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6 σελίδες για την Αιγιάλεια

ΦΡΕΣΚΙΑ...ΤΡΑΓΑΝΗ
4ΑΡΑ!

Ο Παναιγιάλειος ξέσπασε
στη Νίκη στο
Τραγανό, φιλοδωρώ
ντας τη µε το εµφατικό
4-1, κάνοντας σεφτέ
στο πρωτάθληµα
ΟΛΗ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

15

ΩΜΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ «ΡΟΜΑ»

Εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους,
λόγω τριβών µε τους µειονοτικούς
Παρασκευή και Σάββατο: Το 2ο
Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιγιάλειας

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο∆ΑΦ
ΝΗ

Μια νεαρή µητέρα κι
ένας επαγγελµατίας σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο
Αιτωλικό. Ενα κορίτσι πνίγηκε σε
αναβατόριο.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

Η φύση µάγεψε
και ο κόσµος
ανέπνευσε

Μεγάλη συµµετοχή
αθλητών κι επισκεπτών
στον Γύρο της Λίµνης
και παιδιά να τρέχουν, Τσιβλού, µε ενήλικες
να µαθαίνουν και
περιηγούνται στη
να
φύση.
> 4/16

ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛ

ΑΣ

«Πωλητήρια» για να
γλυτώσουν το κακό
!

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚ
ΟΥΣ

Το παλιό που
κρύβει τέχνη
και αξοθέατα

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ

Μετά το σπέσιαλ event
ακρατινών, φοιτητών
και καλλιτεχνών της
Ανωτάτης Σχολής
Καλών
Τεχνών, η «Αναγέννηση»,
χορηγοί και απλοί
κάτοικοι, άλλαξαν
το παλιό ∆ηµοτικό,
πόλο
έλξης επισκεπτών.
> 5/17

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ Α
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝ
Α

> 6/18

Ο τρόµος επέστρεψε
σε κατοίκους και
επαγγελµατίες της
αρούς Ροµά που
ψάχνονται για επεισόδια,
Ροδοδάφνης,
κλητικές διαθέσεις
ξυλοκοπούν, µπουκάρουν µε αγριεµένους νεκαι
σε µαγαζιά µε προΧτυπούν και απειλούν κάνουν κάθε λογής συναλλαγές.
τον κόσµο και τα
κή φυγή, µε «πωλητήρια»
παιδιά τους, οδηγώντας
εκβιασµού και απειλών στα σπίτια τους, αφού η κατάσταση πολλούς σε υποχρερωτιέχει φτάσει στα όρια
για ανθρώπινες ζωές.
ωµού
> 3/15

ΕΡΙΝΕΟ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕ

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΑ
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Ο Θ. ΠΑΝΑΓΟ
ΠΟΥΛΟΣ
> 3/15

∆ΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΑΣΕ

ΩΝ

ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ

Αυτά που είδαµε
και ακούσαµε. Αυτά
που
µας ψιθύρισαν «φωναχτά»...

> 13-18

Χάθηκαν τρεις
νέοι άνθρωποι

ΜΙΑ ΘΥΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑ

> 20,22-26,28,30

∆ΕΥΤΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Οι ευκαιρίες
και προοπτικές
του τόπου > 3/15

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕΡΒΙΑ

Χόρεψαν
αιγιώτικο συρτάκ
ι
τα Βαλκάνια

>5

Ενώπιον 30.000
θεατών, αντιπροσωπεία
από το Αίγιο, χόρεψε
κατάπληκτο τον κόσµο,Ζορµπά, αφήνοντας
αποσπώντας χειροκροτήµατα και εντυπωσιάζοντα
ς για το κέφι
και την εληνική αρµονία.
> 2/14

Οι γιατροί ψήφισαν
συνέπεια και συνέργεια
ΠΑΤΡΑ:
Α
ΨΗΦΟΣ ΜΗΝΥΜ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑ

ΤΑ 10 ΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ
της Αννας
Μαστοράκου
πήρε την
αυτοδυναµία
µε 7 στις
13 έδρες
στον Σύλλογο

Πού επενδύει ο υποψήφιος
της Ν∆ κόντρα στον Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος του τηλεφώνησε, όχι για
καλή επιτυχία, βέβαια.
>3

Ο Α. ΜΑΛΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ «Π» ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ

ΙΣΧΥΡΟΙ
οι Νέοι ιατροί
και το σχήµα
Σωτηρούδη,
µία µόλις
έδρα για το
φιλοκυβερνητικό
στρατόπεδο

Αξιολόγησε τη Συµφωνία
στο νέο του βιβλίο. Του ζητήσαµε ένα άρθρο γι© αυτό.

