 
γλαφυρή, περιεκτική και «ξεχωριστή» 
ομιλία της για τους Τρεις Ιεράρχες, τους 
μεγάλους αυτούς Πατέρες της Ελληνι-
κής Ανατολής, που ακόμη και σήμερα 
οι ιδέες τους, τα συγγράμματά τους και 
η βιωτή τους είναι επίκαιρα και διδά-
σκουν μικρούς και μεγάλους.

Το εξώφυλλο του Επετειακού Ημε-
ρολογίου του 2023 δέσποζε στην οθό-
νη και προσείλκυσε τους πάντες με το 
περιεχόμενο για τη Συνθήκη της Λοζά-
νης και την αντιμετώπιση της προσφυ-
γιάς πριν από εκατό χρόνια.

Κυρίες του Συλλόγου με τις πιατέλες 
περιήλθαν στην αίθουσα προσφέροντας 
στον κάθε παρευρισκόμενο ένα κομμά-
τι από τη Βασιλειόπιτα και ένα παραδο-
σιακό ισλί -παραδοσιακό μικρασιάτικο 
γλυκό με καρύδια- και ωραία φοντάν.

Στην όλη εκδήλωση κυριάρχησε ένα 
πνεύμα επαφής, αγάπης και ευχών 
μετά από δύο χρόνια αποχής λόγω του 
κορωνοϊού.

Η βραδιά έληξε με τη γλυκιά γεύση 
και τις θερμές ευχές για ένα αίσιο έτος 
γεμάτο υγεία, ειρήνη, ελπίδα και αγάπη.

Καλή Χρονιά σε όλους!».
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Καθαρά Δευτέρα 2023: Όλοι στο Ζευγολατιό 
στον Βοχαΐτικο Βλάχικο Γάμο!

Με ιδιαίτερη χαρά η Φιλαρμονική Ζευγολατιού, ο 
Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, 
η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού και η Κοινότητα 
Ζευγολατιού ξεκίνησαν φέτος και πάλι τις προετοιμα-
σίες για τον Βοχαΐτικο Βλάχικο Γάμο που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Καθαρά Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 
2023, στο Ζευγολατιό, συνεχίζοντας μια παράδοση 
δεκάδων ετών.

Ήδη με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι πρόβες 
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία του 
Άρη Σταύρου. Η προσπάθεια ενισχύεται με την εθε-
λοντική προσφορά κατοίκων του Ζευγολατιού φίλων 
της παράδοσης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη». 

Το πατροπαράδοτο αποκριάτικο έθιμο του Ζευ-
γολατιού, από τις αρχές του 20ου αιώνα και επί σειρά 
ετών πραγματοποιούταν στην αγορά του χωριού την 
Καθαρά Δευτέρα, με μεγάλη επιτυχία. Η προφορική 
παράδοση της Βόχας, διασώζει την διοργάνωση ως 
το πλέον σημαντική εκδήλωση των Αποκριών που 
συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των κατοίκων όλων των 
γύρω χωριών. Η τελευταία φορά που το έθιμο του Βο-
χαΐτικου Βλάχικου Γάμου έλαβε χώρα ήταν το 1994.

Η αείμνηστη πρόεδρος της Πνευματικής Στέγης 
Ζευγολατιού, Ελένη Λιμιάτη, είχε καταφέρει να συ-
γκεντρώσει και να καταγράψει τις προφορικές παρα-
δόσεις για τους διαλόγους του Βοχαΐτικου Βλάχικου 
Γάμου και με βάση αυτές τις καταγραφές στις αρχές 
του 2020, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος 
Βόχας, η Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού και η Κοινό-
τητα Ζευγολατιού αποφάσισαν να αναβιώσουν το πα-
τροπαράδοτο έθιμο. Όμως η πανδημία του κορωνοϊού 
που ενέσκηψε στα τέλη του Φεβρουαρίου 2020 ακύ-
ρωσε την προσπάθεια. 

