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

Μ ετεξεταστέα έμεινε η κυβέρνηση 
(τουλάχιστον) σε θέματα Δημο-

κρατικής Λειτουργίας του Πολιτεύμα-
τος και των Θεσμών, μετά από έλεγχο 
ειδικής επιτροπής (PEGA) του ευρωκοι-
νοβουλίου. Κάποτε, όπως έλεγε ένας 
παλαιός ηγέτης και ιδρυτής πολιτικής 
δυναστείας, «έξω πάμε καλά». Τώρα 
ούτε έξω, ούτε μέσα, ούτε πάνω, ούτε 
κάτω. 
Περαστικά μας!!!

Ε κλογές έρχονται, αρχίσαν τα εγκαί-
νια. Ο πολυχρονεμένος μας ηγέτης 

Κυριακούλης εγκαινίασε το προσχέδιο 
της μακέτας(!) του αρχαιολογικού μου-
σείου. Αν κρίνουμε από την Κορίνθου-
Πατρών που εγκαινιάστηκε 7 φορές πριν 
παραδοθεί, στο μουσείο προβλέπεται 
να σπάσουμε ρεκόρ. 
Όσο για την κατασκευή, ας περιμένει· δε 
βιαζόμαστε δα!!!

Τ ουρκοκύπριος, άνθρωπος της νύ-
χτας και του υποκόσμου, έλαβε, εν 

κρυπτώ, παρά του ελληνικού δημοσίου 
τιμητική ιθαγένεια και διαβατήριο, με ει-
σήγηση του φίλτατου κου Άδωνη. Το  τι-
μητικό αυτό προνόμιο το έλαβε προφα-
νώς για τα αξιοσημείωτα κατορθώματά 
του στο σκληρό κόσμο του υποκόσμου, 
όπου μόνο οι «Άριστοι» ξεχωρίζουν, το 
δε «εν κρυπτώ» προφανώς από σεμνό-
τητα, που επίσης χαρακτηρίζει τους με-
τέχοντες του συναφιού. 
Ότι άλλο λέγεται περί αυτού είναι κακο-
βουλίες από ζήλια!!!

Ο υπουργός που έφερε στα δημόσια 
ταμεία κάμποσες δεκάδες εκατομ-

μύρια €, καταδικάστηκε και λοιδορή-
θηκε. Κάποιοι άλλοι που λεηλάτησαν το 
δημόσιο ταμείο για ίδιο όφελος, κυκλο-
φορούν ελεύθεροι και δοξασμένοι.
Η δικαιοσύνη τελικά είναι στ’ αλήθεια 
τυφλή!!!

Τ ώρα που τα φαντς(funds) μπορούν 
να κάνουν πλειστηριασμούς και να 

κατάσχουν και πρώτες και δεύτερες κα-
τοικίες, κάποια κόμματα που χρωστούν 
εκατοντάδες εκατομμύρια κινδυνεύουν 
άραγε ή έχουν πάρει ειδική απαλλαγή. 
Και αν δεν ξέρετε ποια είναι τα κόμματα, 
για να βοηθήσω, είναι οι «Μαζί τα φάγα-
με» και οι «Εμείς θα τα φάμε μόνοι μας». 
Κατανοητόν ελπίζω!!!

Γ ραφείο εταιρίας που επηρεάζει την 
εκλογική συμπεριφορά των πολι-

τών με ύποπτους και παράνομους τρό-
πους, λειτουργεί στη χώρα μας. 
Να υποθέσω ότι εδώ βρήκαν φτηνά 
γραφεία και ευήλιο περιβάλλον, ή ότι 
εδώ βρήκαν πελάτες. Και επειδή οι υπη-
ρεσίες αυτές είναι ακριβούτσικες, ποια 
κόμματα μπορεί να έκαναν χρήση;
Μήπως αυτά που έχουνε ξοδέψει εκα-
τομμύρια δανεικά και αγύριστα;
Μπορεί και όχι, αλλά πάλι τόσα εκατομ-

μύρια, όλα σε σουβλάκια τα έφαγαν???

Ε νάμιση χρόνο έκανε να καθαρογρα-
φτεί η απόφαση για τα αναδρομικά 

των συνταξιούχων από το ανώτατο δικα-
στήριο. Μόλις λίγες μέρες άρκεσαν για 
να γίνει το αντίστοιχο στην απόφαση για 
τους πλειστηριασμούς. Τόσον καιρό γκρι-
νιάζατε ότι αργούν, αλλά και τώρα που 
επιτάχυναν, πάλι γκρινιάζουν μερικοί. Δε 
σας βρίσκουμε με τίποτα πχιά!!!

Π ερισσότερους εξοπλισμούς ζητά ο 
γραμματέας του ΝΑΤΟ. Λογικό εί-

ναι από τις προμήθειες όπλων βγάζουν 
μεροκάματο. Μήπως και ο γραμματέ-
ας του ΟΗΕ να ζητούσε περισσότερες 
προσπάθειες για ειρηνική επίλυση των 
διαφορών. Λέω, μήπως. Αλλά βλέπεις η 
ειρήνη δε δίνει ‘προμήθεια’, οπότε ποιος 
να ασχοληθεί!!! 

Σ ας έχει κουράσει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία; 

Υπομονή γιατί θα αργήσει να τελειώσει, 
όσο τουλάχιστον έχουμε φαντάρους για 
ξόδεμα.
Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, αν κερδίσει 
κάποιος, αλλά σίγουρα χιλιάδες μανού-
λες θα κλαίνε και από τις δύο πλευρές, 
ενώ από την άλλη πάμπολλες πολεμικές 
βιομηχανίες θα γελάνε με τα τρελά κέρδη 
που συσσωρεύουν!!!

Π ολύ έχουν αγριέψει οι ανήλικοι τον 
τελευταίο καιρό. 

Συμμορίες, ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα, 
βιασμοί, στην ημερήσια διάταξη.
Δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει, αλλά τείνω 
να πιστέψω ότι είναι σύμπτωμα μιας κοι-
νωνίας σε σήψη και παρακμή.
Ας ανα-στοχαστούμε οι μεν γονείς και 
οι δάσκαλοι, πως διαπαιδαγωγούμε τα 
παιδιά μας, η δε πολιτεία τι ευκαιρίες 
προσφέρει για να ενταχθούν ομαλά στην 
κοινωνία. Και ας πάψει εκείνο το περίφη-
μο γνωμικό ότι «κανείς δεν πάει μπροστά 
με το σταυρό στο χέρι», να δικαιώνεται 
καθημερινά!!!

Δ εν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο 
πλέον. Ψάρια και μάλιστα ζωντανά 

και φρεσκότατα έβρεξε σε πόλη της Αυ-
στραλίας. Στα μέρη μας καμιά λασποβρο-
χή και πολύ μας πέφτει. 

Ψ ηφιακό μουσείο για τη σταφίδα 
αποφάσισε να φτιάξει ο δήμος 

μας. Εν τω μεταξύ το ιστορικό κτίριο της 
ΕΤΠΑΚΟ, που συνδέεται άμεσα με τη στα-
φίδα και όχι μόνο, καταρρέει, βορά του 
αδηφάγου χρόνου και της αδιαφορίας.
Βλέπεται δε χωράει σε ιστοσελίδα, είναι 
και παλιατζούρα….!!!

Τ ι θα γίνει κε πρωθυπουργέ μας, θα 
αποφασίσετε πότε θα γίνουν εκείνες 

οι έρμες οι εκλογές να κάνουμε κι εμείς 
τα κουμάντα μας ή κοσκινίζετε ακόμη; 
Έχουμε και αρνί να ψήσουμε!!!

Λ.Σ. (26/02/2023)

Ε κλογές πλησιάζουν και ο αέρας 
έχει ήδη αρχίσει να μυρίζει Άνοιξη.

Η μέρα μεγάλωσε, ο ήλιος καθρεφτίζε-
ται περιχαρής στις χιονισμένες κορφές 
των βουνών και τα ρυάκια κελαρύζουν 
μελωδικά διατρέχοντας την επιτέλους 
νοτισμένη γη.
Οι εκλογές στη χώρα μας είναι ότι ευ-
τυχέστερο μπορεί να συμβεί. Αν δεν 
ήταν το Πάσχα, που μας κλέβει την 
πρωτιά, θα λέγαμε ότι είναι η μεγα-
λύτερη γιορτή των νεοελλήνων. Είναι 
όμως σίγουρα η μακρο-διαρκέστερη.
Ξεκινάει από την επομένη των προη-
γουμένων, επιταχύνει από τη στιγμή 
που ο κυρίαρχος πρωθυπουργός υπο-
νοήσει ότι το σκέφτεται και κορυφώ-
νεται όταν οι ημερομηνίες δεν επιτρέ-
πουν περαιτέρω αγωνία.
Εν τω μεταξύ έχει αρχίσει το πανήγυρι.
Επιδόματα για τη νοικοκυρά και συ-
μπλήρωμα για το νοικοκύρη,
Αύξηση των εισοδημάτων και μείωση 
των φόρων,
Χτίσιμο γεφυριών και διάνοιξη ποτα-
μών,
Σχολεία για τα παιδιά και παιδιά για 
τους άτεκνους,

Υγεία για όλο το λαό,
Δικαιοσύνη για τους αδικημένους,
Γαμπρούς για τις ανύπαντρες και τυχε-
ρά για τις χήρες,
Χαρές και γλέντια Τρίτη-Πέμπτη-Σάβ-
βατο,
Καινούργια σήριαλ στην τηλεόραση,
κλπ, κλπ, κλπ…..
Αγαπητοί ψηφοφόροι κρατήστε μεγά-
λο καλάθι για να χωρέσουν όσες υπο-
σχέσεις περισσότερες γίνεται.
Μετά τις εκλογές μπορείτε να τις κρε-
μάστε στον τοίχο να τις θαυμάζετε. 
Στις επόμενες εκλογές θα πάρετε πε-
ρισσότερες.
Και μην το ξεχάσω, το καρναβάλι μεν 
τέλειωσε, αλλά οι μάσκες θα βγουν αρ-
γότερα. 
Ευτυχείτε!!!
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Με αφορμή την Ρούλα Πισπιρίγκου

Ο άνθρωπος κατά την πνευμα-
τική του πορεία δοκιμάστηκε 
σκληρά και πέτυχε την πρόοδο 
του από βιολογικό ον σε πνευ-
ματικό. Το πνευματικό ον γεν-
νήθηκε μέσα από την κατανό-

ηση του βαθύτερου νοήματος της γλώσσας 
που χρησιμοποιούσε. 
Η γνώση και η κα-
τανόηση των λέξεων 
φώτισε τον άνθρωπο 
και τον ξεχώρισε από 
τα υπόλοιπα ζώα. Η δι-
εύρυνση, λοιπόν, του 
ορίζοντα της σκέψης 
μέσα στα πειθαρχημέ-
να πλαίσια των γλωσ-
σικών όρων οδήγησαν 
τον άνθρωπο στην 
πρόοδο του.   

Ωστόσο, σήμερα ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με έναν νέο τύπο αν-
θρώπου που τείνει να κυριαρχήσει. Με την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και την πρόοδο των 
θετικών επιστημών ενθουσιαστήκαμε τόσο 
πολύ που ξεχάσαμε να προσαρμόσουμε με 
ασφάλεια το πνεύμα του ανθρώπου για μια 
τόσο μεγάλη αλλαγή. Έτσι, σήμερα, τείνει να 

κυριαρχήσει ένας άνθρωπος με νεκρωμέ-
νη την κριτική του σκέψη, υποταγμένος σε 
μηχανισμούς που προκαλούν την ηθική και 
πνευματική του νάρκωση. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα των παραπάνω τα στυγερά 
εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά και οι αντιδράσεις της κοι-
νωνίας μας σε αυτά. 

Είναι γεγονός πως έχουμε μάθει με την βο-
ήθεια των ΜΜΕ και των social media να απο-
τελούμε την «κοινή γνώμη». Ο όρος αυτός 
παραπέμπει στη συνύπαρξη ομοιόμορφων 
όντων που δημιουργούνται μέσα από τους 
μηχανισμούς που προαναφέραμε και μας 
οδηγούν σε μια νέου τύπου αυταρχική κοινω-
νία, αυτή που σήμερα ονομάζουμε μαζοποιη-
μένη και κομφορμιστική. 

Έχοντας, λοιπόν, συναίσθηση του τι κυρι-
αρχεί σήμερα αναμεσά μας μπορούμε να δι-
απιστώσουμε πως ο Homo Sapiens τείνει να 
επιστρέφει στα άναρχα νεφελώματα της δια-
νόησής του και έτσι να χαθεί αποδεικνύοντας 
την περατότητα του. Η αποστασιοποίηση του 
ατόμου -για τον οποιοδήποτε λόγω- από την 
ουσιαστική ενασχόληση του με το πνεύμα 
αλλά και την ενασχόληση του με την πραγ-
ματική σημασία τον λέξεων και των όρων 
αποδιοργανώνει τον ψυχικό του κόσμο και 

τον καθιστά επιρρεπή στην αδήριτη ανάγκη 
ένταξης του στην αγέλη χάνοντας κάθε ίχνος 
των πνευματικών κεκτημένων του.  

Μπροστά σε όλα αυτά τα που συμβάλλουν 
στην δημιουργία του ομοιόμορφου ατόμου 
επιβάλλεται να απαντήσει το κράτος μας, αν 
δεν είναι θελημένα ο ηθικός αυτουργός αυ-
τής της κατάντιας. Το κράτος είναι ανάγκη 
να οργανώσει αλλά και να θέσει σε λειτουρ-
γία ένα εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να 
σεβαστεί τα πνευματικά κεκτημένα του αν-
θρώπου και να δημιουργεί νέους ικανούς να 
σταθούν όρθιοι στο δύσκολο αγώνα απέναντι 
στη συμμόρφωση και την υποταγή στη μάζα.

Πολύτιμος αρωγός στον αγώνα για την 
διαφύλαξη ενός ισχυρού ατόμου μέσα στην 
κοινωνία, ο οποίος θα μπορεί να σεβαστεί 
το διαφορετικό, το δίκαιο αλλά και να θέ-
σει τα όρια του αντιλαμβανόμενος τον ρόλο 
του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι ο 
πνευματικός εξοπλισμός του ατόμου, που θα 
επέλθει με το εκπαιδευτικό σύστημα που θα 
θέτει κεντρικά την δημιουργία ανθρώπου.