Ψήφος πρόκριµα γενικότερων διεργασιών
σε εθνικό επίπεδο κατατέθηκε από τον ιατρικό κόσµο της Πάτρας.
Επιβραβεύθηκαν υπερβατικές δυνάµεις της συνεννόησης, αλλά και τα
σχήµατα που εκφράζουν
τη δυσαρέσκεια για τη
δεινή θέση του Ελληνα
επιστήµονα.

>2

Επιστρέφει
µε διάθεση

>8

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου
διεκδικεί θέση στο ψηδοδέλτιο της Ν∆, επανακάµπτοντας στα κοινά. > 6

ΓΡΑΦΟΥΝ
>3

ΞΕΝ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η Ηµέρα... της συντήρησης

ΤΟ ΝΕΟ
ΚΑΝΑΛΙ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Οι πράσινοι, οι µαύροι και... οι κόκκινοι

Το IONIAN µετατρέπει την
Πάτρα ως βάση. Παρουσίασε χθες το πρόγραµµά του.
> 12

> 19-30

9

772585

351105

42

Η µπάλα
στη σέντρα
των µετόχων
Να πάρουν θέση στο οικονοµικό καλούνται απόψε οι μέτοχοι της ΠΑΕ Παναχαϊκή και απ' αυτή θα
εξαρτηθεί η πορεία των
κοκκινόµαυρων σε κάθε
επίπεδο.

Εχασε 12 µονάδες η Μέρκελ στη Βαυαρία. Πανηγυρίζουν Λούντβιχ Χάρτµαν και Καταρίνα Σούλτζε για λογαριασµό
των Πρασίνων που πήραν 2η θέση. Ανοδος στο 11% για τους εθνολαϊκιστές. Πρόβληµα για την κυβέρνηση Τσίπρα.
Η Μέρκελ θα υποχρεωθεί να σφίξει τα λουριά. (ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στον ΣΥΡΙΖΑ στη σελίδα 7, ΑΡΘΡΟ 2).
>7

>5

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Το Οχι της ΕΛΜΕ
>6

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μια πάθηση, δύο βλέµµατα
ΜΑΡΙΑΝ ΣΠΙΓΓΟΥ

> 12

Οι «χρυσές» πρώτες ύλες

Κέντρο Λογοθεραπείας
Κασταμονίτη Κλ. Ελένη, SLP, ΜΑ
Master Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο UEL του Λονδίνου

• Λογοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Ψυχολογική Στήριξη
• Συμβουλευτική
γονέων
• Ειδική Αγωγή

για παιδιά και ενήλικες

Εξειδικευμένη στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και
στον Αυτισμό στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Γούναρη 136 (πλ. Ομονοίας) Πάτρα• τηλ. Ραντεβού: 6932700236
eleni@kastamoniti.gr

www.kastamoniti.gr

Botox | Υαλουρονικό

Μεταμόσχευση Μαλλιών,

Νήματα | Laser Αποτρίχωση

Γενιών, Φρυδιών

Smartlipo Λιποαναρρόφηση

Θεραπείες Τριχόπτωσης

Ρήγα Φεραίου 98-100 & Γεροκωστοπούλου, Πάτρα

2610 226562

www.cosmeticdermamedicine.gr | www.advancedhairclinics.gr
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προσωπα

ΣΧημΑ ΛΟγΟΥ
Της ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Φυσικά ξανθά
μαλλιά…
Τίποτα δεν με απασχολούσε, εκείνο το μεσημέρι, τέλος