Φέτος, οι τρεις διοργανωτές φορείς με την προσθή-
κη και της Φιλαρμονικής Ζευγολατιού αποφάσισαν να 
ολοκληρώσουν την προσπάθεια και να αναβιώσουν εν 
τέλει το αποκριάτικο δρώμενο. Ήδη τα κείμενα έχουν 
διασκευαστεί και έχουν προσαρμοστεί οι διάλογοι, 
έχουν γίνει προσθήκες και απαραίτητες συμπληρώ-
σεις που θα δώσουν ένα πλήρες θεατρικό δρώμενο. 

Ο γαμπρός, ο Βέλος, και η νύφη, η Βόχα, σας περι-

μένουν την Καθαρά Δευτέρα να γίνετε μάρτυρες στον 
περιώνυμο γάμο τους, τον οποίον επιθυμούν να κατα-
στήσουν θεσμό για το Ζευγολατιό και τον δήμο Βέλου-
Βόχας!
Info: 

 ▶ Πότε: Καθαρά Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023, 
ώρα 11:30 π.μ.

 ▶ Πού: Αγορά Ζευγολατιού Κορινθίας

 ▶ Σκηνοθεσία: Άρης Σταύρου
 ▶ Οργανωτική Επιτροπή: Μαργαρίτα Λιμιάτη, Γιώτα 

Αθανασούλη, Θεόδωρος Τάτσιος, Γιάννης Παπαδη-
μητρίου, Άρης Σταύρου.

 ▶ Επικοινωνία: Θοδωρής Τάτσιος (6947 183 419), 
Γιάννης Παπαδημητρίου (6936 746 010)

 ▶ Υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας και του 
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη»

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

Τηλ. 6940 699559
Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων 

γηροκόμους, οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-
αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc 

του 2001 σε λογική τιμή. 
Τηλ. 6976684810
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του στο 
χωριό αρ¬χικά δεν στάθηκαν εμπόδιο 
στη μετέπειτα επαγγελματική πορεία 
του Ερρίκου. Κατάφερε να γίνει ένας 
επιτυχημένος γυναικολόγος και ένας 
ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Ή του-
λάχιστον έτσι πίστευε. Το πραγματικό 
εμπόδιο στην ευτυχία του όμως, βρι-
σκόταν μέσα στην ίδια τη βασανι¬σμέ-
νη ψυχή του! Η αναζήτηση της αγάπης 
θα τον μπλέξει σε περιπέτειες που θα 
κρατήσουν πάνω από μια δεκαετία. Θα 
αναμετρηθεί με όσα του είχε γράψει η 
μοίρα και θα ανακαλύψει κρυμμένα 
μυ¬στικά του παρελθόντος! Θα επι-
στρέψει στις ρίζες του και θα δώσει 
μια

γενναία μάχη με τους δαίμο¬νές του. 
Θα αναδειχθεί τελικά νικητής;
Ένα ψυχολογικό κοινωνικό μυθιστό-
ρημα που μας μεταφέρει ένα μήνυμα 
αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό 
μας αλλά και τη διαφορετικότητα!

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Μπορεί να είναι η πρώτη συγγραφική 
δουλειά του κυρίου Κουκκόνη, αλλά 
η γραφή του κάθε άλλο παρά σε έναν 
πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα πα-
ραπέμπει. Πραγματικά μας εκπλήσσει 
ευχάριστα. Καταφέρνει και μας καθη-
λώνει από τις πρώτες κιόλας σελίδες, 
και μας δίνει ένα βιβλίο γεμάτο και 
χορταστικό από κάθε άποψη, από την 
αρχή μέχρι το τέλος. 
Είναι πολύ καλογραμμένο και δεμέ-
νο αφηγηματικά. Ο συγγραφέας δεν 
φλυαρεί άσκοπα και το περιεχόμενο 
δεν κάνει κοιλιά πουθενά. Οι χαρακτή-
ρες είναι πειστικοί και απόλυτα αληθο-
φανείς. 
Η αφήγηση εστιάζεται χωροχρονικά 
τη δεκαετία του ’70 στη Θεσσαλία 
και φτάνει μέχρι λίγο πριν την εποχή 
του κορονοϊού. Ο κεντρικός ήρωας 
της ιστορίας είναι ο Ερρίκος και είναι 
ο κύριος αφηγητής. Ξεκινά και μας 
περιγράφει τα πολύ δύσκολα παιδικά 
του χρόνια και όσο μεγαλώνει μπλέκει 
σε περιπέτειες που θα κρατήσουν για 
πολλά χρόνια. 
Μέσα από την αφήγησή του ο πρω-

