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ΔΥΝΑΤΟ  ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 α n σελ. 2-3

νιΚΟΣ  τΣιτΟΥρΑΣ - ΒΟΥδΟΥρηΣ

τουρισμός, αθλητισμός 
και παιδεία οι άξονες 
του προγράμματός του    σελ. 5

ΘΑνΑΣηΣ μΑνΑΒηΣ

   σελ. 4Προγραμματικές θέσεις από τον υποψ. δήμαρχο Βέλου-Βόχας

«μπαίνω μπροστά 
στη μάχη της 

καθημερινότητας 
και της ανάπτυξης»

«Η Πελοπόννησος 
μπορεί να τραβήξει 

και την χώρα 
μπροστά»

Πέτρος τατούλης
 Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 8-10

Απολογισμός τριετίας 
για τις συντηρήσεις 
σχολικών κτηρίων 

Κοντά 
στον 

Αννίβα 
και οι 

πρόεδροι

Κείμενο-φωτιά θέσεων και προτάσεων από τον Θαν. Περαχωρίτη

εντυπωσιακή ανακοίνωση 65 ονομάτων!

 α n σελ. 6

 α n σελ. 7
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

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 Ρ Ο Υ

καφές • χυµοί • ποτά
xειροποίητες σφολιάτες

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
ΚΟΚΚΩΝΙ

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων δήμου
Από το 2011 έως σήμερα, μία από τις βασικές 

προτεραιότητες του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπα-
κυριάκου και των συνεργατών του είναι η, όσο το 
δυνατόν, εκπλήρωση αιτημάτων των υπευθύνων 
των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Έχοντας 
ως γνώμονα τη  προτεραιότητα αυτή, υλοποιή-
θηκε ένα μεγάλο κομμάτι των βασικών αναγκών 
των σχολικών κτιρίων, το οποίο και παρουσιάζε-
ται συνοπτικά στη συνέχεια:

ΕΤΟΣ 2011
•	 Έργα	στεγανοποίησης	Παιδικού	

Σταθμού	Βραχατίου	Αποξήλωση αύλειου 
χώρου από κυβόλιθους και διάστρωση με στα-
μπωτό μπετό.

•	 1ο	Νηπιαγωγείο	Βέλου	Διαμόρφωση 
αίθουσας, κατασκευή εξωτερικού στεγά-
στρου και επισκευές

•	 Γυμνάσιο	Βέλου	Διαμόρφωση αίθουσας, 
γραφείων και εργαστηρίου Η-Υ

• Δημοτικό	Σχολείο	Βραχατίου: Διά-
στρωση αύλειου χώρου με άσφαλτο.

• Νηπιαγωγείο	Βοχαϊκού: Διαμόρφωση 
αίθουσας.

ΕΤΟΣ 2012
•	 Γυμνάσιο	Βέλου:	Διαμόρφωση αίθουσας 

(πλακοστρώσεις, βαφές, κουφώματα νέα, 
μόνωση οροφής).

•	 Γυμνάσιο-Λύκειο	Βέλου:	Διαχωρισμός 
υπάρχουσας αίθουσας για την δημιουργία δύο 
νέων αιθουσών (γυψοσανίδες, μεταφορά ηλε-
κτρολογικών, βαφές, κατασκευή νέας πόρτας).
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Οι πρόεδροι 
κοντά στον 

αννίβα

βέλου-βόχας
•	 Νηπιαγωγείο	Κοκκωνίου:	Αντικατάστα-

ση κουφωμάτων, στεγανοποίηση υπαρχόντων 
και επισκευή στεγάστρου.

•	 Δημοτικό	Σχολείου	Βοχαϊκού:	
Ενέργειες για χορήγηση κτιριολογικού 
προγράμματος προσθήκης νέων αιθουσών 
και ενέργειες για την συγκρότηση επιτροπής 
καταλληλότητας του οικοπέδου.

•	 2ο	Δημοτικό	Σχολείο	Ζευγολατιού:	
Εργασίες στεγανοποίησης. 