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

Γράφει ο
Τάσος Καλαντζής*
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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: 

Υποψήφια Βουλεύτρια Κορινθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ η δημοσιογράφος Τζένη Σουκαρά

Υποψήφια Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας θα 
είναι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές η γνωστή 
δημοσιογράφος Τζένη Σουκαρά. Η ανακοίνωση της 
Κουμουνδούρου που δημοσιεύτηκε σε όλα τα ΜΜΕ 
και αφορά στα πρώτα πέντε ονόματα του Κορινθιακού 
ψηφοδελτίου περιλαμβάνει και το όνομα της δημοσιο-
γράφου. Η Τζένη Σουκαρά μετά την ανακοίνωση των 
ονομάτων προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«30 χρόνια δημοσιογραφικής  διαδρομής καταγρά-
φοντας και αναλύοντας τα  μικρά και μεγάλα γεγονότα 
της χώρας και του τόπου μας.

30 χρόνια πορεύομαι μαζί με τους συμπολίτες μου, 
μέσα στην κοινωνία. Συμμετέχοντας στους δίκαιους  
αγώνες, μεταφέροντας τις αγωνίες της.

30 χρόνια μιας καθαρής διαδρομής που μου πρό-
σφερε πολλές εμπειρίες και μαθήματα ζωής.

Τα χρόνια που ήρθαν και μας συντάραξαν απαι-
τούν επανακαθορισμό δυνάμεων.

Οι μάχες που έρχονται θα μας βρουν μαζί για την 
ανασύνταξη και εδραίωση ενός κράτος δικαίου.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη 
Τσίπρα και την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, 
για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν, να συμμετά-
σχω σε αυτόν τον αγώνα ως υποψήφια βουλεύτρια 
Κορινθίας.

Η ευθύνη τεράστια και το χρέος μου ένα.
Να συνταχθώ και να προσφέρω με όλες μου τις 

δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια του προέδρου και 
των προοδευτικών δυνάμεων της Aριστεράς, για 
την μεγάλη πολιτική ανατροπή.

Να συνταχθώ  στον αγώνα για την εδραίωση της 
δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, των ίσων 

ευκαιριών, της δικαιοσύνης παντού.
Να αγωνιστώ  απέναντι στις πολιτικές που οδηγούν 

την κοινωνία στην οικονομική εξαθλίωση, απέναντι 
στην αισχροκέρδεια, στην διαπλοκή και στην διαφθο-
ρά.

Στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής μου διαδρο-
μής, η εμπιστοσύνη σας, ήταν πάντα η υπογραφή μου.

Τώρα που αποφασίζουμε για τις ζωές μας, το πα-
ρόν και το μέλλον μας, γνωρίζετε πως η ματιά μου δεν 
μπορεί να αλλάξει. Παραμένουμε μαζί, η φωνή των 
πολλών, η υπεύθυνη δύναμη.

Τζένη Σουκαρά
Υποψήφια Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας»

10 Μαρτίου το 
αργότερο η προκήρυξη 
των εκλογών

Εκτιμήσεις εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη ότι 
οι εκλογές θα μπορούσαν να ανακοινωθούν πριν 
από την τυπική προκήρυξή τους που αναμένεται 
στις 10 Μαρτίου. Για την προσεχή Παρασκευή 3 
Μαρτίου έχει προσδιοριστεί η συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου που είχε προγραμματι-
στεί για σήμερα 28 Φεβρουαρίου αλλά αναβλήθη-
κε. Το επιβεβαίωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής 
Χατζηδάκης (ΕΡΤ, 26.2.2023) προαναγγέλλοντας 
ότι «θα κάνω μια εισήγηση την Παρασκευή στο 
υπουργικό συμβούλιο» για το θέμα της αύξησης 
του κατώτατου μισθού, η οποία ως γνωστόν και 
αναμένεται να αποφασιστεί από το υπουργικό 
συμβούλιο, με την κυβέρνηση να θέλει να την αξι-
οποιήσει προεκλογικά. Γι’ αυτό άλλωστε και είχε 
φροντίσει να την επισπεύσει για την 1η Απριλίου 
αντί της αρχικής ημερομηνίας της 1ης Μαΐου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο μέγαρο 
Μαξίμου κάνουν τη σκέψη η ανακοίνωση των 
εκλογών από τον πρωθυπουργό να προηγηθεί 
της τυπικής προκήρυξής τους και της διάλυσης 
της Βουλής που όλα δείχνουν ότι θα γίνει στις 10 
Μαρτίου. 
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Αναστολή κάθε ενέργειας στην Αυτοδιοίκηση μέχρι τις Εκλογές

«Σε γενική ετοιμότητα βρίσκεται η Ν.Ε. 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κοριν-
θίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών, 
που όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινω-
θούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη 
η ολομέλεια της Ν.Ε., λειτουργώντας σε 
κλίμα συντροφικότητας και ομοθυμίας, 
εξέλεξε ομόφωνα Εκλογική Επιτρο-
πή, η οποία θα αναλάβει την οργάνωση 
του προεκλογικού αγώνα με στόχο την 
απαλλαγή της χώρας, από την αντιλαϊκή 
κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρεται σε 
Δελτίο Τύπου της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
Κορινθίας. Το ΔΤ συνεχίζει ως εξής: 

«Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο τον 
μεγάλο αγώνα που ανοίγεται μπροστά 
μας ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
Κορινθίας, ακολουθώντας τις απο-
φάσεις των κεντρικών οργάνων του 

κόμματος, θέτει ως πρώτο στόχο την 
νίκη σε όλες τις εκλογικές αναμετρή-
σεις και στην Κορινθία.

Πρώτος στόχος οι βουλευτικές εκλο-
γές, για να ώστε να σωθεί η χώρα από τη 
λαίλαπα της κυβέρνησης της ΝΔ.  Δεύτε-
ρος στόχος οι αυτοδιοικητικές εκλογές 

για τον Α΄και Β΄βαθμό, οι οποίες όμως 
θα μας απασχολήσουν με τη σειρά τους. 

Μέχρι  το πέρας των βουλευτικών 
εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία δεν πρόκειται να διασπάσει 
τις δυνάμεις του και να προβεί σε κα-
μία ενέργεια που να αφορά τις εκλο-

γές για την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Οποιαδήποτε απόφαση θα ανακοινω-

θεί, επίσημα από τα εκλεγμένα όργανα 
του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο νομό, μετά από τις 
διαδικασίες που προβλέπει το καταστα-
τικό του κόμματος.   

Αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε και ο πρό-
εδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας: «το 
βασικό διακύβευμα είναι αν η χώρα θα 
συνεχίσει να κυβερνάται από αυτούς 
που την οδήγησαν στη μεγαλύτερη 
συρρίκνωση εισοδήματος, σε μια τρο-
μακτική αναδιανομή πλούτου και στη 
μεγαλύτερη εκτροπή από τη μεταπολί-
τευση και μετά ή από μια προοδευτική 
Κυβέρνηση η οποία θα έχει σαν βασική 
έγνοια την προστασία της κοινωνίας, 
των αδύναμων και της μεσαίας τάξης, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποκατά-
σταση του κράτους Δικαίου»!»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν πρόκειται να διασπάσει τις δυνάμεις του και να προβεί σε καμία 
ενέργεια που να αφορά στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνεται στην ανακοίνωση 

Συνεδρίασε το Σάββατο 18 Φεβρου-
αρίου 2023, η Πολιτική Γραμματεία του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπό 
την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα, με 
αντικείμενο την οριστικοποίηση των 
ψηφοδελτίων, καθώς το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται 
εν αναμονή της διάλυσης της Βουλής 
και της προκήρυξης εκλογών.

Το δύσκολο έργο της κατάρτισης 
των υποψηφιοτήτων έχουν αναλάβει 
να φέρουν εις πέρας η γραμματέας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Ράνια Σβίγκου, ο αναπληρω-
τής γραμματέας, Γιώργος Βασιλειάδης 
και ο διευθυντής του γραφείου του 
Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου.

Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως οι 
υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στα 
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ «αποτελού-
νται από άνδρες και γυναίκες που έχουν 
επιλεγεί με βάση την πολιτική τους συ-
γκρότηση, τις προοδευτικές τους θέσεις, 
την διαδρομή και την καταξίωσή τους ο 
καθένας και καθεμιά στον τομέα του, στην 
εργασία, στην επιστήμη, τον πολιτισμό, 
τους κοινωνικούς αγώνες και την προστι-

θέμενη αξία που μπορούν να προσδώ-
σουν στην συλλογική μας προσπάθεια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αυγής 
τα πρώτα πέντε από τα έξι ονόματα που 
απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ 

Προοδευτική Συμμαχία για την Κοριν-

θία (σε αλφαβητική σειρά) είναι οι:

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ

• ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ

• ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ

• ΤΖΕΝΗ ΣΟΥΚΑΡΑ

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κορινθία
Ανακοινώθηκαν οι πέντε από τους έξι υποψηφίους - Αναμονή για το έκτο όνομα
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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

Γιώργος Δέδες, υποψ. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: «Περνάμε μπροστά»
Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κορινθία είναι μια θέση 
μάχης αρχών και προοπτικής. Με πλήρη 
επίγνωση της ευθύνης, θα ανταποκριθώ 
με όλες μου τις δυνάμεις στην εμπιστοσύ-
νη που έδειξαν στο πρόσωπό μου το κόμ-
μα και ο Πρόεδρός μας, Αλέξης Τσίπρας. 

Μαζί με τους συντρόφους και τις συ-
ντρόφισσες που συναπαρτίζουν το ψη-
φοδέλτιό μας, μαζί με όλο τον δημοκρα-
τικό, προοδευτικό κόσμο της Κορινθίας 
θα δώσουμε το νικηφόρο αγώνα, που θα 
οδηγήσει στη μεγάλη πολιτική αλλαγή και 
σε μια νέα εποχή ελπίδας και δικαιοσύνης 
για την Ελλάδα και τον τόπο μας.

Η συμμετοχή μου σε αυτή την προ-
σπάθεια αποτελεί τη συνέχεια μιας αγω-
νιστικής και δημιουργικής διαδρομής, με 
θετικό αποτύπωμα, τόσο στο χώρο της 
Περιφερειακής αυτοδιοίκησης ως Αντι-
περιφερειάρχης Κορινθίας (2011-2014) 
και επικεφαλής της Περιφερειακής Πα-

ράταξης «Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόν-
νησο» σήμερα, όσο και στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, ως Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών την περίοδο διακυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον, την πρόοδο και την 
ανάπτυξη του τόπου. 

Πετύχαμε πολλά. Τώρα χρειάζεται να 
πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Σήμερα, 
ξεκινάμε ένα νέο μεγάλο αγώνα για την 
αποκατάσταση και την ενίσχυση της Δι-
καιοσύνης και της Δημοκρατίας. Για την 
πολιτική και κοινωνική αλλαγή.

Απευθύνομαι σε όλους τους δημοκρα-
τικούς πολίτες της Κορινθίας. Όχι στα λό-
για. Με έργο. Όπως πάντα. Κλείνουμε την 
αυλαία της νεοσυντηρητικής διακυβέρνη-
σης και κτίζουμε τη γέφυρα προς το μέλ-
λον του τόπου μας και της πατρίδας μας. 

Περνάμε μπροστά!
Γιώργος Δέδες, Υποψήφιος Βουλευ-

τής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας

Είναι πάντα τιμή και ευθύνη η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της 
Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων που αγωνίζονται για 
μια κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του.

 Από το 2006 μέχρι σήμερα που είμαι αδιαλείπτως υποψήφιος 
στην Κορινθία με τις γραμμές του ΣΥΝ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, δίνω και θα δώσω και τώρα τη μάχη, μέσα κι έξω από τη Βουλή, 
για τους πολλούς στην Κορινθία και τη χώρα! 

Ευχαριστώ από καρδιάς όλες τις Οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην 
Κορινθία και τα συλλογικά όργανα του κόμματος για την πρόταση.

 Καλούς αγώνες και με τη νίκη, που είναι μονόδρομος!!
Γιώργος Ψυχογιός, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας

Δήλωση του Γιώργου Ψυχογιού για τις βουλευτικές εκλογές 
και την υποψηφιότητα του με τον  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κορινθία
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ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ
Το μήνυμά της μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της

Παρίας ή πολίτης;  -  «Αξιοπρέπεια Παντού»!

Είμαι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τις ερχόμε-
νες εθνικές εκλογές, που είναι από τις κρισιμότερες 
μεταπολευτικά. Αρκετοί με γνωρίζετε προσωπικά 
και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα 
πεπραγμένα και τις αντιλήψεις με τις οποίες ωθού-
μαι στην πολιτική δράση, θα αναρτήσω το πλήρες 
βιογραφικό μου, το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία αρχικά να 
κατανοηθεί είναι το γιατί, ειδικά τώρα, η ψήφος στο 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είναι ο πιο ασφαλής δρόμος 

για να σώσουμε ότι σώζεται από την καταστρο-
φική διακυβέρνηση της Μητσοτάκης και ΣΙΑ, της 
χειρότερης κυβέρνησης μεταπολιτευτικά 

για να διασφαλίσουμε την παρουσία του κράτους 
δικαίου στην καθημερινή ζωή των πολιτών 

για να βάλουμε τις βάσεις  που δημιουργούν συν-
θήκες ανάπτυξης της οικονομικής και κοινωνικής 
δομής της χώρας, προς όφελος των πολιτών της 
και όχι προς όφελος των «γνωστών» συστημικών 
δικτύων εξουσίας.

Από αυτό το σημείο εκκινώντας, αναπόφευκτα 
περνάμε στο δεύτερο βήμα, αυτό της αυτοκριτικής. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε κυβέρνηση και συμπεριλαμβανο-

μένης της υποφαινόμενης υπήρξαμε μέλη του και 
εκπρόσωποι του στα βουλευτικά έδρανα. Αρκετά 
γίνανε σωστά, κάποια θα μπορούσαν να γίνουν κα-
λύτερα, κάποια έγιναν λανθασμένα. Είναι ο κανόνας 
της ζωής και ισχύει για όλες τις διαδικασίες εντός και 
εκτός βουλής.

Το βάρος των αποφάσεων στη βουλή είναι τερά-
στιο, αποφασίζεις για το σύνολο του ελληνικού πλη-
θυσμού και για όσους επιπλέον διαβιούν στη χώρα 
μας. Στη βουλή καλούμαστε να δείξουμε όχι μόνο 
τον καλύτερο εαυτό μας, μα και να τον ξεπεράσουμε. 
Το αν τα καταφέραμε η όχι είναι στο εκλογικό σώμα 
να το αποφασίσει. Το μόνο σίγουρο που υπάρχει εδώ 
είναι η διαφορετικότητα μας. Το έχω πει πολλές φο-
ρές και με ένταση: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. 