Αυγούστου. «Αραχτή» σε μια ξαπλώστρα, κυριολεκτικά, σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Είχα μόλις βγει και
απολάμβανα τις ζεστές ακτίνες ενός ήλιου που δεν ήταν
πλέον, λόγω εποχής, τόσο καυτός.
Λίγο πιο πέρα καθόταν μια οικογένεια: Μαμά, μπαμπάς,
παππούς, γιαγιά, αδελφός (;) και ένα κοριτσάκι που ήταν
ξεκάθαρο πως είχε υποστεί χημειοθεραπεία. Η όψη του
ήταν ωχρή, τα μαλλιά του είχαν πέσει και ένα μικρό χνούδι
είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Ηταν ένα όμορφο κοριτσάκι
με ένα τεράστιο χαμόγελο αισιοδοξίας (;) που, όπως ήταν
φυσικό, συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των δικών του.
Πίσω μου καθόταν μια άλλη οικογένεια: Μαμά, μπαμπάς,
φίλος μπαμπά (;) ή συγγενής και κοριτσάκι ηλικίας περίπου επτά ετών.
Δίπλα μου, από την άλλη πλευρά, πιο κοντά στη θάλασσα άλλη οικογένεια: Μαμά, μπαμπάς, αδελφός ηλικίας
περίπου δώδεκα ετών και κοριτσάκι ηλικίας 8-9 ετών.
Ημουν κυριολεκτικά περικυκλωμένη από οικογένειες…
πράγμα επικίνδυνο…

ΤΟ γΥμΝΟ χωρίς μαλλιά κεφαλάκι του κοριτσιού, κέ-

ντρισε την περιέργεια των άλλων παιδιών. Και, φυσικά,
άρχισαν οι ερωτήσεις…
Κοριτσάκι δίπλα…
-Μαμά, γιατί είναι έτσι το κεφάλι αυτού του κοριτσιού;
Αδελφός δίπλα:
-Μίλα πιο σιγά παιδάκι μου! Χαζό είσαι;
Η μικρή δεν του δίνει καμιά σημασία και συνεχίζει:
-Εχει κάποια αρρώστια;
Η μαμά:
-Πηγαίνετε να κάνετε μπάνιο! (δυνατά). Οσο για το κοριτσάκι (πιο σιγά), λίγα είναι τα ψωμιά του… Εχει την
παλιαρρώστια!
Κόντεψα να πνιγώ καταπίνοντας μια γουλιά καφέ.
Κοριτσάκι πίσω, που μάλλον έχει ακούσει τις ερωτήσεις
της άλλης μικρής:
-Μαμά, τι έχει το κοριτσάκι; (σιγά)
Η μαμά σιγά:

-ΥΠΑΡΧεΙ μια ασθένεια που αρρωσταίνουν τα παι-

δάκια και λέγεται λευχαιμία. Και μεγάλοι μπορούν να
αρρωστήσουν από αυτό. Η θεραπεία που συστήνεται
λέγεται χημειοθεραπεία και έχει σαν αποτέλεσμα, εκτός
των άλλων, να πέφτουν τα μαλλιά.
-Και θα μείνει έτσι το κοριτσάκι; Χωρίς μαλλιά; (σιγά)
-Οχι, βέβαια! Τα μαλλιά της θα μεγαλώσουν και θα γίνει καλά. Στο μεταξύ μπορεί να φορέσει αν δεν θέλει να
φαίνεται το γυμνό της κεφάλι μία περούκα…
-Τι είναι περούκα;
-Μαλλιά φυσικά, όχι πλαστικά ούτε βαμμένα, που τα φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν στο κεφάλι.
-Και πού τα βρίσκουν αυτά τα «φυσικά» μαλλιά;
-Αυτό αξίζει να το ακούσεις, κοριτσάκι μου, είπε η μητέρα. Νέες και μεγάλες γυναίκες κόβουν και προσφέρουν
τα μαλλιά τους, μέσω ευαισθητοποιημένων σε τέτοιες
δράσεις κομμωτηρίων, στον σύλλογο που έχει συσταθεί
για να βοηθάει αυτούς τους ασθενείς…
Το κοριτσάκι, όσο μιλούσε, έπαιζε με τη μακριά ξανθιά
κοτσίδα του.
Το άλλο κορίτσι είχε πάει στη θάλασσα… Ο αδελφός
της είχε στήσει αφτί για να ακούσει όσα έλεγε η μητέρα
της μικρής ξανθιάς, εν μέσω συζητήσεων και γέλιων…
Μόλις η μητέρα τελείωσε, το ξανθό κορίτσι την κοίταξε
στα μάτια και τη ρώτησε:
-Εγώ μπορώ να δώσω τα μαλλιά μου στο κοριτσάκι;
Πάγωσα…
-Μπορείς. Ακουσα, μάλιστα, ότι την επόμενη εβδομάδα οργανώνεται μια δράση που αφορά νεαρά κορίτσια
που θέλουν να προσφέρουν τα μαλλιά τους για το σκοπό αυτό…
ΔΑκΡΥΑ ανέβηκαν στα μάτια μου και πριν αρχίσουν
να τρέχουν, μπήκα στη θάλασσα όχι χωρίς ερωτήματα…
Πώς ένα μικρό παιδί συνδιαλέγεται με την ασθένεια; Μια
πολύ σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος;
Τι αντιλαμβάνεται από τις επιπτώσεις αυτής της, πολλές
φορές, θανατηφόρου ασθένειας;
Πώς οι γονείς συνδιαλέγονται με τα ορατά αποτελέσματα της ασθένειας; Στρουθοκαμηλίζουν ή την κοιτάνε στα
μάτια και την αντιμετωπίζουν ενημερώνοντας τα παιδιά
τους, όπου είναι απαραίτητο;
* Η Σοφία Χριστοπούλου είναι προϊσταμένη Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
Περιφ. Δυτ. Ελλάδας.
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Μπήκε στα κοινά ως ανερχόμενη δύναμη, επιλέγοντας την Αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια απείχε, εστιάζοντας στο επάγγελμά
της. Επανέρχεται με διάθεση για νέο κύκλο, μην κρύβοντας τη βλέψη της για το ψηφοδέλτιο Αχαΐας της ΝΔ. Η Χριστίνα
Αλεξοπούλου μίλησε στην «ΠτΔ».

Ευλογίες διαθέτουμε,
συνεννόηση λείπει
ιστορίες... στοχοθεσίας, πάσης
φύσεως.