ΕΤΟΣ 2013
•	 Δημοτικό	Σχολείο	Βοχαϊκού: Ανάθεση 

σε ιδιώτες Μηχανικούς της Μελέτης προ-
σθήκης αιθουσών.

•	 2ο	Νηπιαγωγείο	Βέλου:	Διάνοιξη νέων 
κουφωμάτων, στεγάστρων και επισκευών.

•	 Δημοτικό	Σχολείο	Βέλου:	Κατασκευή 
αποχέτευσης όμβριων προαύλιου χώρου, 
αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων, αντι-
κατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης, έλεγχος 
και επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.

•	 Νηπιαγωγείο	Κοκκωνίου:		Απο-
ξήλωση μεγάλου τμήματος της ασφάλτου 
του προαυλίου χώρου και κατασκευή στην 
ίδια θέση χώρου παιχνιδιού των παιδιών με 

πλήρωσή του με χαλίκι. Επισκευή του υπόλοιπου 
χώρου του προαυλίου με επάλειψη της ασφάλτου 
και διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή ομβρίων. 
Δημιουργία παρτεριών και πλήρωση με φυτική γη. 
Καθαρισμός πλακών πεζοδρομίων της εισόδου του 
σχολείου και διαμόρφωση εισόδου. Βαφή και επι-
σκευή εξωτερικού στεγάστρου. Κατασκευή στεγά-
στρου στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Έλεγχος και 
επισκευή υδραυλικών του κτιρίου.

•	 Δημοτικού	Σχολείου	Κοκκωνίου-Που-
λίτσας:	Χρωματισμοί αιθουσών και έλεγχος και 
επισκευή υδραυλικών των κτιρίων του.

•	 2ο	Δημοτικό	Σχολείου	Ζευγολατιού:	Επι-
σκευή και αντικατάσταση εξωτερικής περίφραξης 
επισκευής υπάρχουσας  περίφραξης, αποξήλωση 
παλαιάς και κατασκευή νέας περίφραξης στο ανα-
τολικό και νότιο τμήμα του χώρου του σχολείου. 
Μόνωση οροφής γραφείων, διαμόρφωση χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων και μετακίνηση της με-
ταλλικής πόρτας εισόδου και εξόδου αυτοκινήτων.

•	 1ο	Δημοτικό	Σχολείο	Ζευγολατιού:	Εγκα-
τάσταση νέων σωληνώσεων θέρμανσης στην θέση 
αυτών που είχαν κλαπεί. Επισκευή και κατασκευή 
νέου παρτεριού στην θέση του παρτεριού που 
ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών. 
Εργασίες μόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας των 
γραφείων και κουφωμάτων στον διάδρομο του 
ισογείου παλαιού κτιρίου.

•	 Νηπιαγωγείο	Ζευγολατιού:	Εργασίες απο-
κατάστασης προαυλίου χώρου , οργάνων παιδι-
κής χαράς και αντικατάσταση χώρου πλήρωσης 
υλικού του προαυλίου με χαλίκι. 

Μαζική θα μπορού-
σε να χαρακτηριστεί η 
υποστήριξη των προέ-
δρων των κοινοτήτων 
του δήμου Βέλου-
Βόχας στο πρόσωπο 
του δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία 
των προέδρων τάσ-
σονται υπέρ του και 

στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό του εν όψει 
των εκλογών του Μαΐου. Αίσθηση προκα-
λεί το γεγονός ότι ο δήμαρχος στηρίζεται 
και από προέδρους που εκλέγηκαν με το 
συνδυασμό του Θόδωρα Λαμπρόπουλου 
το 2010. Αυτό το γεγονός από μόνο του 
δηλώνει την άριστη μεταξύ τους επικοι-
νωνία και την αμέριστη εμπιστοσύνη των 
τοπικών προέδρων στον κ. Παπακυριάκο, 
αλλά και την εκτίμηση την οποία τρέφουν 
για το πρόσωπό του και τις ενέργειές του 
τα 3,5 αυτά χρόνια. 