Η ανάγκη που με οδηγεί να το τονίζω κάθε φορά 
είναι η απαξίωση των πολιτικών μορφών εκπροσώ-
πησης από μεγάλο τμήμα των πολιτών, έτσι όπως 
φαίνεται στη συρρίκνωση της συμμετοχής στις 
εκλογικές διαδικασίες, αλλά και από την περιρρέου-
σα ατμόσφαιρα που διαμορφώνει την τάση αποχής 
από κινήματα, αγώνες, διεκδικήσεις και εκλογικές 
αναμετρήσεις. Κάθε φορά που η λάσπη πετιέται στον 

ανεμιστήρα, που λειτουργεί και βρωμίζει όλους τους 
γύρω χώρους, έχουμε υποχρέωση να «καθαρίζου-
με» και να αποδεικνύουμε με τις πράξεις και τις στά-
σεις μας πως ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Υπήρξαν και θα υπάρξουν στην πορεία πολλές 
και ακόμα περισσότερες προσπάθειες πολιτικής 
εξόντωσης των αρχών και αξιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
και των εκπροσώπων του. Σε αυτό θα αντισταθούμε 
συνολικά, δυναμικά και αλληλέγγυα. Θέλει κόπο και 
δρόμο και προσπάθειες και αγώνες για να φύγει το 
σάπιο και να καθαρίσει ο τόπος. Σε τούτο το δρόμο 
οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και αληθινοί. 
Έτσι έρχεται η αλλαγή. Μέσα στο κόμμα και έξω 
από αυτό, στις κοινωνικές δομές και τις δράσεις των 
ανθρώπων οι αγώνες μας θα έχουν πολλές μορφές, 
αλλά έναν πυρήνα. 

Ο πυρήνας είναι η δημιουργία του κοινωνικού 
κράτους δικαίου, η ισονομία, η ισότητα, η ελευθε-
ρία λόγου και έκφρασης, η πάταξη της διαφθοράς. 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ. Με αυτόν τον κορμό αξιών 
και δομών προχωράς, μαζί με το λαό, για να αναμε-
τρηθείς με τους κυρίαρχους δαίμονες του καπιταλι-
στικού συστήματος. 

Χωρίς το λαό δεν μπορείς να ανοίξεις αυτήν την 
πορεία. 

Είναι μεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουμε το 
πρόγραμμα μας προς κάθε κατεύθυνση. 

Είναι μεγάλη ανάγκη να βρούμε τρόπους επικοι-
νωνίας, να ακούσουμε και να μιλήσουμε, να σκε-
φτούμε και να δημιουργήσουμε αφορμές σκέψεις, 
να οδηγήσουμε και να οδηγηθούμε στο δρόμο της 
καθημερινής διεκδίκησης, εξασφάλισης, διεύρυν-
σης δικαιωμάτων για τους πολλούς, για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των ανθρώπων, για τον σημαντικό κοι-
νωνικό ιστό.

Η πολιτική διεκδίκηση δεν είναι μια περιορισμένη 
περίοδος πριν τις εκλογές. Η πολιτική διεκδίκηση εί-
ναι πορεία ζωής και σαν τέτοια έχει όλες τις φυσικές 
μορφές που έχει η ίδια η ζωή.

Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της υποψηφιό-
τητας μου για τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Συστρατεύομαι μαζί σας για τις αλλαγές που θέ-
λουμε να φέρουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει όραμα, έχει 
σχέδιο, έχει πρόγραμμα και μπορεί να τα υλοποιήσει.

Γράφει η Έλενα Κονομόδη*

Λουδοβίκειο καθεστώς ή δημοκρατία;
Λέξεις που τρομάζουν;  Αλλά αυτή δεν 
είναι η ζωή μας;  Η καθημερινότητα μας;
Από το σοκ και το δέος των μνημονίων 
στον τρόμο θανάτου της επιδημίας, των 
lockdown και τέλος στην  απελπισία  
λόγω της φτωχοποίησης  λαού και  την 
ισοπέδωση του βιοτικού μας επιπέδου. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ερώτη-
μα όμως που με τακτικισμούς αποφεύγει 
να απαντήσει  η κυβέρνηση είναι γιατί 
ζούμε αυτό που ζούμε.  Είναι κάτι φυ-
σικό, η προσφιλή της κανονικότητα, ή 
δημιουργήθηκε λόγω πολιτικών επιλο-
γών που μας παρουσιάζεται σαν να είναι 
φυσιολογικό μέσω της προπαγάνδας; 
Όλα και όλοι φταίμε με την περιβόη-
τη ατομική ευθύνη. Καινούργιο σαμάρι 
αυτό, η ατομική ευθύνη: Αρρωσταίνουμε;  
Εμείς φταίμε. Δεν περνάμε στο πανεπι-
στήμιο; Φταίει που γεννηθήκαμε στο Πε-
ριστέρι. Τι το θέλουμε το Πανεπιστήμιο, 
αυτό είναι για τους άριστους ευγενικής 
καταγωγής. Παρόλα αυτά αν επιμένεις 
να θέλεις να βελτιώσεις την ζωή σου, να 
προσδοκάς ένα καλύτερο μέλλον, τότε 

πλήρωνε, πλήρωνε, πλήρωνε. Εμείς να 
πληρώνουμε και εκείνοι, οι κυβερνητι-
κοί, να  «μοιράζουν» το δημόσιο χρήμα, 
το δικό μας χρήμα δηλ. σε απευθείας 
αναθέσεις δισεκατομμυρίων κοντά στα 
8 δισ, σε γνωστούς, ημέτερους και μη 
εξαιρετέους
 Είναι πολλά τα γραμμάτια που αυτή η 
κυβέρνηση και κυρίως το Μαξίμου που 
πρέπει να ξεπληρώσει. Κάθε γραμμάτιο 
ισοδυναμεί με μια εξουσίας ακόμα. Στην 
ουσία δεν έχουμε κυβέρνηση αλλά μια 
επιχείρηση  με έναν επιχειρηματία/πρω-
θυπουργό που εξυπηρετεί και εξυπηρε-
τείται κατά το δοκούν σε αυτές τις υπόγει-
ες και δυσώδες συναλλαγές  Η μόνη που 
εξαιρείται από όλο αυτό το σκηνικό , είναι 
η ελληνική κοινωνία.
Μας κατανοεί όμως γιατί όπως ο ίδιος 
είπε στην Βουλή: « Σας καταλαβαίνω 
γιατί είστε εξαρτημένοι από τον μισθό 
σας» κάτι που δεν έχει ειπωθεί από κα-
νέναν πρωθυπουργό εδώ και δεκαετίες.  
Αν όμως  ένας που και αυτός με την 
σειρά του είναι ένας εργαζόμενος πο-
λίτης, αν και εκείνος δεν εξαρτάται από 
τον μισθό του τότε από τι  και από ποιους  
εξαρτάται;  Πως και γιατί κυβερνά. Πά-
ντως όχι για την ευημερία και ασφάλεια 
της κοινωνίας.
 Σαν Μεσσίας φροντίζει το μάννα του ου-
ρανού για την διαβίωση του.  Μόνο που 
ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ένας βι-
βλικός Μεσσίας αλλά ένας μεσάζων των 
συμφερόντων και της ελίτ, που μας αλλά-
ζει τα φώτα.  Πως έλεγε η παλιά διαφήμι-
ση της ΔΕΗ; «Είδες η ΔΕΗ;» Την είδαμε 
στους λογαριασμούς των υπερκερδών 
των παρόχων και των χρυσών αγοριών 
της αγοράς. Την είδαμε την ΔΕΗ ένας 
κρατικός πυλώνας που «γδύθηκε» από 
τους ιδιώτες για αυτό και το γυρίσαμε 
στα διπλά πουλόβερ για να ζεσταθούμε.
 Με τον Μωυσή μας Μητσοτάκη  κατα-
κλυστήκαμε από φιρμάνια, εντολές, περι-

πολικά, περιπολικά  αλλά το οργανωμένο 
έγκλημα να τρέχει πιο γρήγορα από αυτά, 
εκκενώσεις και ας καίγονται περιουσίες 
και φυσικός πλούτος κλειστό κράτος για 
μια χιονισμένη Αττική οδό που οι μετε-
ωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει μέρες 
πριν. Α, υπάρχουν φυσικά και τα πολυ-
διαφημιζόμενα επιδόματα, που αντί να 
προέρχονται από την φορολόγηση των 
υπερκερδών της αισχροκέρδειας πηγά-
ζουν, «υποκλέβονται» από τον κρατικό 
προϋπολογισμό χωρίς όμως να ρεφάρει 
η τσέπη που πληρώνει με την τσέπη του 
επιδόματος.  Για αυτό τον λόγο όλα αυτά 
τα επιδόματα  έχουν μόνο ονομαστική και 
όχι ουσιαστική αξία…
Το καλάθι της νοικοκυράς είναι μια 
«αδειανή» βόλτα στο super market, για-
τί ο κύριος Μητσοτάκης δεν πιστεύει στην 
μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Το θεωρεί 
ημίμετρο. Και η Ισπανία? Α, η Ισπανία 
είναι μια άλλη χώρα  ανακουφίζει και 
συμπαραστέκεται στους πολίτες της.  Η 
κυβέρνηση μας όμως συμπαραστέκεται 
στα πρόστιμα των αλυσίδων για τους μη 
χιονισμένους δρόμους για άλλη μια φορά 
χορηγός του χρήματος είναι.
Σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ απαντά με δύο λέξεις –έν-
νοιες. Δημοκρατία και Δικαιοσύνη πα-
ντού. Ο προσδιορισμός παντού είναι που 
διαφοροποιεί το σημερινό πεπραγμένο. 
Η έννοια της Δημοκρατίας  χωρίς πολι-
τικό προσδιορισμό  στην ουσία είναι ένα 
αδειανό εύρημα. Στην πλειοψηφία τους 
οι πολίτες αναγνωρίζουν τον εαυτόν τους 
ως δημοκράτες, εξαίρεση αποτελούν οι 
δηλωμένοι νοσταλγοί τυραννικών καθε-
στώτων. Αν όμως τους ρωτήσεις  αν δέ-
χονταν η κόρη τους να παντρευόταν έναν 
μουσουλμάνο ή το κορίτσι της εκεί παρα-
τηρείς ένα μούδιασμα στην λεγόμενη δη-
μοκρατία της ισότητας και της ισοτιμίας.  
Αναφερόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ Δημοκρατία και Δικαιοσύνη 

παντού, δεν μένει μόνο στο γράμμα και 
στους αρμούς της εξουσίας, όσο σημα-
ντικοί και αν είναι οι τελευταίοι. Το Δη-
μοκρατία και Δικαιοσύνη παντού μέσα 
από την πολιτική του διακυβέρνηση, ως 
η επόμενη κυβέρνηση, αφορά όλο τον 
κοινωνικό ιστό και όλους τους τομείς 
της ζωής μας.  Από τους αξιοπρεπείς 
μισθούς και ασφαλείς συνθήκες εργασί-
ας, ως την στέγαση, την εκπαίδευση, την 
υγεία. Από την συμπεριφορά του κράτους 
με σεβασμό προς τους πολίτες ως τις σχέ-
σεις αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. 
Ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη 
και εκείνος εξυπηρετείται από εκείνον. 
Μέσα σε θεσμοθετημένα πλαίσια ανα-
πτύσσεται η υγιής επιχειρηματικότητα, 
αντί της μέχρι τώρα συνηθισμένης πα-
ρασιτικής και κρατικοδίαιτης με δυνατή 
πρόσβαση για όλους. 
Η Δημοκρατία και Δικαιοσύνη παντού 
αφορά πρωτίστως και την ίδια κομμα-
τική φύση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Μια πρώτη γεύση ακούσα-
με από τον Αλέξη Τσίπρα όταν στην ΔΕΘ 
στην Θεσσαλονίκη παρουσίασε το είδος 
της κυβέρνησης που θα σχηματίσει χω-
ρίς τους ομφάλιους λώρους με τον κομ-
ματικό μηχανισμό αλλά με ανθρώπους 
της κοινωνίας, επιστήμης, πολιτισμού 
που θα την στελεχώσουν. Αυτή την αμ-
φίπλευρη σχέση με την κοινωνία την 
διαπιστώσαμε  στην παρουσίαση των 
ψηφοδελτίων.
Αν κάποτε στα σκληρά χρόνια της αντί-
στασης τρία γράμματα φώτισαν  υπερβαί-
νοντας ψυχή και σώμα για την υπέρτατη 
ελευθερία, σήμερα στις μέρες μας δύο 
λέξεις Δικαιοσύνη και Δημοκρατία πα-
ντού συνθέτουν μια νέα ελληνική κοι-
νωνική πραγματικότητα αυτή της ευη-
μερίας και ανάπτυξης! 

* Η κα Έλενα Κονομόδη είναι Δικηγόρος - 
Υπ. Βουλευτής Ν.Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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Τα Υλικά της Αλλαγής
Γράφει ο Δημήτρης Αγγελόπουλος*

Ο ι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών 
έχουν ξεθωριάσει την ελπίδα του ελληνι-
κού λαού για καλύτερες ημέρες. Σήμερα 
όλοι μας νιώθουμε ότι κάθε νεότερη γενιά 

στην Ελλάδα θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμε-
νες και δυστυχώς η μετανάστευση  εξακολουθεί να 
φαντάζει για πολλούς σαν λύση. Με όραμα, σχέδιο 
και ρεαλιστικές πολιτικές οφείλουμε να αλλάξουμε 
τη δύσκολη σημερινή κατάσταση.

Όραμά μας να φτιάξουμε μια γέφυρα που θα μας 
οδηγήσει σε μια κοινωνία που θα λειτουργεί με δι-
αφάνεια και αξιοκρατία, οι πολίτες θα ζουν και θα 
εργάζονται με αξιοπρέπεια, θα μπορούν να φτιάξουν 
την ζωή τους μέσα από την εργασία τους. Τα υλικά 
που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι πολιτικές που θα 
ενισχύουν τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, την 
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον τον μικρομε-
σαίο και τον αδύναμο, την εργασία -  πλήρη απα-
σχόληση με δικαιώματα και αξιοπρέπεια και φυσικά 
την κοινωνική δικαιοσύνη. Πολιτικές που θα θωρα-
κίζουν θεσμικά το κράτος, θα ενισχύουν τις ανεξάρ-
τητες αρχές και θα προστατεύουν τα συνταγματικά 
δικαιώματα των πολιτών.

Απαραίτητη η δημιουργία ενός νέου αναπτυξι-
ακού – παραγωγικού – ανταποδοτικού μοντέλου 
που θα αναδιοργανώσει τον πρωτογενή τομέα κα-
τευθύνοντας τον προς τη διατροφή και τον τουρισμό 
και θα δίνει έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση με 
εκδημοκρατισμό των μέσων παραγωγής ενέργει-
ας, με ενεργειακή ασφάλεια και καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας, στην ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, στην πράσινη οικονομία, στη διαφάνεια, στην 
κοινωνική προστασία – συνοχή και στην ανοδική 
κοινωνική κινητικότητα. 