ταγωνιστής μας μεταφέρει ένα ηχηρό 
μήνυμα, εκείνο της αγάπης και του 
σεβασμού για τον εαυτό μας αλλά και 
στη διαφορετικότητα.
Είναι ένα πολύ σύγχρονο μυθιστόρημα 
που καταπιάνεται με το πιο συχνό και 
σοβαρό θέμα της καθημερινότητας 
και της σημερινής εποχής, τη μοναξιά. 
Δεν μιλά μόνο για αυτή που βιώνει 
κανείς όταν είναι μόνος του, αλλά και 
για αυτή που αισθάνεται όταν βρίσκε-
ται με κόσμο. Παρουσιάζει κοινωνικά 
προβλήματα με τέτοιο δεικτικό τρόπο 
γιατί θέλει να μας κάνει να προβλημα-
τιστούμε.

Συχνά βρίσκουμε τους εαυτούς μας 
να είμαστε παγιδευμένοι σε σχέσεις 
με λάθους ανθρώπους που όμως νο-
μίζουμε πως είναι οι σωστοί. 
Πρέπει να τολμούμε να αναζητούμε 
την ευτυχία που μας αξίζει. Το χρυ-
σό κλειδί που την ξεκλειδώνει είναι η 
αγάπη. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε 
πρώτα εμείς τον εαυτό μας και μετά 
θα μπορέσουν να μας αγαπήσουν οι 
άλλοι. Και δεν είναι κακό να αναγνω-
ρίζουμε τα λάθη μας, γιατί έτσι μόνο 
μπορούμε να τα διορθώσουμε και να 
γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να 
τραβήξουμε μπροστά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Γεννήθηκα το 1981 στα Τρίκαλα της 
Θεσσαλίας, όπου πέρασα τα παιδικά 
και μαθητικά μου χρόνια. Σπούδασα 
Μοριακή Βιολογία – Βιοχημεία στο 
Πανεπιστήμιο του Μιλάνο, ενώ από 
το 2018 είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου στην εξωσωματική γονιμοποί-
ηση. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι 
ως εκπαιδευτικός προετοιμάζοντας 
μαθητές για την εισαγωγή τους σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλ-
ληλα, παρακολούθησα μα¬θήματα Δη-
μιουργικής Γραφής με καθηγήτρια την 
κ. Αργυρώ Μα¬ντόγλου. Λατρεύω το 
διάβασμα, τη γυμναστική και τα ταξί-
δια. To βιβλίο «Μόνος μαζί σου» είναι 
το πρώτο συγγραφικό μου εγχείρημα.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Το «Περί Της Εαυτού Ψυχής» στην Κόρινθο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΖΟΥΡΓΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ΣΤΟ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ

Ο εξαιρετικός συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός πα-
ρουσίασε με μεγάλη επιτυχία στο Καλογεροπούλειο 
Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού στη Κόρινθο, σε μια 
ζεστή ατμόσφαιρα και σε μια κατάμεστη από κόσμο αί-
θουσα, τη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στις 7μ.μ., 
το νέο, συγκλονιστικό μυθιστόρημα του «Περί Της Εαυ-
τού Ψυχής» εκδόσεων Πατάκης.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και προλόγισε η κυρία 
Μαρία Χρισταρά πρόεδρος του ιδρύματος. Για τον συγ-
γραφέα και το βιβλίο μίλησε η κυρία Ξένια Σακελλαρί-
ου από το βιβλιοπωλείο «Κουκίδα». Στη συνέχεια τον 