Συνέντευξη στην
ΑΝΘη ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α

ντικρίζοντας για πρώτη φορά την Χριστίνα Αλεξοπούλου μου έρχεται στον νου
η φράση του Γάλλου ιμπρεσιονιστή Ντεγκά που θέλει «τη
δημιουργία να μην είναι αυτό
που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν» . Η
υλοποίηση δεκάδων μικρών και
μεγάλων τεχνικών έργων στη
Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά, την έχουν
κάνει γνωστή ως εργολήπτρια
δημόσιων έργων στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια, ενώ
είναι μια νέα γυναίκα με έντονη
κοινωνικότητα.
Σήμερα όμως η ίδια μας συστήνεται ως μία άλλη «ακτιβίστρια»
της ζωής που με πείσμα, εργατικότητα και ζήλο, καταφέρνει να
κατακτήσει τους στόχους της,
γιατί θέλει να ζει «ελεύθερα» και
«ανοιχτά».
Εχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει
στην πόλη μας, ανακάλυψε από
τα μαθητικά της χρόνια ότι θέλει
να ασχοληθεί με τα κοινά. Αναπτύσσει έντονη πολιτική δράση
στον χώρο της Κεντροδεξιάς, με
αρχηγικούς ρόλους στην ΜΑΚΙ
και τη ΔΑΠ. Εχει διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας ενώ
θέτοντας για πρώτη φορά υποψηφιότητα στην ΤΑ εκλέχτηκε
πρώτη στον συνδυασμό της, νομαρχιακή σύμβουλος. Στέλεχος
του ΤΕΕ σήμερα, στο παράρτημα
Αχαΐας, ασχολείται συστηματικά με τον κλάδο των πολιτικών
μηχανικών. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, μια γυναίκα βαθιά
συνειδητοποιημένη και συνδεδεμένη με τον τόπο της, μας μιλά
για το πρώτο της βιβλίο.
Η ιστορία της Χριστίνας Αλεξοπούλου… Πώς ξεκινά;
Από την οικογενειακή θαλπωρή των παιδικών χρόνων, σε
μια γειτονιά της παλιάς Πάτρας.
Μετά σχολείο σαν όλα τα παιδιά, κατόπιν Πανεπιστήμιο και
εργασία ως πολιτικός μηχανικός,
επάγγελμα που πάντα ονειρευόμουν να ακολουθήσω και το
οποίο ασκώ από τα φοιτητικά
μου χρόνια μέχρι σήμερα, που
πλέον έχω και τη δική μου οικογένεια, τον σύζυγό μου Θεόδωρο
Τζαμαλούκα και την κόρη μας.
Τι άλλα όνειρα είχατε;
Να αλλάξω τον κόσμο, τι άλλο; Κάτι τέτοιο δεν σκεφτόμαστε
όλοι, στα νεανικά μας χρόνια;
Χρήσιμη και ενδιαφέρουσα είναι και η επανέκδοση
του ιστορικού βιβλίου για
τον Απόστολο Ανδρέα, την
οποία πραγματοποιήσατε με
τους συνεργάτες σας τον Σεπτέμβριο.
Είναι και μεγάλη τιμή για όσους
συμμετείχαμε στην προσπάθεια
αυτή!
Συγγραφέας του βιβλίου για τον
πολιούχο μας Απόστολο Ανδρέα

Προφανώς, ένας από τους
στόχους σας ήταν ανέκαθεν
και η πολιτική…
Με την ευρύτερη έννοια ναι, από
τα μαθητικά μου χρόνια στη ΜΑΚΙ, μετά στο Πανεπιστήμιο στη
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κατόπιν στην ΟΝΝΕΔ, ακολούθως στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και πιο πρόσφατα
στον συνδικαλιστικό μου κλάδο,
στο ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην Κεντρική
Αντιπροσωπεία του οποίου παραμένω εκλεγμένη.

Ξεκίνησε από τη ΜΑΚΙ και τη ΔΑΠ, πέρασε στο νομαρχιακό συμβούλιο.
Τώρα;

ΘεΣη ΣΤΟ ΨηΦΟΔεΛΤΙΟ

Αν μου κάνουν την τιμή...
Εδώ και μερικούς μήνες έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας για
το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Πόσο δύσκολο
είναι για μια γυναίκα που μπαίνει σε αυτό τον χώρο να προχωρήσει, να εξελιχθεί;
Αυτό θα σας το πω αν η παράταξη και ο πρόεδρος, μου κάνουν την
τιμή να με επιλέξουν για μία από τις θέσεις του ψηφοδελτίου μας, στις
επόμενες βουλευτικές εκλογές, ανάμεσα στις πολλές υποψηφιότητες
που θα υπάρξουν. Πάντως είναι μια πρόκληση που με συναρπάζει.
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και γενικότερα παρακμής, τι σας
κάνει να θέλετε να κατακτήσετε μια κοινοβουλευτική έδρα; Δεν είναι
ψυχοφθόρο; Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στη θέση του βουλευτή;
Θα με φανταστώ στη συγκεκριμένη θέση μόνο αν με επιλέξει η παράταξη για το ψηφοδέλτιο και οι πολίτες στις κάλπες. Η διεκδίκηση,
πάντως, της υποψηφιότητας και της εκλογής, δεν είναι ψυχοφθόρα.
Εντάξει, υπάρχει και το άγχος να τα προλάβεις όλα, σπίτι, δουλειά και
κοινωνική δράση, αλλά ο αντικειμενικός σκοπός και η αλληλεπίδραση με τους συμπολίτες μας, αποτελούν αστείρευτες πηγές ενέργειας. Οσο για την οικονομική κρίση και την παρακμή, μπορούμε να τις
ξεπεράσουμε παλεύοντας μαζί.
Τι μπορεί να πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αυριανή πολιτική ηγεσία,έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, που δεν μπορεί να
το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας; Τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει τη
μεταξύ τους διαφορά;
Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος
της αγοράς, με εργασιακή εμπειρία, με πολιτική πείρα, με επιτυχημένη κυβερνητική θητεία, με συναινετικό προφίλ. Ο Αλέξης Τσίπρας,
δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν φαίνεται να διαθέτει τίποτα από όλα
αυτά. Δεν είναι τυχαία η κατάντια της πατρίδας μας σήμερα.