Στο πλευρό λοιπόν του Αννίβα τάσσο-
νται οι: Καλογερόπουλος Ανδρέας (πρώ-
ην πρόεδρος Δημ.Κοιν. Βέλου), Νούτσης 
Κων/νος (πρόεδρος Τ.Κ. Στιμάγκας), 
Παπαδημητρίου Φάνης (πρόεδρος Τ.Κ. 
Νεράντζας), Καραχοντζίτης Αντώνης 
(πρόεδρος Τ.Κ. Κοκκωνίου), Άγγελος 
Μαστοράκος (πρόεδρος Τ.Κ. Πουλίτσας), 
Κόλλιας Νίκος (Πρόεδρος Τ.Κ. Κρηνών), 
Μαγγίνας Γεώργιος (πρόεδρος Δ.Κ. Ζευ-
γολατιού), Μπακιρτζής Εμμανουήλ (πρό-
εδρος Τ.Κ. Χαλκείου), Τάσος Αναγνωστό-
πουλος (πρόεδρος Τ.Κ. Ευαγγελίστριας).

Επίσης, την συμμετοχή τους στο ψηφο-
δέλτιο του Αννίβα επιβεβαίωσαν οι: Ρόζος 
Νίκος (επόπτης ΑΟΣΑΚ, Κοκκώνι), Τσε-
λώνης Αριστείδης (Αγρότης, Σουληνάρι), 
Βαγγέλης Δαγρές (Νεράντζα), Βασιλική 
Βασιλείου-Πανουτσοπούλου (Ζευγολα-
τιό), Ντάνος Γεώργιος (Δημ. Σύμβουλος, 
Γεωπόνος, Ευαγγελίστρια), Στελλάτου 
Νίκη (Οικονομολόγος, Βέλο), Ευστάθιος 
Ιωάννου (αγρότης, Σουληνάρι). 
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Σ τις εκλογές του Μαΐου μας δίνεται 
μια μεγάλη ευκαιρία δημιουργίας και 
ανάπτυξης. Μπροστά στο σταυρο-

δρόμι της κάλπης,  αμείλικτα είναι τα ερω-
τήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε: 

Μια από τα ίδια    ή   μια ιστορική ευκαιρία 
ελπιδοφόρας αλλαγής;  

Το δρόμο της αδράνειας του χθες ή το 
δρόμο της δημιουργίας του αύριο; 

 Να απογοητεύσουμε και πάλι τον κό-
σμο ή να κάνουμε στην τετραετία που ακο-
λουθεί, πράξη το όραμά όλων μας, για ένα 
Δήμο Ισχυρό, Αναπτυξιακό, Αποτελεσματι-
κό, Ελκυστικό  και προπάντων Κοντά στο 
Δημότη;

 Η αναδιοργάνωση  και ο  ανασχεδιασμός 
του Δήμου Βέλου-Βόχας χρειάζεται διοί-
κηση η οποία να διαθέτει όραμα για το αύ-
ριο, προγραμματισμό έργων και ενεργειών,  
κοινωνικό πρόσωπο και φροντίδα για τον 
δημότη. Να μπορεί να τα βάλει με τα μικρά 
ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότη-
τας. Να βρίσκεται κοντά στο δημότη και να 
προσφέρει ποιότητας ζωής. 

Το πρόγραμμά μας  με κύριους άξονες 
δράσης μας, τον άνθρωπο, την τοπική οι-
κονομία και το περιβάλλον, περιλαμβάνει 

το όραμά μας για τη θεμελίωση ενός Δήμου  
ισχυρού και ελκυστικού.