Χρειάζονται υποδομές. Οι επενδύσεις που θα γί-
νονται πρέπει να έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο 
στην ελληνική οικονομία, να συνδέονται με θέσεις 
εργασίας, να δημιουργούν υπεραξία βασιζόμενες 
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, της 
κάθε περιφέρειας. Είναι επιτακτικό να επενδύσου-
με στην παραγωγή πλούτου και να αποτάξουμε τις 
επιδοματικές πολιτικές ΝΔ -ΣΥΡΙΖΑ που παγιδεύουν 
στη φτώχια τους πολίτες.

Αναγκαία η κατάρτιση ενός σχεδίου για την παι-
δεία που θα ενισχύει το δημόσιο σχολείο, τα κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης και τα πανεπιστήμια 
συνδέοντάς τα με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώ-
ρας, τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές για να 
αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους της κλιματικής 

αλλαγής και τις υπόλοιπες προκλήσεις της εποχής. 
Χρειάζεται ένα αναγεννημένο ΕΣΥ με ανάπτυξη του 
τομέα υγείας με ισχυρές δομές σε κάθε περιφέρεια, 
με ενιαία Πρωτοβάθμια Φροντίδα υπό δημόσια επο-
πτεία, με σύγχρονα και λειτουργικά νοσοκομεία, με 
μονάδες περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμά-
των, με αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με 
έμφαση στην πρόληψη και στην καλύτερη αντιμετώ-
πιση των χρόνιων ασθενειών.  

Με τα παραπάνω υλικά της αλλαγής, με καλή 
δημόσια υγεία και παιδεία, με αξιοπρεπείς μισθούς 
και με ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας όπου 
τα νέα ζευγάρια θα μπορούν να νοικιάζουν σπίτια 
σε χαμηλές τιμές μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο 
βήμα για την επίλυση του δημογραφικού κάνοντας 
την Ελληνίδα μάνα να νιώσει ασφαλής. Παράλληλα, 
οφείλουμε άμεσα να προστατεύσουμε την πρώτη 
κατοικία και να αντιμετωπίσουμε το ιδιωτικό χρέος 
συνολικά.

Αναγκαία η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. 
Απαιτείται γρηγορότερος ψηφιακός μετασχηματι-
σμός του κράτους, λογοδοσία, γενναία αποκέντρω-
ση αρμοδιοτήτων και πόρων και ενεργοποίηση του 
ιδιωτικού τομέα εκεί που το δημόσιο αδυνατεί να 
δώσει λύσεις, δημιουργώντας όμως παράλληλα και 
ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Πάντα δείχνει αδύνατο μέχρι να γίνει, έλεγε ο 
Νέλσον Μαντέλα. Πρέπει να πιστέψουμε και να προ-
σπαθήσουμε πολύ για αυτές τις αλλαγές, παραμένο-
ντας πάντα σταθερά δίπλα σε όσους μας χρειάζονται 
περισσότερο.

* Ο κ. Δημήτρης Αγγελόπουλος είναι
Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κίνημα Αλλαγής

(*Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο thesocialist.gr)
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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

Αρδευτικά έργα για την 
Κορινθίας στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Τρία έργα του πρωτογενή τομέα, δύο στην 
Κορινθία και ένα στην Αργολίδα, συνολικού 
προϋπολογισμού 5.395.000 ευρώ, τα οποία 
είχε προτείνει η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, εντάχθηκαν στις χρηματοδοτήσεις του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
και συγκεκριμένα στην δράση “4.3.1 Υποδομές 
εγγείων βελτιώσεων”.
Τα έργα αυτά, τα οποία όπως δήλωσε ο περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας 
πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα είναι τα 
εξής:
– Κατασκευή αρδευτικού έργου στο δυτικό 
Ξυλόκαστρο, συνολικού προϋπολογισμού 
2.200.000 ευρώ
– Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας του δι-
κτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Φενεού με εκσυγχρο-
νισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής υδρο-
ληψίας (με κάρτα χρέωσης), τηλε-ελέγχου 
και διαρροών, συνολικού προϋπολογισμού 
1.800.000 ευρώ
– Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος 
παροχής 8.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα και 
ομαλού εκκινητή στο κεντρικό αντλιοστάσιο 
Ανάβαλου (Κιβέρι), συνολικού προϋπολογι-
σμού 1.395.000 ευρώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Συναντήσεις του περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου στην Κόρινθο 

Τ
α γραφεία της Π.Ε. Κοριν-
θίας, στην Κόρινθο, επι-
σκέφθηκε το μεσημέρι τη 
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, 

ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας.

Ο περιφερειάρχης είχε συνερ-
γασία με τους αντιπεριφερειάρ-
χες Κορινθίας Χάρη Βυτινιώτη 
και ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων Τάσο Γκιολή, 
καθώς και την εντεταλμένη για 
θέματα πολιτισμού περιφερειακή 
σύμβουλο Αθηνά Κόρκα, καθώς 
και με υπηρεσιακούς παράγο-
ντες.

Ακόμα, ο Π. Νίκας είχε συ-
νάντηση στα γραφεία της Π.Ε. 
Κορινθίας με τον δήμαρχο Κο-
ρινθίων Βασίλη Νανόπουλο και 
τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πο-
λιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης Σπύρο Ζαχαριά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθη-
κε σειρά από σημαντικά έργα του 
Δήμου Κορινθίων. Οπως είπε ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
επίκειται υπογραφή προγραμ-
ματικών συμβάσεων οι οποίες 
θα έλθουν προς συζήτηση στην 
μεθεπόμενη συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου.

Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης 
Π. Νίκας ενημέρωσε τον δήμαρ-
χο Β. Νανόπουλο ότι σύντομα, 
στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, θα 
υπάρξουν προσκλήσεις για έντα-
ξη έργων ύδρευσης και αναπλά-
σεων.



Δήμος Σικυωνίων: Καμπάνια ενημέρωσης 
στα σχολεία για την αντισεισμική συμπεριφορά

Πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης και ετοιμότητας 
με την συμβολή του Διασωστικού Σώματος ΠΗΓΑΣΟΣ
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Μ ε αφορμή την συμπλήρωση 42 ετών από 
τον σεισμό των Αλκυονίδων – που έγινε 
στις 24 Φεβρουαρίου 1981 και άλλαξε για 

πάντα την αντισεισμική νομοθεσία και συμπεριφορά 
στην Ελλάδα – και στο πλαίσιο των δράσεων ενη-
μέρωσης, που προβλέπει το έργο «Προσεισμικός 
Έλεγχος  Κτηρίων Δήμου Σικυωνίων» βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη ενημερωτική καμπά-
νια στα σχολεία του Δήμου Σικυωνίων, με θέμα 
“Αντισεισμική Συμπεριφορά πριν και μετά τον 
σεισμό”. 

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο Κιάτου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
αντισεισμικής συμπεριφοράς, με την συνδρομή 
του Διασωστικού Σώματος ΠΗΓΑΣΟΣ, τα μέλη 
του οποίου έχουν μεγάλη εμπειρία σε σεισμικά 
συμβάντα και στην αντιμετώπισή τους. Σκοπός της 
εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση μαθητών, γονέων 
και εκπαιδευτικών για τις απαραίτητες προετοι-
μασίες και ενέργειες που πρέπει κάθε οικογένεια 
και κάθε σχολείο να κάνει για να διαχειριστεί με 
ψυχραιμία και ασφάλεια τον σεισμό όταν αυτός 
έρθει. 

Την ενημέρωση στους μαθητές έκαναν οι έμπει-
ροι διασώστες του ΠΗΓΑΣΟΥ, που αναφέρθηκαν 
στα απαραίτητα είδη που πρέπει κάθε οικογένεια 
να έχει σε σάκο έκτακτης ανάγκης, ενώ στο προ-
αύλιο του Κλειστού στήθηκε σκηνή σεισμού, την 
οποία είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν οι μαθη-
τές. Επιπλέον, με αφορμή την επέτειο του σεισμού 
του 1981, στο πολυπληθές κοινό, μίλησε η δημο-
σιογράφος Τζένη Σουκαρά, η οποία μοιράστηκε 
τις εμπειρίες της, τόσο τις προσωπικές όσο και τις 
δημοσιογραφικές, από τους σεισμούς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος μί-
λησε στους μαθητές και τους εξήγησε ότι από τη 
στιγμή που ζούμε στην πλέον σεισμογενή χώρα 
της Ευρώπης και σε μία από τις πιο σεισμογενής 
του κόσμου, απαιτείται να μάθουμε να ζούμε με 
τους σεισμούς και να είμαστε μονίμως σε ετοιμό-
τητα. 

Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ο Δήμαρχος, ο 
Δήμος Σικυωνίων τον Μάρτιο του 2021 διεκδί-
κησε, εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα Αντώνης Τρίτσης για τον Προσεισμικό 
Έλεγχο Κτηρίων και κυρίως σχολείων. Σκοπός 
του έργου ήταν η αποτίμηση της σεισμικής ικανό-
τητας των κτηρίων, δηλαδή πόσο ικανά είναι να 
αντέξουν σεισμούς μεγάλου μεγέθους. Στο πλαί-
σιο του έργου αυτού εντάσσεται και η ενημέρωση 
των πολιτών και κυρίως των παιδιών σε θέματα 
αντισεισμικής συμπεριφοράς. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ανέφερε ο Σπύρος 
Σταματόπουλος, επικαιροποιήθηκε το σχέδιο 
«Εγκέλαδος» του δήμου Σικυωνίων, που αφορά 
στην αντιμετώπιση σεισμικού συμβάντος σε το-
πικό επίπεδο, και γνωστοποιήθηκαν σημεία συ-
γκέντρωσης του κοινού, επιχειρησιακά κέντρα και 
λοιπές χρήσιμες πληροφορίες. 

Από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2022 ξεκίνησε 
από τον Φενεό, η μεγάλη ενημερωτική καμπάνια 
του δήμου Σικυωνίων για την αντισεισμική συ-

μπεριφορά πριν και μετά το σεισμό, στα σχο-
λεία της περιοχής του. Σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλιμάκιο επισκέπτε-
ται τα σχολεία, ενημερώνει τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία που πρέ-
πει να γίνει στην σχολική κοινότητα, αλλά και την 
αντιμετώπιση του σεισμού, όταν και αν αυτός 
συμβεί. Η καμπάνια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη 
και θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα και 
με έντυπο υλικό που θα φτάσει σε κάθε σχολείο. 

Τέλος, ο Δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τόσο 
το Διασωστικό Σώμα ΠΗΓΑΣΟΣ, όσο και την κα 
Τζένη Σουκαρά για την παρουσία τους και τη 
συμβολή τους στην ενημερωτική εκδήλωση, 
αναφέρθηκε στην μεγάλη αξία του Εθελοντι-
σμού που σε περιπτώσεις όπως οι σεισμοί, οι 
Εθελοντές αποδεικνύονται και απαραίτητοι και 
σωτήριοι. Παράλληλα ενημέρωσε ότι στο Δήμο 
Σικυωνίων έχει ανοίξει Μητρώο Εθελοντών στο 
οποίο μπορεί όποιος θέλει να γραφτεί.
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Κωλοτούμπα Τσιώτου για την απευθείας ανάθεση 
των 3.000.000€ αγροτικής οδοποιίας

Καταπέλτης ήταν ο Σπύρος Καραβάς 
για την επική κωλοτούμπα Τσιώτου στο 
θέμα της απευθείας ανάθεσης των 3 
εκατ. ευρώ για το έργο της αγροτικής 
οδοποιίας. Ο επικεφαλής των "Οριζό-
ντων Δημιουργίας" κατακεραύνωσε 
τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης για την ανεύθυνη και προκλητική 
στάση του στη διαχείριση έργων και 
χρηματοδοτήσεων αναγκαίων για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία του δήμου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Ξυλοκάστρου 
- Ευρωστίνης όμως δεν έμεινε μόνο 
εκεί, παρά εξαπέλυσε μύδρους εναντίον 
της δημοτικής αρχής Τσιώτου, αφού επί 
των ημερών της όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει, ο δήμος γνώρισε την ακινησία 
και την απόλυτη απαξίωση. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης 

Φεβρουαρίου 2023  που διεξήχθη στο 
Δερβένι, τα θέματα προς συζήτηση ήταν 
αρκετά, αλλά την παράσταση έκλεψε… η 
κωλοτούμπα του Δημάρχου στο θέμα της 
δημοπράτησης του έργου της οδοποιίας.

Ο κ. Τσιώτος, λόγω της χρόνιας ενα-
σχόλησης του με το βόλεϊ, γνωρίζει από 
κυβιστήσεις, άλλωστε  στην πολιτική του 
καριέρα και στην διαχείριση των θεμά-
των του Δήμου έχει υποχρεωθεί σε 
πάρα πολλές κωλοτούμπες όπως λέμε 
στα χωριά μας.

Ευτυχώς η κωλοτούμπα που επέλεξε 
να κάνει αυτή την φορά είναι προς την 
σωστή κατεύθυνση και τη νομιμότη-
τα. Αποφάσισε, δεν μπορούσε να κάνει 
και αλλιώς, να προχωρήσει στη δημο-
πράτηση του έργου οδοποιίας  ύψους 
€3,6 εκατομμυρίων του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης», όπως εδώ και χρό-
νια φωνάζουμε να πράξει.

Θα ήλπιζε κάποιος ότι θα βγει  ο Δή-
μαρχος  τουλάχιστον να το ανακοινώσει 
επίσημα, αλλά όλοι  γνωρίζουμε όπως 
πόσο λίγος είναι στο να αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του, πόσο μάλλον στις αποτυχί-
ες. Επέλεξε να το πράξει έμμεσα χρησι-
μοποιώντας ως «λαγό» μια επερώτηση 
τμήματος της αντιπολίτευσης, που ήταν 
εξαφανισμένη εδώ και καιρό, και προέ-
βει στην έμμεση παραδοχή περί ανα-
γκαιότητας δημοπράτησης του έργου.

Φυσικά και δεν περιμέναμε να μας 
αναγνωρίσει ότι είχαμε δίκιο σε όσα 
προτείναμε εδώ και χρόνια, ώστε το 
έργο αυτή την στιγμή να είχε τελειώσει 
αντί ακόμα να συζητάμε γι αυτό.