λόγο πήρε ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος. 
Κύριος ομιλητής για το βιβλίο ήταν ο κύριος Πέτρος 
Θωμαΐδης, συγγραφέας, ο οποίος με τον γλαφυρό του 
λόγο μας παρέσυρε στον μαγικό κόσμο του βιβλίου. 
Η παρουσίαση ήταν διανθισμένη από την παραστατι-
κή ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου της κυρίας 
Μαρίας Παϊβανά, φιλόλογου. Ακολούθησε εξαιρετική 
ανάλυση του βιβλίου από τον συγγραφέα ο οποίος  συ-
νομίλησε με το κοινό και απάντησε σε ερωτήσεις τους.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδο να είναι το 
νέο πόνημα του συγγραφέα και  συγχαρητήρια και πολ-
λές ευχαριστίες σε όλους για αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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Χώρος και μνήμη  
του πειραϊκού περιθωρίου 
στον 20ο αιώνα
Όταν στο Φαληρικό όρμο κατέφθανε 
και έδενε ο 6ος αμερικανικός στόλος, 
ένας ολόκληρος μηχανισμός έμπαινε 
σε πλήρη λειτουργία. Ο μηχανισμός 
της παροχής διασκέδασης στα ναυτά-
κια του στόλου. Άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά, σαν έτοιμοι από καιρό, στο 
κυνήγι του δολαρίου. Ο στόχος ήταν 
ένας και ιερός· τα δολάρια. Τα ναυτά-
κια έπρεπε να ικανοποιηθούν διασκε-
δάζοντας και το πολύτιμο συνάλλαγμα 
να αλλάξει τσέπη.
Κυνηγοί πελατών να συγκεντρώνουν 
τους υποψήφιους και να τους οδηγούν 
στα κατάλληλα μαγαζιά διασκέδασης, 
γυναίκες που ικανοποιούσαν κάθε αν-
δρική επιθυμία και πιτσιρικάδες που 
έκαναν θελήματα για να εξοικονομή-
σουν χαρτζιλίκι.
Αυτά πάνω-κάτω γνωρίζουμε για την 
διάσημη, αλλά υπόπτου διαγωγής και 
φήμης,  συνοικία της Τρούμπας στον 

Πειραιά. Φρόντισαν γι΄ αυτό ταινίες 
όπως ‘Τα κόκκινα φανάρια’ και το ‘Κα-
λώς Ήρθε το  Δολάριο’, που μας έδει-
ξαν μια εικόνα που για μας που είτε 
δεν ήμασταν πειραιώτες, είτε δεν ήμα-
σταν θαμώνες των εκεί ‘καταστημά-
των’, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή.
Πίσω όμως από τα φώτα και τα γε-
λαστά πρόσωπα των πρωταγωνι-
στών κρύβονται συνήθως άπειρες 
ανθρώπινες ιστορίες, φτώχιας, βίας, 
εκμετάλλευσης, ανθρώπινης κατά-
πτωσης, ευτελισμού αλλά και ανθρω-
πιάς, αλληλεγγύης, αγάπης. 
Ο συγγραφέας συστηματικός συλλέ-
κτης εικόνων και ιστοριών μιας επο-
χής που δεν υπάρχει πλέον ή έστω 
υπάρχει με άλλο πρόσωπό και άλλες 
συμπεριφορές και μέσα, καταφέρ-
νει να ζωντανέψει όχι μόνο τη φημι-
σμένη συνοικία αλλά και ολόκληρη τη 
ζωή του πειραϊκού περιθωρίου.
Ο Πειραιάς σαν το μεγαλύτερο λιμάνι 
της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα 
της Μεσογείου, υποδεχόταν πολλά κα-
ράβια και φυσικά πολλούς ναυτικούς, 
που μετά από πολύμηνα ταξίδια στην 
ερημιά της θάλασσας αποζητούσαν 
στη γυναικεία παρέα αυτό που είχαν 
στερηθεί στους ωκεανούς. Έτσι δημι-
ουργήθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία 
του σεξ, για να ικανοποιήσει τις πά-
ντα αυξημένες ανάγκες. Κοντά στους 
ναυτικούς και όλοι οι στεριανοί που 
αναζητούσαν ανάλογες απολαύσεις 
και διαφυγές. Και η βιομηχανία συ-
μπληρωνόταν με ποτά και ναρκωτικά, 
ώστε να καλύψει όλη τη γκάμα των 
απαιτήσεων.
Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου το 
καλύπτουν αφηγήσεις ανθρώπων που 
έζησαν και συμμετείχαν με κάποιο 