ήταν ο Στέφανος Θωμόπουλος,
μεγάλη μορφή της ιστοριογραφίας της Πάτρας. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1899, δηλαδή 119
χρόνια πριν. Τον Σεπτέμβριο
πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη
έκδοση, η οποία περιλαμβάνει
το πρωτότυπο, εμπλουτισμένο
με μερικά ακόμα στοιχεία. Πέραν του ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, με τη βοήθεια των χορηγών που ανέλα-

βαν όλο το κόστος της παραγωγής η διάθεση του βιβλίου θα
έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού το σύνολο των καθαρών
κερδών από τις πωλήσεις του
θα διατεθεί σε κοινωφελείς σκοπούς στον Νομό μας.
Βάζετε πάντα στόχους στη
ζωή;
Ναι, από τα παιδικά μου χρόνια. Εχω να σας πω αμέτρητες

Πολιτική και ακτιβισμός. Αυτές οι δύο έννοιες, κατά πόσο
συνδυάζονται;
Ανάλογα με την περίπτωση, όχι
μόνο συνδυάζονται αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλές
φορές η πολιτική στηρίζεται στον
ακτιβισμό, αλλά και ο ακτιβισμός συχνά πραγματοποιείται
με πολιτική στόχευση, άλλοτε
θετική και άλλοτε αρνητική. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούμε
όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά
και διεθνώς, για παράδειγμα σε
μεγάλης κλίμακας δράσεις των
AnonymousInternational και
περιβαλλοντικών οργανώσεων
σαν την GreenPeace.
Η Αχαΐα είναι από τις πιο
παραμελημένες περιοχές της
χώρας. Τι μπορούμε να πούμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δράσης;
Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, όπως λέμε. Η Αχαΐα
όντως έχει πολλές ελλείψεις,
αλλά είναι και πολύ ευλογημένος τόπος. Εχουμε την τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας,
διεθνώς γνωστά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραλίες
και βουνά μοναδικής ομορφιάς,
κορυφαίες υποδομές όπως η
Ολυμπία Οδός και η γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου, αεροδρόμιο,
γεωγραφική θέση που μας καθιστά κόμβο διασύνδεσης περιοχών παγκόσμιας εμβέλειας
όπως η Αρχαία Ολυμπία και οι
Δελφοί, ισχυρή παρουσία των
Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, και τόσα
άλλα. Πόσοι νομοί της Ελλάδας
νομίζετε ότι διαθέτουν τέτοια
πλεονεκτήματα; Αυτό που μας
λείπει κυρίως είναι, νομίζω, η
συνεννόηση και η συναίνεση
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των κυριότερων προβλημάτων. Πάνω από κόμματα και
χρώματα. Βεβαίως ανήκω στην
Κεντροδεξιά και είμαι πολύ περήφανη για αυτό! Συναίνεση δεν
σημαίνει ταύτιση, ούτε ισοπέδωση. Υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές και πρακτικές διαφορές
μεταξύ των παρατάξεων και των
κομμάτων, στη Νέα Δημοκρατία
όμως έχουμε κάθε δικαίωμα να
υπερηφανευόμαστε ότι όλες οι
στρατηγικές επιλογές μας έχουν
δικαιωθεί.