Περιμένουμε ωστόσο  ο κ Τσιώτος,   
να απολογηθεί προς τους συνδημότες 
του για να αιτιολογήσει:

Το χρόνο που χάθηκε επιμένοντας σε 
λύσεις που ήταν εξόφθαλμα παράνο-
μες και επέσυραν την αμφισβήτηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τον λόγο και την αιτία της προσφυγής 

έναντι της απόφασης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και την παρ’ ολίγον κατα-
σπατάληση επιπλέον πόρων του δήμου.

Την λάσπη που τόσο καιρό εκτόξευε 
εναντίον της παράταξης μας ότι μπλο-
κάρουμε το έργο, ενώ στην ουσία έβαζε 
τα χέρια του και έβγαζε τα μάτια του.

Κύριε Δήμαρχε, εμείς έχουμε μάθει 
πριν πράξουμε οτιδήποτε να θέτου-
με πρώτιστα το συμφέρον   του Δήμου 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, και όχι το 
συμφέρον των εργολάβων.

Η ανεπάρκεια σας και τα κωλύματά 
σας, μας άφησε τελευταίους πανελ-
λαδικά στην υλοποίηση έργων του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Οι 
υπόλοιποι δήμοι και κυρίως οι όμοροι 
που έχουν κοινά προβλήματα αγροτι-
κής οδοποιίας, έχουν από αρχές του 
2022 δημοπρατήσει αντίστοιχα έργα και 
έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους!

Οι πρόεδροι των δημοτικών διαμερι-
σμάτων ήθελαν και θέλουν την άμεση 
υλοποίηση του έργου της αγροτικής 
οδοποιΐας και εσείς  εμπαίζετε τους 
αγρότες μας καθυστερώντας καθορι-
στικά ένα και πλέον χρόνο μετά.

Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι ο 
δήμος Σικυωνίων ενέταξε πάνω από έξι 
(6) εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα έργα 
σε άλλο πρόγραμμα και ήδη δημοπρατεί, 
όταν εσείς εντάξατε στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα Αγροτικής οδοποιΐας του Υπ. 
Γεωργίας έργα αξίας μόλις 500 χιλ. ευρώ!

Για το θέμα των λιμνοδεξαμενών, 
έργων ουσίας και απαραίτητων για την 
αγροτική παραγωγή,  ούτε λόγος αφού 
αγνοείτε ακόμα και την σημασία τους. 
Τόσο σας ενδιαφέρουν οι αγρότες μας.

Κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσε-
τε κ. Τσιώτο ότι το συμφέρον των ερ-
γολάβων που προσφέρουν εκπτώσεις 

5% σε απευθείας αναθέσεις, δεν ταυ-
τίζεται με το συμφέρον του Δήμου και 
των δημοτών, σας το έγραψε καθαρά το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ανεπάρκεια σας είναι αυτό που σας 
βάζει σε θέση να κυλιέστε στη λάσπη 
που εκτοξεύατε έναντι της παράταξης 
μας, κάνοντας κωλοτούμπες.

Τις ειρωνείες και τους χλευασμούς 
που εδώ και καιρό εκτοξεύατε ενα-
ντίον μας, έρχεται η ώρα που τώρα 
τους λούζεστε και μάλιστα με τον πιο 
επίσημο τρόπο. Μαζί σας ο δήμος Ξυ-
λοκάστρου – Ευρωστίνης γνώρισε την 
«ακινησία» και την απόλυτη απαξίωση, 
καθώς κάθε αναπτυξιακή λογική έχει 
παγώσει.  Σας καλούμε έστω και τώρα 
να αντιληφθείτε ότι ο τόπος δεν αντέχει 
άλλη αναπτυξιακή οπισθοχώρηση και 
αδιέξοδες πολιτικές.

Ζητάμε αποτελεσματικό Δήμο,  θέ-
λουμε να τον αλλάξουμε και θα τον αλ-
λάξουμε!».

Στην ίδια γραμμή 
και ο Νώντας Κατσούλας

Στην ίδια γραμμή με τον Σπύρο 
Καραβά συντάχθηκε και ο Νώντας 
Κατσουλας ο οποίος μίλησε για "Δη-
μοπράτηση με το ζόρι" σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι: «Επιτέλους ο Δή-
μαρχος συμμορφώθηκε με την απόφαση 
του προηγούμενου Δ.Σ. και να εγκαταλεί-
ψει χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες 
που θα οδηγούσαν σε καθυστερήσεις με 
κίνδυνο απώλειας της χρηματοδότησης.

Ίσως αντιλήφθηκε πλέον, ότι η εμμονή 
του σε μία λάθος απόφαση, ενάντια στη 
βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα 
συνιστούσε εκτροπή από τη δημοκρατική 
νομιμότητα, και θα δημιουργούσε εύλογα 
ερωτηματικά στους δημότες.

Η ευκαιρία της αποκατάστασης των 
αγροτικών δρόμων δεν πρέπει να χαθεί!!!

Κανείς δεν έχει δικαίωμα με επικίνδυ-
νους ακροβατισμούς να μπλοκάρει ή να 
στερήσει 3,6 εκατομμύρια από τους αγρό-
τες του Δήμου μας!!!».

Η ανεπάρκεια σας και τα κωλύματά σας, μας άφησε τελευταίους πανελλαδικά στην υλοποίηση έργων 
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», τονίζει ο Σπύρος Καραβάς απευθυνόμενος με ανακοίνωσή του 

στον δήμαρχο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος 
Βέλου-Βόχας, λόγω λειψυδρίας

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας τα τελευταία τρία χρόνια είχε κατ’ επανάληψη και κάθε χρόνο 
αιτηθεί την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έλλειψης νερού

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

Μ ετά από αίτημα του δημάρ-
χου Βέλου-Βόχας κ. Αννί-
βα Παπακυριάκου προς την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, αναγνωρίστηκε – επιτέ-
λους – η δυσμενής, λόγω των καιρικών 
συνθηκών και της κλιματικής αλλαγής 
– κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
όλος  ο υδροφόρος ορίζοντας της περι-
οχής του δήμου Βέλου-Βόχας και έγινε 
δεκτή η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη. 

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας τα τελευταία 
τρία χρόνια είχε κατ’ επανάληψη και κάθε 
χρόνο αιτηθεί την κήρυξη σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

 Ωστόσο, μόλις φέτος το αίτημα έγι-
νε δεκτό, καθώς από ότι φαίνεται έγινε 
αντιληπτό ότι η παρατεταμένη ανομβρία 
έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες 
στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής 
ευθύνης του δήμου και είναι αδύνατον 
να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης. 

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
γίνονται εμφανείς και αντιληπτές στον 
δήμο Βέλου-Βόχας καθώς δεν διαθέ-
τει στα όριά του ορεινούς όγκους που 
συγκεντρώνουν νερά και αποτελούν 
φορείς άντλησης υδάτων αλλά ούτε και 
φυσικές πηγές οι οποίες θα μπορούσαν 
να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης-
άδρευσης του Δήμου μας. 

Γι’ αυτό ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
έγκαιρα προειδοποίησε, για άλλη μια 
φορά, τις υπηρεσίες της Πολιτείας και 
δη την Πολιτική Προστασία ότι πρέπει 
να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την αντι-
μετώπιση του παραπάνω προβλήματος. 

Τέλος, η κήρυξη σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης «ξεκλειδώνει» τους αρ-
μόδιους εμπλεκόμενους  φορείς ώστε 
να αντιμετωπίσουν το κατεπείγον του 
θέματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό πα-
ράλληλα με τις ενέργειες που έχει ήδη 
ξεκινήσει η δημοτική αρχή σε θέματα 
εκτάκτων χρηματοδοτήσεων.
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Βελτιώνεται περισσότερο 
η καθαριότητα στο Δήμο 

Κορινθίων – Παρελήφθησαν 4 
ακόμα νέα απορριμματοφόρα!

Ενισχύεται για ακόμα μια φορά ο στόλος της υπηρεσίας 
καθαριότητας του δήμου Κορινθίων στην κατεύθυνση ανα-
βάθμισης του επιπέδου καθαριότητας και των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών προς τους πολίτες, προτεραιότητα που εξ 
αρχής είχε τεθεί από την δημοτική αρχή και γίνεται πράξη 
στα 3,5 χρόνια της τρέχουσας θητείας. 

Τέσσερα καινούργια απορριμματοφόρα με πλυντήριο 
κάδων ενσωματωμένο εντάσσονται στον υπάρχοντα στό-
λο καθαριότητας, οχήματα που παρελήφθησαν σήμερα και 
αναμένουν τις τυπικές διαδικασίες (πινακίδες κτλ)έ προκει-
μένου να περιληφθούν στο πρόγραμμα αποκομιδής. 

«Οι δεσμεύσεις μας προς του πολίτες συνεχίζουν να γί-
νονται πράξη. Μιλάμε με έργα στους Κορίνθιους» ανέφερε 
από το χώρο του στρατοπέδου όπου και βρίσκονται τα νέα 
οχήματα ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και 
συνέχισε: 

«Στόχος μας ήταν από την αρχή η ενίσχυση και ο εκσυγ-
χρονισμός των μέσων καθαριότητας. Από τα οχήματα έως 
τα μέσα που χρησιμοποιούν οι οδοκαθαριστές. Το κάνου-
με πράξη καθημερινά, σήμερα 4 νέα οχήματα έρχονται να 
ενισχύσουν το έργο της αποκομιδής ώστε να αναβαθμί-
σουμε ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες προς τους πολί-
τες και βέβαια να διευκολύνουμε το έργο των ανθρώπων 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους εργαζομένους 
στο  τμήμα καθαριότητας. Χωρίς τα κατάλληλα μέσα κανένα 
αποτέλεσμα δεν είναι εφικτό. Ως δημοτική αρχή θέλουμε το 
αποτέλεσμα και γι αυτό όλες μας οι ενέργειες είναι προσα-
νατολισμένες σε αυτό. Οι πολίτες το βλέπουν στην καθημε-
ρινότητα τους!»

Στο σημείο και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.Δημή-
τρης Μπίτζιος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την συνεχή 
αρωγή και στήριξή του στα θέματα ενίσχυσης της υπηρε-
σίας καθαριότητας, δεσμευόμενος στους πολίτες για ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα.

Νίκος Σταυρέλης: Πείτε 
την αλήθεια κ. δήμαρχε για 
το Μουσείο Μικρασιατών!

Αποδόμηση της επιχειρηματολογίας Νανόπουλου για τον 
χρόνο υλοποίησης του έργου που περιμένει πώς και πώς ο 
Συνοικισμός, πέτυχε ο επικεφαλής της "Πνοής Δημιουργίας"

Την αποδόμηση της επιχειρηματολογίας 
του Βασίλη Νανόπουλου σχετικά με το Μου-
σείο Μικρασιατών επιχείρησε και πέτυχε 
σε μεγάλο βαθμό ο επικεφαλής της "Πνοής 
Δημιουργίας" Νίκος Σταυρέλης. Ο υποψήφι-
ος δήμαρχος Κορινθίων αναφέρει σε Δελτίο 
Τύπου: 
«Για άλλη μία φορά ο κ. Νανόπουλος στις 
31/1/2023, κατά την παρουσίαση της αρχιτεκτονι-
κής πρότασης, αναφέρθηκε στο Μουσείο Μικρα-
σιατών και Προσφυγικών Κειμηλίων.
► Και τι μας είπε;
«Το έργο αναμένεται να έχει ανάδοχο το καλοκαί-
ρι…» 
► Πριν περάσουν 15 ημέρες από την υπόσχεσή 
του μας κάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο στις 15/2/23 να τροποποιήσουμε το σχέδιο 
πόλης Συνοικισμού στο συγκεκριμένο Ο.Τ. ΚΦ 
147Α, στη συμβολή των οδών Λουτρακίου και Λ. 
Κορίνθου.
Δεν γνώριζε ο Δήμαρχος ότι απαιτείται η τροπο-
ποίηση για καθορισμό χρήσης γης, Συντελεστή 
Δόμησης, Ύψους κλπ; Και αν έτσι είναι γιατί 
δεν τις συμπεριέλαβε στη Σημειακή τροποποί-
ηση που ομόφωνα ψηφίσαμε τον Απρίλιο του 
2022, όπως ο ίδιος μας πρότεινε (ΦΕΚ 217Δ/7-
4-2022); 
Δεν γνώριζε ότι η διαδικασία της τροποποίησης 
απαιτεί τουλάχιστον 6 μήνες (δημοσίευση σε το-
πικές εφημερίδες, ανάρτηση, ενστάσεις, εξέταση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση ΣΥΠΟΘΑ, 
απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δημοσί-
ευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης); Αν μά-
λιστα απαιτείται και Προεδρικό Διάταγμα, όπως 
ανάφερα και επιβεβαίωσε και ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος, διότι ο χώρος είναι σε ευθεία γραμμή 
σε απόσταση μικρότερη από 400 μέτρα (με γνω-
μοδότηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, 
υπογραφές δύο Υπουργών και Προέδρου Δημο-
κρατίας) θα απαιτηθούν πάνω από 12 μήνες.
Δεν γνώριζε ότι για να εκδοθεί οικοδομική 

άδεια ανέγερσης του κτιρίου απαιτούνται όλα 
τα πιο πάνω στοιχεία της τροποποίησης;
Δεν γνώριζε ότι απαιτείται να συνταχθεί τεχνική 
μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία και όροι δη-
μοπράτησης, μετά την ολοκλήρωση της αρχιτε-
κτονικής μελέτης;
Δεν γνώριζε ότι απαιτείται η έγκριση της ανα-
γκαίας πίστωσης, η οποία ακόμα είναι άγνωστη, 
αφού δεν έχει συνταχτεί μελέτη; Που πήγαν 
οι υποσχέσεις του στις 17/2/21 (δηλώσεις του 
και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου)  για 
ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης; Ούτε 
καν αίτημα δεν υποβλήθηκε.
Δεν γνώριζε ότι η διαδικασία της δημοπρασίας 
είναι τουλάχιστον 5 μήνες καλώς εχόντων των 
πραγμάτων;
► Όλα αυτά συνολικά απαιτούν πάνω από 18 μή-
νες για να έχουμε συμβασιοποιημένο ανάδοχο.
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στους κατοίκους του Συ-
νοικισμού;
Όλα αυτά τα ανέφερα στη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου της 15/2/23 που έγινε στην Αρ-
χαία Κόρινθο.
Δυστυχώς το ακατάσχετο τάξιμο, η συνεχής υπο-
σχεσιολογία επί 4 χρόνια πλέον και τα ψέματα 
κλονίζουν την εμπιστοσύνη των κατοίκων και των 
δημοτών». 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας με ανακοίνωσή του τάσσεται ξεκάθαρα και δυναμικά στο πλευρό 
των σταφιδοπαραγωγών και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για την στήριξη του προϊόντος

Εδώ και δύο χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προο-
δευτική Συμμαχία ενώνει την φωνή του 
με αυτήν των αγροτών και κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για την κατάρ-
ρευση ενός ιστορικού και στρατηγικού 
– για την Κορινθία, την Πελοπόννησο 
και ολόκληρη τη χώρα – προϊόντος, της 
κορινθιακής σταφίδας. Ένα προϊόν, το 
οποίο τα προηγούμενα χρόνια άντεξε 
στις απανωτές κρίσεις, αλλά καταρρέει 
από τις αντιλαϊκές και αντιαγροτικές 
πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.  