τρόπο στα δρώμενα της εποχής εκεί-
νης. Αυτό προσθέτει αυθεντικότητα 
και αμεσότητα στη διήγηση και ταυ-
τόχρονα αναδύει μια αυξημένη συναι-
σθηματική φόρτιση. 
Ένα μεγάλο κεφάλαιο καλύπτει η ανα-
φορά στο κάποτε περίφημο κρατικό 
πορνείο των Βούρλων, όπως και των 
τεκέδων και χασισοποτείων που κάπο-
τε ανθούσαν στο χώρο.
Αυτό που είναι σημαντικό και πραγ-
ματικά συγκινεί τον αναγνώστη της 
αφήγησης, είναι η γνωριμία με τους 
πρωταγωνιστές και η γνωστοποίηση 
της διαδρομής ενός εκάστου. Πόρ-
νες, αρραβωνιαστικοί-νταβατζήδες, 
μαντάμες-τσατσάδες, διεφθαρμένοι 
αστυνομικοί, ιδιαιτερότητες της ‘κα-
λής κοινωνίας΄. Η ανωνυμία και η από-
σταση από τα γεγονότα, βοήθησε να 
περιγράψουν ο καθένας τη δική του 
συμμετοχή, με περισσή ειλικρίνεια, σε 
αυτόν τον  παράξενο και απόμακρο 

κόσμο. Και αυτό που ανακαλύψαμε 
είναι ότι πίσω από τις μάσκες και 
τις εύκολες ταμπέλες, υπάρχουν 
άνθρωποι με αισθήματα, ανάγκες, 
πίκρες, ατυχίες, δάκρυα αλλά και 
άνθρωποι με ψυχή καθαρή και καρ-
διά γεμάτη αγάπη. 
Τελειώνοντας την ανάγνωση του βι-
βλίου μια άλλη εικόνα θα έχετε απο-
κομίσει και με άλλη ματιά θα βλέπετε 
έναν κόσμο, που τώρα προσπερνάμε 
με αδιαφορία ή και απέχθεια. 

Ο συγγραφέας
Ο Βασίλης Πισιμίσης γεννήθηκε το 
1960 στο Βλόγγο Γορτυνίας και από 
το 1967 κατοικεί μόνιμα στο Κερατσί-
νι. Είναι μανιώδης συλλέκτης και με-
λετητής της ευρύτερης περιοχής του 
Πειραιά και έχει πλούσια πολιτιστική 
και συλλεκτική δράση. Το 1989 δημι-
ουργεί το Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο 
Κερατσινίου. Είναι συνεργάτης του πε-
ριοδικού "Συλλογές" και πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλεκτικού Συλλόγου 
Κερατσινίου.
Εκτός από την έρευνα και τη συλλο-
γή ιστορικών ντοκουμέντων και τεκ-
μηρίων του ευρύτερου Πειραιά, έχει 
ασχοληθεί με τη λαϊκή ζωγραφική και 
τη γελοιογραφία. Άρθρα του έχουν δη-
μοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά, 
βιβλία και λευκώματα. 
Το 1985 κυκλοφόρησε το λεύκωμα γε-
λοιογραφιών του ‘ΝΙΟΝΙΟΣ’. Το 2008 
εκδόθηκε το βιβλίο του ‘Το ρολόι του 
Πειραιά - Το παλιό Δημαρχείο’. Το 2010 
εκδόθηκε το βιβλίο του ‘Βούρλα – 
Τρούμπα: Μια περιήγηση στο χώρο 
του περιθωρίου και της πορνείας του 
Πειραιά(1840-1968)..
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