Από την πρώτη στιγμή, από τους πρώ-
τους κλυδωνισμούς που διαφάνηκαν ως 
προς την διάθεση και εμπορία της κοριν-
θιακής σταφίδας, αντιδράσαμε αντιλαμ-
βανόμενοι το μέγεθος της καταστροφής 
που ερχόταν και έγκαιρα καταθέσαμε 
σειρά προτάσεων για τη στήριξη του 
προϊόντος και των παραγωγών.

Τελευταία παρέμβαση, η επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή μας Γιώργου 
Ψυχογιού, στη Βουλή και η απαίτηση 
να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε 
προηγηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
η επίσκεψη – κορινθιακής σύνθεσης 
– κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στο ΥΠ-
ΠΑΤ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 
δέσμευση του υπουργού, ότι θα δώσει 
απαντήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 
Μέχρι σήμερα όμως, που πλησιάζουμε 
τα τέλη Φεβρουαρίου ουσιαστική απά-
ντηση δεν έχει δοθεί. 

Όπως δεν έχει δώσει απάντηση στις 
συνεχείς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, 
παρά μόνο με επικοινωνιακά πυροτε-
χνήματα, του τύπου «χορός εκατομμυ-
ρίων», επιχειρεί να αποπροσανατολίσει 
και αποκοιμίσει τον παραγωγό και την 
κοινή γνώμη, χωρίς όμως να δεσμεύε-
ται ουσιαστικά, για το πότε και με ποιόν 
τρόπο θα στηρίξει το χαμένο εισόδημα 
των σταφιδοπαραγωγών.

Ο υπουργός και η κυβέρνηση των α(χ)
ρίστων επιχειρηματολογούν, υποτιμώ-

ντας τη νοημοσύνη των παραγωγών, 
αραδιάζοντας εκατομμύρια, ως άλλα 
καθρεφτάκια και χάντρες για «ιθαγε-
νείς». Ακούμε ταξίματα και υποσχέσεις 
που ανακοινώνονται με στόμφο, αλλά 
δεν αντιστοιχούν παρά σε αστείες επι-
στροφές ΕΦΚ καυσίμων, φόρου λιπα-
σμάτων και λογιστικές μειώσεις ΦΠΑ. 
Την ίδια ώρα οι παραγωγοί είναι αντιμέ-
τωποι με την εκτίναξη του κόστους πα-
ραγωγής, την αύξηση των τραπεζικών 
χρεών, τον πολλαπλασιασμό των οφει-
λών τους, την έλλειψη χρηματοδοτικών 
εργαλείων και εν τέλει τους πλειστηρια-
σμούς και την απαξίωση και καταρρά-
κωση της αγροτικής παραγωγής τους.

Ένα σημαντικό χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο, που αφορούσε στην αναδιάρ-
θρωση δενδρωδών καλλιεργειών και 
αμπελοειδών με πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης, κατέληξε σε παταγώδη 
αποτυχία με ιστορικά χαμηλά απορ-
ροφητικότητας, για προφανείς λόγους: 
Σχεδιάστηκε εξ’ αρχής λάθος, ήταν 
αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό 
για τους αγρότες κι όλα αυτά, ως άλλες 
«Κασσάνδρες» τα είχαμε τονίσει από την 
πρώτη στιγμή.

Το ίδιο λάθος φαίνεται ότι επαναλαμ-
βάνεται με την νέα ΚΑΠ και το νέο στρα-
τηγικό σχέδιο που έχει συνταχθεί, χωρίς 
καμία διαβούλευση και χωρίς καμιά 
ενημέρωση από το υπουργείο προς 
τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδι-
αφερομένους. Αποτέλεσμα οι παρεμ-
βάσεις που φέρει να μην λειτουργούν 
υπέρ της στήριξης και αναβάθμισης του 
προϊόντος, ενώ οι παραγωγοί μας να πα-
ραμένουν ανέτοιμοι, απροετοίμαστοι και 
προφανώς αδύναμοι να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. Αποτέλε-
σμα; Και εδώ θα  χαθεί μεγάλο μέρος 
επιδοτήσεων και οι παραγωγοί θα βυ-
θιστούν ανήμποροι σε νέο φαύλο κύκλο 
ανέχειας και αδυναμίας.

Σε ό,τι αφορά στις επερχόμενες κατα-
βολές του ΕΛΓΑ για καλυπτόμενα αίτια, 
το ερώτημα είναι ένα: Θεωρεί ο υπουρ-
γός ότι θα αντισταθμίσουν την κατάρρευ-
ση της σταφιδοκαλλιέργειας; Γιατί αν το 
πιστεύει τότε αυτό είναι άλλη μια από-
δειξη πόσο μακριά από την πραγματι-
κότητα και τα πρόβλημα των αγροτών, 
τυρβάζει.

Αυτό που διαφαίνεται από όλη αυτή 
την αντιαγροτική, αντιπαραγωγική και 

εν τέλει αντιλαϊκή πολιτική που ακολου-
θεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ότι το 
όραμά τους για την αγροτική παραγωγή 
είναι να μετατρέψουν τους παραγω-
γούς σε εργάτες γης, σε νέους «κολί-
γους», που θα καλλιεργούν την γη, που 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεν θα 
τους ανήκει, όπως δεν θα τους ανήκει 
και ο πλούτος της. Κάθε ενέργεια του 
ΥΠΑΑΤ φαντάζει πλέον παρελκυστική 
από τον πραγματικό στόχο της υποστήρι-
ξης της αγροτικής παραγωγής, επιχειρεί 
ξεκάθαρα να ρίξει στάχτη στα μάτια των 
παραγωγών και να οδηγήσει τελικά με 
μαθηματική ακρίβεια, στον αφανισμό 
του πλέον εμβληματικού ελληνικού 
αγροτικού προϊόντος, της κορινθιακής 
σταφίδας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
τάσσεται ξεκάθαρα και δυναμικά στο 
πλευρό των σταφιδοπαραγωγών, έχο-
ντας από την πρώτη στιγμή προτείνει:

Να λειτουργήσει η πολιτεία ως αγο-
ραστής «ύστατης καταφυγής» των απο-
θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί

Να χορηγηθεί έκτακτη χρηματοδότη-
ση de minimis – ανεξαρτήτως συνδεδε-
μένης ενίσχυσης – στους σταφιδοπαρα-
γωγούς και να αναπληρωθεί το χαμένο 
εισόδημα λόγω μειωμένης παραγωγής, 
ως μη καλυπτόμενη από τον ΕΛΓΑ ζη-
μιά.

Να εξασφαλιστεί η καταβολή αποζη-
μιώσεων στην επερχόμενη προγραμ-
ματισμένη πληρωμή του ΕΛΓΑ, στις 20 
Φεβρουαρίου 2023.

Να γίνει συμψηφισμός ασφαλιστικών 
εισφορών του τρέχοντος καλλιεργητι-
κού έτους.

Να χαρακτηριστούν ακατάσχετες οι 
καταβολές πληρωμών αποζημιώσεων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΟΥ!

Ομάδα αγροτικού τομέα Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας

Φωνή Βοώντος εν τη Ερήμω… της πλατείας Βάθης



 ΤΕΤΑΡΤΗ  01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη16 Συνέντευξη

�� Κύριε Περαχωρίτη, αναφέρεται ότι το 
2023 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία 
θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλή-
ματα λόγω της μεγάλης ξηρασίας, 
βάσει των σημερινών δεδομένων. Η 
εμπειρία σας και τα στοιχεία που έχετε 
τι λένε; Είναι έτσι; 
Κυρία Αθανασούλη, το 2023 θα είναι 

μια ΑΚΟΜΗ χρονιά που η λειψυδρία ΘΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΑ προβλήμα-
τα… Η ανομβρία οδηγεί σε λειψυδρία και 
η λειψυδρία σε ξηρασία… Θα ρωτούσε 
κάποιος, έχει ξανασυμβεί ανομβρία…;;; 
Απάντηση: πολλές φορές… 

Τι οδηγεί στην λειψυδρία;;; Απάντηση: 
Η έλλειψη προνοητικότητας, η ανυπαρ-
ξία έργων υποδομής (π.χ. λιμνοδεξαμε-
νές, μικρά-μεσαία-μεγάλα φράγματα) και 

η εκρηκτική αύξηση της χρήσης και την 
ανάγκη; ύπαρξης νερού (για ύδρευση 
και άρδευση). Κατηγορούνται οι αγρότες 
και ειδικότερα οι καταπατητές δημόσιων 
(δασικών και άλλων) εκτάσεων, ότι ΣΤΕ-
ΓΝΩΣΑΝ την γη αντλώντας το νερό από 
τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αναρω-
τιέμαι το συνάλλαγμα και τον κύκλο εργα-
σιών π.χ. της καλλιέργειας Σουλτανίνας 
δεν το χρειαζόμαστε…;;; 

Το 1990 ήταν μια χρονιά έντονης λει-
ψυδρίας (από παρατεταμένη ανομβρία) 
ποιος θυμάται την οδηγία της ΕΥΔΑΠ 
“ΒΑΛΤΕ ΕΝΑ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑ-
ΝΑΚΙ” ώστε να μειωθεί ο όγκος του νε-
ρού, και έτσι να γίνεται εξοικονόμηση. 
Ποιος θυμάται (όχι βέβαια οι νεότεροι!!!) 
ότι οι μητέρες μας μας έκαναν μπάνιο 

Ο γνωστός γεωπόνος, αγρότης και μέλος της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κορινθίας 
Θανάσης Περαχωρίτης μιλά στην εφημερίδα μας για το μεγάλο πρόβλημα 
του νερού, την κλιματική αλλαγή, την υπεράντληση των υδάτινων πόρων,  
το φράγμα του Ασωπού και πως το πρόβλημα της λειψυδρίας επιδρά και επηρεάζει 
την αγροτική παραγωγή, ενώ προτείνει δραστικές λύσεις για να “ταρακουνηθεί”  
η Πολιτεία και να λάβει μέτρα για ένα ζήτημα που ξεπερνά τα τοπικά όρια.

Θανάσης Περαχωρίτης 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ // ΑΓΡΟΤΗΣ  

Νερό εδώ 
και τώρα στην 
πεδινή Κορινθία

κάθε Τετάρτη και Σάββατο…;;; Μπορείς σήμερα να 
πεις σε ένα παιδί ή έφηβο μην κάνεις μπάνιο κάθε 
μέρα ή και 2 φορές;;; και όμως πρέπει τουλάχιστον να 
του πεις πόσο πολύτιμο και σε έλλειψη αγαθό είναι 
το νερό… Συνθηματολογώντας και λίγο αναφέρω…: 
“Ο παππούς μου πέθανε το 1955 και χρειαζόταν 1 λίτρο 
νερό…εγώ χρειάζομαι 1000 λίτρα και για τα 999 λίτρα 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Σε αυτό το σημείο οφείλω για την καταγραφή της 
αλήθειας να αναφερθώ σε 3 γεγονότα… 1ον… Τσι-
μεντένια έγινε η διώρυγα του ΑΟΣΑΚ επί επταετίας… 
2ον… Το έργο του Αναβάλου στην Αργολίδα έγινε επί 
επταετίας… 3ον… Η μία και μοναδική βρύση με νερό 
Λουτρακίου στην ποσειδωνία ήλθε επί επταετίας… 
Μην ταράζεστε δεν έγινα Απριλιανός… Όμως οφεί-
λω υπηρετώντας την αλήθεια να τα αναφέρω… Κυ-
ρία Αθανασούλη, γνωρίζετε ότι στο λιμάνι Βραχατίου 
αναβλύζει νερό (το πιθανότερο γλυκό). Επίσης το ίδιο 
συμβαίνει και στο Μελίσσι (εκτιμάται πολύ μεγαλύτερες 
ποσότητες). 

Θα κάνω μία πρόβλεψη. Ίσως η έλλειψη νερού να 
είναι μικρότερη αφού το 70% π.χ. του Ζευγολατιού 
δεν θα χρειαστεί νερό για άρδευση εφόσον έχει εγκα-
ταλείψει τις καλλιέργειες του… Τραγική, θλιβερή 
πρόβλεψη…αλλά… 

�� Πού πιστεύετε ότι οφείλεται το φαινόμενο της πα-
ρατεταμένης ανομβρίας και της λειψυδρίας στην 
Βόρεια παραλιακή Κορινθία; Θέλω να πω ότι ήδη 
από την αρχαιότητα καταγράφεται έλλειψη και διεκ-
δίκηση του νερού από την Κόρινθο και τις γειτονικές 
περιοχές της. Αυτό πιστεύετε ότι έχει επιδεινωθεί τα 
τελευταία χρόνια και πού οφείλεται; 
Με ρωτάτε που οφείλεται το φαινόμενο. Σας απαντώ 

η εντροπία του καιρού και των μετεωρολογικών φαι-
νομένων δεν μπορούν να οριοθετηθούν στα πλαίσια 
μιας γενιάς ενός αιώνα ή και 500 ετών… Ως παράδειγ-
μα αναφέρω την πτώση της στάθμης ποταμών στην 
Ευρώπη, όπου εμφανίστηκαν λαξευμένα μηνύματα σε 
πέτρες (πέτρες της πείνας)...«Αν με δεις, τότε κλάψε». Η 
πέτρα χρονολογείται στο 1616. 

Και εδώ θέτω το ερώτημα το 1616 υπήρχε κλιματι-
κή αλλαγή, κλιματική κρίση…ή…ή…;;; Να σας πω τι 
πιστεύω… ΝΑΙ… υπήρχε και υπάρχει περιοδικότητα 

Oι πέτρες της 
πείνας στον 

ποταμό Έλβα 
εμφανίστηκαν 

για πρώτη 
φορά μετά το 
1616. “Αν με 
δεις, κλάψε” 
αναφέρουν 

σηματοδώντας 
ότι η μεγάλη 
πτώση της 

στάθμης θα 
φέρει φτώχεια
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των καιρικών φαινομένων. Σε αυτή την στιγμή θέτω 
το ερώτημα, τι επιπτώσεις έχει το γεγονός ότι πριν 70 
χρόνια ήμασταν 1,5 δις άνθρωποι και πριν λίγες μέ-
ρες ξεπεράσαμε τα 8 δις…;;; 

Κατά τη γνώμη σας όλη αυτή η έλλειψη νερού πώς 
θα επιδράσει στις αγροτικές καλλιέργειες, στο πα-
ραγόμενο προϊόν και στην ίδια αυτή καθεαυτή την 
επιβίωση του αγροτικού κόσμου της πεδινής Κο-
ρινθίας. 
Με ρωτάτε για τις επιπτώσεις στην αγροτικές καλ-

λιέργειες. Σας απαντώ με ένα σύνθημα : “Μην νοιά-
ζεστε για το ΦΡΑΓΜΑ του ΑΣΩΠΟΥ”...όταν θα ολο-
κληρωθεί ΔΕΝ θα υπάρχουν αγρότες…που θα το 
χρειάζονται…!!! Αυτό που ούτε εσείς ούτε πάρα πολ-
λοί γνωρίζετε είναι οι ΜΟΝΙΜΕΣ και χωρίς επιστρο-
φή επιπτώσεις στο ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΔΕΝΤΡΑ 
κ’ ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ)... Για την επιβίωση του αγροτικού 
κόσμου δεν φοβάμαι… Τόσα PASS όλο και κάποιο 
φιλοδώρημα-κουπόνι θα δικαιούνται… Δεν ξέρω 
βέβαια εάν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος (π.χ. της 
Κορινθίας) έχουν σκεφτεί το WATER-PASS… 

�� Ποιες απλές μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ένας αγρότης για να περιορίσει την κατανάλωση 
νερού στις καλλιέργειές του; 
Οι Κορίνθιοι παραγωγοί και ειδικότερα της πεδι-

νής Κορινθίας έχουν εξαντλήσει χρησιμοποιώντας 
συστήματα στάγδην, καλλιεργητικές μεθόδους (καλ-
λιεργητής, φρεζάρισμα) προκειμένου να εξοικονο-
μήσουν νερό… Έχουν όμως εξαντληθεί 

ΓΙΑΤΙ…
1ον… Το νερό αντί να ογκομετρείται (όπως όλα 

τα υγρά…)...ωρο-μετριέται…{πουθενά στον πλανήτη 
δεν γίνεται αυτό}...

2ον… ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ…Τ.Ο.Ε.Β. και όλα τα ζητή-
ματα του νερού τα διαχειρίζεται ο ΑΟΣΑΚ… Ααααα…
συγνώμη κυρία Αθανασούλη είπα «κακιά» λέξη… 
Πείτε μου μπορεί ένας ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΟΣ οργανισμός να εξυπηρετήσει όσα προβλέπει το 
καταστατικό του όταν το 85% του προϋπολογισμού 
του είναι μισθοί, ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, υπολογιστές, 
hardware, software, μελάνια, έπιπλα, εκτυπωτές…
κ.ο.κ.;;;

�� Και μετά τις απλές μεθόδους στα έργα της Πολι-
τείας. Ποια έργα, μικρά ή μεγάλα, οφείλει να δρο-
μολογήσει, κατά τη γνώμη σας, η Πολιτεία για να 
προστατέψει την αγροτική παραγωγή από την λει-

ψυδρία; 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ…
Ο ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ ΤΟ ΒΟΛΕΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣ-

ΜΟΣ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΕΔΩ…
Η ΜΑΝΑ ΔΕΝ ΤΑΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΛΑ-

ΨΕΙ… ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ… (ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ)…!!!

�� Θεωρείται ότι πρέπει ο ΕΛΓΑ να συμπεριλάβει στις 
αποζημιούμενες ζημιές και αυτές που προκαλού-
νται από φαινόμενα ξηρασίας και παρατεταμένης 
ανομβρίας; 
Δεύτερη «κακιά» λέξη. Θα κάνω μία μικρή ανα-

δρομή. Το 2007 και 2008 είχαμε πολυήμερους καύ-
σωνες 40,1 και πάνω. Για 45 ημέρες (42…45…47…
βαθμοί κελσίου). Εδώ θέλω να αναφέρω ότι υπάρ-
χουν μελέτες οι οποίες έχουν μελετήσει τις επιπτώ-
σεις σε φυτά και προϊόντα από τις παρατεταμένες 
υψηλές θερμοκρασίες (ΑΥΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ 2022) και 
αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Όμως από γραφεία, 
καφενεία, ή στάδια και συμβούλια δεν κερδίζεις. 

Για να κερδίσεις πρέπει να «παρανομήσεις», να 
εμποδίσεις και να προσελκύσεις τις Αθηναϊκές κά-
μερες (π.χ. διακοπτόμενο κλείσιμο της Ν.Ε.Ο. Κορίν-
θου-Πατρών 2 ώρες κλείσιμο, 4 ώρες άνοιγμα). Με 
ανοιχτή την Π.Ε.Ο.. Ξέρω θα το διαβάσουν (αστυνο-
μικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές). Εγώ αυτό 
προτείνω και αυτό θα επιδιώξω… 

Συνεχίζοντας την αναδρομή θυμάμαι ότι το καλο-
καίρι του 2012 είχε ρίξει χαλάζι στην Στιμάγκα πάνω 
από την Ευαγγελίστρια. Ήμουν και δημοτικός σύμ-
βουλος και με κάλεσαν να παραβρεθώ στην επίσκε-
ψη του κλιμακίου από τον ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας. Μετά την 
αυτοψία καθίσαμε για ένα κρασί. Η συζήτηση άναψε 
και κάποια στιγμή απευθυνόμενους στους συναδέλ-
φους γεωπόνους του ΕΛ.Γ.Α. τους είπα : «Ξέρετε συ-
νάδελφοι όσα κάνουμε εμείς που πουλάμε γεωργικά 
εφόδια και εσείς με τις εκτιμήσεις σας, δυστυχώς η 
κοινωνική εκτίμηση έχει καταβαραθρωθεί». Κάποτε 
οι γεωπόνοι ήταν οι λυτρωτές της Ελληνικής υπαί-
θρου. Σε απάντηση προς εμένα και για όσα έγιναν το 
2007 και 2008 (όλοι ξέρουμε) ένας γεωπόνος (ίσως ο 
τότε επόπτης) από τον ΕΛ.Γ.Α. μου είπε : Ήταν πολι-
τική απόφαση…και με έντονο ύφος τον ρώτησα: «Σε 
αυτό το Σύνταγμα ορκιστήκατε…;;;» 

�� Τελικά, η ύδρευση πρώτη ή η άρδευση; 
Ύδρευση ‘Η άρδευση…;;; ΥΔΡΕΥΣΗ (γιατί εξασφα-

λίζει και ψηφοθηρία)… Την υποχρέωση πολιτείας 
και Ο.Τ.Α. οι πολίτες την υφίσταται ως «εξυπηρέτη-
ση»…

Κυρία Αθανασούλη, ρωτώ, εάν είχατε νερό στις 
βρύσες του σπιτιού σας, αλλά ήσασταν άνεργη για 24 
μήνες και οφείλατε το στεγαστικό σας, τον γεωπόνο, 
στον ΕΦΚΑ, στην ΔΟΥ, κ.ο.κ. θα αρκούσε να είχατε 
νερό στις βρύσες σας…;;; 
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΑΣ... ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΚΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΧΑΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥ-
ΣΕΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΟΛΕΡΑ;;
Εγώ δεν θα αξιολογήσω την σπουδαιότητα ύδρευσης 
ή άρδευσης…!!! 
ΝΕΡΟ…ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ… στην πεδινή Κορινθία… 
ΝΕΡΟ… ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ… στο Δήμο Βέλου-Βόχας…
ΝΕΡΟ… ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στο Ζευγολατιό… 
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία…!!!
Καλή Σαρακοστή…!!!

�� Κι εμείς σας ευχαριστούμε κ. Περαχωρίτη για την 
ειλικρινή και από καρδιάς συνέντευξή σας. 

Μην νοιάζεστε για το Φράγμα 
του Ασωπού. Όταν θα 

ολοκληρωθεί δεν θα υπάρχουν 
αγρότες που να το χρειάζονται
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Όταν ο καναλάρχης Πιερ άφησε την 
Αθήνα για να γίνει µεγαλοµέτοχος σε 
ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά κα-
νάλια του Παρισιού, πρόσφερε την 
ευκαιρία στους υπαλλήλους του να 
τον ακολουθήσουν στα νέα του γρα-
φεία, πρόταση εξαιρετικά θελκτική για 
την Καρίνα. Ως σεναριογράφος θα της 
δινόταν η ευκαιρία να αποδείξει το τα-
λέντο της, αλλά κυρίως να αναγκάσει 
τον Πιερ να την προσέξει κι επιτέλους 
να την αγαπήσει. Μια συνεργασία της 
µε τον νεαρό-θαύµα του σύγχρονου κι-
νηµατογράφου, Ζαν Περί, θα εξελιχθεί 
σε µεταξύ τους ανίερη συµφωνία για 
την κατάκτηση της πολυπόθητης καρ-
διάς του προέδρου. Στην προσπάθειά 
τους, θα χαθούν στα λόγια ενός ερα-
στή µέσα από γράµµατα που βρίσκουν 
κρυµµένα στο Παρίσι. Θα οδηγηθούν 
σε γραφικούς και ιστορικούς δρόµους, 
θα µαγευτούν από τη ροµαντική ατµό-
σφαιρα, ενώ ταυτόχρονα θα παίξουν 
παρακινδυνευµένα παιχνίδια µε τον 
έρωτα και τις ζωές τους.
«Επίσης... δε συµπαθώ τις µάσκες για-
τί κρύβουν το οµορφότερο µυστήριο», 
σηµείωσε εκείνος αναγκάζοντάς τη να 
σηκώσει το κεφάλι και να τον κοιτάξει 
ερωτηµατικά. «Υπάρχει ένας παλιός 

γιαπωνέζικος µύθος, που 
λέει πως το πρόσωπό µας 
σε αυτή τη ζωή είναι το 
ίδιο µε το πρόσωπο του 
ανθρώπου που αγαπή-
σαµε βαθιά και ανεξίτηλα 
στην προηγούµενη ζωή 
µας», είπε κοιτώντας τη 
µε νόηµα. «Κάθε φορά 
που το κρύβουµε, στην 
ουσία υποτιµούµε την 
αγάπη που µεταφέρθηκε 
µε τόσο µεγάλη δύναµη 
από τη µια ζωή στην 
άλλη, κουβαλώντας ένα 
τόσο βαρύ φορτίο µέσα 
από τον θάνατο», κατέληξε γεµάτος νό-
ηµα και µε την ελπίδα εκείνη να έκανε 
την κίνηση και να τραβούσε τη µάσκα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Μου αρέσει πολύ η γραφή της κυρίας 
Κακαλοπούλου, γιατί κάθε φορά πετυ-
χαίνει να μας συμπαρασύρει σε ένα απί-
στευτο ταξίδι με οδηγό πάντα τον Έρω-
τα, τον απόλυτο, τον ένα και μοναδικό, 
τη κινητήρια δύναμη της ζωής, που τα 
σαρώνει όλα.
Μια εξαιρετική κινηματογραφική γρα-
φή, γεμάτη συναισθήματα που καταφέρ-
νει και μας τα μεταδίδει. Μια απίστευτα 
ταξιδιάρικη πένα που μας σεργιανάει 
στην πιο ερωτική πόλη του κόσμου, στο 

Παρίσι, στα 
σοκάκια της, 
στα μοναδικά 
αξιοθέατά της 
και στα ιστορικά 
μνημεία της. Το 
μυαλό του ανα-
γνώστη γεμίζει 
με μαγευτικές 
εικόνες και υπέ-
ροχα χρώματα. 
Η ατμόσφαιρα δε 
είναι άκρως μα-
γευτική, δεν στε-
ρείται του φωτός 
και δεν του λείπει 

το καλό και εκλεπτυσμένο χιούμορ.
Ένα εκπληκτικό εξώφυλλο με μια γυναί-
κα να στέκεται μπροστά από τον πύρ-
γο του Άιφελ, με απλωμένα τα χέρια, 
έτοιμη να αγκαλιάσει τον κόσμο όλο. Η 
εικόνα αυτή μας εγκλιματίζει απόλυτα 
στην υπόθεση του βιβλίου.
Η ηρωίδα της ιστορίας μας, η Καρίνα, 
ένας χαρακτήρας γεμάτο συναισθήμα-
τα, ευαισθησίες και ρομαντισμό, βρί-
σκεται στο Παρίσι για επαγγελματικούς 
λόγους, κυνηγώντας όμως και μια καλή 
ευκαιρία στα αισθηματικά της. Εκεί κά-
νει μια εκρηκτική συνάντηση με τη μοί-
ρα της. Για άλλα αγωνίζεται να αποκτή-
σει, και με άλλα έρχεται αντιμέτωπη.
Οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν είναι διό-

λου χάρτινοι, είναι πολύ καλοδουλεμέ-
νοι, απόλυτα ανθρώπινοι, με τις αδυνα-
μίες τους και με τα προτερήματά τους. 
Υπάρχουν στιγμές μέσα στο βιβλίο που 
παρασυρόμαστε από την αφήγηση, για-
τί γίνεται πολύ έντονη, και είναι σαν να 
τα βιώνουμε όλα αυτά μαζί τους.
Αυτά τα ποιητικά ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΙΣΙ πλαισιώνουν πολύ πετυχημένα 
το μυθιστόρημα. Του δίνουν τον απα-
ραίτητο ρομαντισμό και τον ερωτισμό 
που του χρειάζεται.
Λένε πως τα αντίθετα έλκονται. Μεγά-
λη αλήθεια αυτό. Αλλά αφού είναι έτσι, 
μπορούν κάλλιστα και να αλληλοσυ-
μπληρωθούν, οπότε ο συνδυασμός εί-
ναι εκπληκτικός. Δεν συμφωνείτε; 
Συμβουλή μας: Διαβάστε το, απολαύστε 
το και αφήστε το να σας ταξιδέψει!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η Γεωργία Κακαλοπούλου γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζει στον Δήμο 
Δίου Ολύμπου Πιερίας, απ’ όπου και 
κατάγεται. Οι πρόγονοί της έχουν ρί-
ζες στην Κρήτη και στη Μικρά Ασία. 
Φοίτησε στα ΤΕΙ Επισκεπτριών Υγείας, 
ενώ παράλληλα έκανε σπουδές κλα-
σικής κιθάρας και αρμονίας. Παρακο-
λούθησε μαθήματα ζωγραφικής και 
σχεδίου, καθώς και μαθήματα υπο-
κριτικής σε ερασιτεχνικό θέατρο της 
Κατερίνης, συμμετέχοντας σε πολλές 
παραστάσεις. Η μεγάλη της αγάπη εί-
ναι η συγγραφή μυθιστορημάτων. Το 
2014 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Λιβάνη το μυθιστόρημά της "Μελω-
δία στη Θύελλα". Γράφει, επίσης, ποι-
ήματα και άρθρα στο blog της http://
georgiakakalopoulou.blogspot.com. 
Άρθρα και ποιήματά της έχουν δημο-
σιευτεί και στη διαδικτυακή εφημερίδα 
Mag Newspaper. Είναι μέλος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, του 
Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου 
και της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας. 
Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος σε 
τεχνικό γραφείο. Είναι παντρεμένη και 
μητέρα δύο παιδιών.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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Βούλιαξαν Βραχάτι και Κιάτο 
τις Απόκριες - Πολύς κόσμος 

στο Ζευγολατιό για τον Βλάχικο Γάμο

Μ ετά από τρία χρόνια χωρίς 
παρελάσεις και καρναβάλια 
ο κόσμος ξέσπασε. Βραχά-
τι και Κιάτο βούλιαξαν από 

την κοσμοσυρροή που καταγράφη-
κε το απόγευμα της Κυριακής 26 
Φεβρουαρίου στις παρελάσεις των 
καρναβαλικών γκρουπ. Στο Βραχάτι 
το 7ο Καρναβάλι ξεχείλισε από συμ-
μετοχές με πάνω από 20 άρματα, ενώ 
στο Κιάτο με δύο λάιβ, την Τάμτα το 
βράδυ του Σαββάτου 25/02 και την 
Josephine το βράδυ της Κυριακής 
26/02 έγινε το αδιαχώρητο. 

Το Κιάτο έγινε viral και για έναν 
ακόμη λόγο. Ο δήμαρχος Σπύρος 
Σταματόπουλος, αντικομφοριστής 
και ανατρεπτικός όπως πάντα, με-
ταμφιέστηκε σε "Στάθη Ψάλτη" από 
την ταινία "Έλα να αγαπηθούμε ντάρ-
λινγκ" και κυριολεκτικά "τα 'σπασε"!!! 
Έκανε όλη την Ελλάδα να μιλάει γι'αυ-
τόν! Τα μεγάλα αθηναϊκά αλλά και πε-
ριφερειακά σάιτ όπως το protothema.
gr, in.gr, ethnos.gr, αλλά και η εκπο-
μπή "Ράδιο Αρβύλα" παρουσιάσαν 
την μοναδική αμφίεσή του και έκαναν 
εκτενής αναφορές στην αποκριάτικη 
επιτυχία. 

Πολύς κόσμος στο Ζευγολατιό για 
τον Βλάχικο Γάμο

Από την άλλη το Ζευγολατιό, την 
Καθαρά Δευτέρα ξανάζησε παλιές 
στιγμές δόξας, τότε που όλη η Βόχα 
συγκεντρωνόταν στην αγορά του για 
να απολαύσει τον Βοχαΐτικο Βλάχικο 
Γάμο. Φέτος, το παραδοσιακό απο-
κριάτικο δρώμενο αναβίωσε και η 

αγορά του Ζευγολατιού κατακλύστη-
κε από κόσμο που το χάρηκε με την 
ψυχή του. 

Απολαυστικοί διάλογοι, γέλιο μέχρι 
δακρύων, ζωντανή μουσική, δωρε-
άν φασολάδα και σαρακοστιανά όλα 
αυτά συνέθεσαν το μυστικό της επιτυ-
χίας της φετινής διοργάνωσης. Για την 
ιστορία τα εύσημα ανήκουν στον Πο-
λιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο 
Βόχας, στην Πνευματική Στέγη Ζευ-
γολατιού, στην Φιλαρμονική Ζευγο-
λατιού, στην Κοινότητα Ζευγολατιού 
αλλά και στον Δήμο Βέλου-Βόχας και 
το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" που στήριξαν την 
διοργάνωση. 

Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν επί-
σης στους ερασιτέχνες ηθοποιούς: 
Νεκτάριος Νταλιάρδος, Βίκυ Μα-
ζιώτη, Πετρούλα Καλλιανιώτη, Χρή-
στος Μαγγίνας, Αθανασία Παχα, Πέ-
τρος Γεωργίου, Θεόδωρος Τάτσιος, 
Βικτώρια Ντούρο, Κώστας Μπάρ-
τζης, Ζωή Γκιζαριώτη και φυσικά 
στον σκηνοθέτη τους, Άρη Σταύρου. 

Επίσης, άξιοι συγχαρητηρίων είναι 
οι άνθρωποι της οργανωτικής επι-
τροπής  (Μαργαρίτα Λιμιάτη, Γιώτα 
Αθανασούλη, Θεόδωρος Τάτσιος 
και Γιάννης Παπαδημητρίου) που πί-
στεψαν στην αναβίωση του παραδο-
σιακού αποκριάτικου δρώμενου της 
Βόχας και εργάστηκαν ακούραστα και 
επίμονα για την υλοποίησή του. 

Τέλος, πολλά μπράβο και συγχαρη-
τήρια στους εθελοντές, χωρίς την πα-
ρουσία των οποίων η όλη οργάνωση 
θα έπασχε: 

Στον "σεφ" Γιάννη Ζησόπουλο που 

έφτιαξε την φασολάδα που κεράστηκε 
ο κόσμος, καθώς σε όσες και όσους 
φρόντισαν τα κεράσματα και σέρβιραν 
τον κόσμο: Σοφία Παπαγεωργίου, 

Ματούλα Τσολακοπούλου, Χριστίνα 
Καλλίρη, Χριστίνα Τσόγκα, Ελένη 
Κουρέλη, Κώστα Μπολονάκο.

Και του χρόνου με υγεία!

“Τα 'σπασε” ο Δήμαρχος Σικυωνίων με την μεταμφίεσή του σε Στάθη Ψάλτη - Viral σε όλη την Ελλάδα

 ■ Αριστερά: Βραδυνή παρέλαση στο Κιάτο και προσφορές στα καταστήματα    Δεξιά: Ο Βλάχικος Γάμος αναβίωσε στο Ζευγολατιό
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

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

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

Εκδότης - Ιδιοκτήτης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:  
Χρήστος Βαλασόπουλος

Δ/νση: ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, Βραχάτι, 20006

Τηλ. επικ.: 6972-322441

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

Ιατρείο Αθήνας
Αιγαίου 43 & Λεωφ. Κηφισίας
324Α, Χαλάνδρι, 15233

21 1234 6890

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115  ISSN: 2732-7973

Φωτορεπορτάζ από Βραχάτι,
 ■ Βούλιαξε το Βραχάτι από κόσμο την Κυριακή 26/02 στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με πάνω από 20 άρματα!

 ■ Την Καθαρά Δευτέρα το Ζευγολατιό πρωταγωνίστησε με την αναβίωση του Βοχαΐτικου Βλάχικου Γάμου!
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Ζευγολατιό και Κιάτο

 ■ Πάνω: Χίλιες και μία Νύχτες. Το γκρουπ της Νέας Διάπλασης και του Μέγα Αλέξανδρου 
Βραχατίου ξεχώρισαν με τα κουστούμια τους!

 ■ Δεξιά: Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ως Στάθης Ψάλτης, κέρδισε όλες τις 
εντυπώσεις του φετινού καρναβαλιού, πανελλαδικά. Μαζί του στην φωτογραφία η Βαλεντίνα 
Ρόκου ως Καίτη Φίνου και ο Άγγελος Τασινόπουλος ως Πάνος Μιχαλόπουλος.

 ■ Η Πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο γέμισε ασφυκτικά και τις δύο μέρες με τις συναυλίες της Tamta (δεξιά) το Σάββατο 25/02 και της Josephine (αριστερά) την Κυριακή 
26/02. Γενικά μιλώντας το 8ο Καρναβάλι του Κιάτου ήταν το πιο επιτυχημένο των τελευταίων ετών και σίγουρα το πλέον επιτυχημένο της Κορινθίας για φέτος!
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: info@edaskalakis.gr  - www.edaskalakis.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Αιµατολογικές • Βιοχηµικές εξετάσεις •

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 
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ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
Βελονίστρια Oriental Medicine Training Center

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ 
για το δικό σας 

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τα πάντα μπορούν να εντοπιστούν, να διαγνωστούν, 
να αναλυθούν και στη συνέχεια να θεραπευτούν

H Δερμοανάλυση αποτε-
λεί μια απαραίτητη δι-
αδικασία για τον εντο-
πισμό και διάγνωση 
προβληματικών κατα-

στάσεων της επιδερμίδας που δεν 
είναι ορατές με γυμνό μάτι και 
μας βοηθά να προσαρμόσουμε 
την θεραπεία κατάλληλα, όπως 
και τα προϊόντα αγωγής για το 
σπίτι.

Επίσης ο ειδικός προσομοιω-
τής μας δείχνει ποια θα είναι η 
κατάσταση του δέρματος μετά 
από 5-7 χρόνια εάν τα προβλήμα-
τα που εμφανίζονται δεν αποκα-
τασταθούν.

Με την Δερμοανάλυση και την 
υποστήριξη σύγχρονων συστημά-
των διάγνωσης των βλαβών της 
επιδερμίδας, προσδιορίζουμε την 
κατάσταση του δέρματος και άλ-
λους κρίσιμους παράγοντες όπως 
ενυδάτωση, ελαστικότητα, χαλά-
ρωση, πόρους, κηλίδες, ρυτίδες, 
κ.α., έτσι ώστε να προχωρήσουμε 
εξατομικευμένα στην ακριβή απο-
κατάσταση τυχόν αναγκών, βλα-
βών ή παθήσεων της επιδερμίδας 
με την κατάλληλη πρόταση και 
εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπει-
ών ή καλλυντικής θεραπείας.

Το Meicet Skin Analysis στο 
Αγάθου Beauty & Spa λειτουργεί 
με τον μοναδικό αλγόριθμο γρα-
φικών, την ανάλυση προσώπου 
και την τεχνολογία σύγκρισης με-
γάλων δεδομένων δέρματος.

Στη συνέχεια παρέχει αναφορά 
δεδομένων για τα συμπτώματα 
που εμφανίζει κάθε δέρμα, με 
πρόβλεψη των αναγκών του για 
5 – 7 χρόνια.

Μέσω της διαδικασίας διασφα-
λίζεται η ορθή, επιστημονική και 
αντικειμενική διάγνωση των ανα-
γκών της επιδερμίδας.

Η σωστή διάγνωση, είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την θε-
ραπεία του προβλήματος και την 
επιλογή της κατάλληλης θερα-
πευτικής ή προληπτικής μεθόδου.

Πως γίνεται η 
δερμοανάλυση:

Η διαδικασία είναι απλή και εύ-
κολη, και σε πολύ σύντομο χρόνο 
έχουμε μια ανάλυση της κατάστα-
σης του δέρματος με διαφορετι-
κές αναλύσεις και φίλτρα.

Το Meicet Skin Scaner αναγνω-
ρίζει επιπλέον την ευαισθησία του 
δέρματος, κηλίδες, ρυτίδες, πό-
ρους, μελαγχρωματικές βλάβες, 
πορφυρίνες κ.α. καταστάσεις, ενώ 
παράλληλα ανιχνεύει ορισμένες 
δερματικές παθήσεις όπως η λεύ-
κη και άλλες διαταραχές ή προ-
βλήματα της επιδερμίδας που δεν 
είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Μπορούμε να φωτογραφίσου-
με χοριακά προβλήματα που τα 
μάτια δεν μπορούν να δουν:
– ευρυαγγείες 
– Ευαισθησία - ερυθρότητα 
– Φλεγμονή
-σημάδια και ουλές ακμής

- λιπαρότητα και δραστηριότητα 
σμηγματογόνων αδένων 

-κηλίδες ή βλάβες από τον ήλιο
– υφή της επιφάνειας του δέρμα-

τος
– έλλειψη νερού
– ρυτίδες
– χαλάρωση του δέρματος
– τους πόρους της επιφάνειας του 

δέρματος
– εντοπισμός των σημείων που θα 

εμφανιστούν οι μελλοντικές ρυ-
τίδες ή πανάδες 

– βαθμός εναπόθεσης   χημικών 
χρωστικών ουσιών (μόλυβδο 
& ψευδάργυρο) η οποία προ-
κύπτει από υπερβολική χρήση 
καλλυντικών προϊόντων που 
περιέχουν υψηλές συγκεντρώ-
σεις σε χημικά συστατικά 

Πως συγκρίνονται τα 
αποτελέσματα:

Μέσω της διαδικασίας της 
Δερμοανάλυσης τέλος, γίνεται 

σύγκριση με την εφαρμογή ανά-
λυσης προτύπων και βαθμολογεί 
το δέρμα του εξεταζόμενου σε 
σύγκριση με άλλα ίδιας ηλικίας 
και τύπου δέρματος, με βάση τη 
βάση δεδομένων μας για εκατομ-
μύρια χαρακτηριστικά δέρματος.

Με βάση τη συνολική κατάστα-
ση του δέρματος και την ηλικία.

Κλείστε κι εσείς τώρα το ρα-
ντεβού σας για την δική σας 

δερμοανάλυση και μάθετε πως 
να το φροντίζετε σωστά αλλά και 

ποιες θεραπείες ή καλλυντικά 
σας ταιριάζουν! 

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



Δίνουμε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ με ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μία συνάντηση μαζί μας είναι αρκετή για να καταλάβετε 
τη δύναμή μας και να δώσετε οριστική λύση στο 
πρόβλημά σας με την καινοτόμο ευρεσιτεχνία μας!

Έδρα: Συρακουσών 85, Λαμπρινή, 111 42 Αθήνα | τηλ.: 210 2510610 | email: subsystem1@hotmail.com
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | τηλ.: 6977 703883 | email: dimitris.katsikis7@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.: 1007724

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ; 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
SUBSYSTEM

ΑΛΛΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

και ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ 

(π.χ. 200-500-800 και πλέον μέτρα)

ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

2
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΟΧΙ

3
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ή 

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΟΧΙ

4
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 

ΡΗΓΜΑΤΟΣ, ΥΨΟΣ και ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ή ΟΧΙ

ΟΧΙ

5
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

6

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ

ΟΧΙ

7

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΟΧΙ

8

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΒΙΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΧΙ

9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

10

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (π.χ. 
οικονομικών, χρονικών, 
προσβασιμότητας κ.ο.κ.)

ΟΧΙ

*Μερικές από τις παραπάνω έρευνες τυγχάνουν 0 έως 5% απόκλιση

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SUB SYSTEM ME THN ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Είναι η λύση στο πρόβλημα σας, 
έχει ή δεν έχει νερό

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΑ 

ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