Η τοπική οικονομία
Κύριος στόχος μας είναι η τόνωση της 

τοπικής οικονομίας. Γι’ αυτό θέλουμε να 
φτιάξουμε έναν Δήμο αξιόπιστο συνεργά-
τη με τους ελεύθερους επαγγελματίες, την 
αγορά, τους τοπικούς φορείς, τους παρα-
γωγούς μας,  ένα Δήμο δυναμικό διεκδι-
κητή χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκούς 
και Εθνικούς πόρους,  ένα Δήμο φορέα 
υλοποίησης έργων και προγραμμάτων. 

Σκοπός μας είναι η προώθηση με όρους 
«πράσινης ανάπτυξης», νέων τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (Α.Π.Ε.), (όπως φωτοβολταϊκά και 
γεωθερμικά συστήματα, ανεμογεννήτριες, 
αξιοποίηση βιομάζας και αποβλήτων και 
άλλου είδους περιβαλλοντικές τεχνολογί-
ες), με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, 
την οικονομία πόρων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την εναλλακτική και αει-
φόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος.

 Για τον ίδιο στόχο της ανάπτυξης,  θέ-
λουμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο κοντά 
στους αγρότες  των Δημοτικών και Τοπι-
κών Κοινοτήτων.  Γι’ αυτό σκοπός μας εί-
ναι να λειτουργήσουμε Γραφείο Γεωργικής 
Ανάπτυξης στο Δήμο Βέλου-Βόχας στελε-
χωμένο με γεωπόνους, οι οποίοι θα παρέ-
χουν πληροφορίες και εξυπηρέτηση στους 
αγρότες μας. 

Η μάχη της καθημερινότητας
Μπορούμε να έχουμε ένα δήμο κοντά 

στον δημότη, κοντά στο μικρό και καθη-
μερινό πρόβλημά του με άμεσο στόχο την 
επίλυσή του. Γι’ αυτό σκοπός μας είναι η 
αύξηση των συνεργείων τα οποία θα ασχο-
λούνται αποκλειστικά και μόνο με την αντι-
μετώπιση των μικρών και καθημερινών 
προβλημάτων σε όλο το Δήμο Βέλου-Βό-
χας    με στόχο την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των δημοτών.  Κυρίως όμως θα 

δώσουμε έμφαση στην πρόβλεψη αυτών 
και όχι στη θεραπεία που κοστίζει περισ-
σότερο. Γι’ αυτό στους στόχους μας είναι η 
σύσταση  Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας 
και Επικοινωνίας με τον πολίτη.

Είμαι αποφασισμένος να ανοίξω «πό-
λεμο» με τα χρόνια  προβλήματα της κα-
θημερινότητας του δημότη Βέλου-Βόχας. 
Γνωρίζω, ως μέλος αυτής της κοινωνίας 
τις πραγματικές δυσκολίες αλλά και  τις δυ-
νατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
στην καθημερινότητά μας. Για δεκαετίες 
κληρονομημένα τα ίδια προβλήματα, μά-
θαμε να τα χαρακτηρίζουμε «άλυτα». Δεν 
υπάρχουν άλυτα προβλήματα.   Υπάρχει 
προχειρότητα, υπάρχει άγνοια, υπάρχει 
ατολμία, υπάρχει αδιαφορία. Αυτή λοιπόν 
την καθημερινότητα σε ολόκληρο το Δήμο 
μας,  θα υπηρετήσω  με πάθος. Με τη συ-
νεργασία των δημοτών, με τη συνεργασία 
όλων σας! Στον ίδιο στόχο της καθημερι-
νότητας, οραματιζόμαστε τη λειτουργία του 
δήμου μας με τέτοιο τρόπο ώστε οι δημό-
τες μας να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον. 
Μελετούμε τη διαχείριση των απορριμμά-
των με πιο οικονομικό τρόπο, πιο γρήγορα, 
με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ρύπαν-
ση του περιβάλλοντος.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτί-
ωση του προγράμματος ανακύκλωσης με 
τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύ-
κλωσης, εξασφάλιση και άλλων απορριμ-
ματοφόρων και με συνεχή ενημέρωση των 
πολιτών, με στόχο την ευαισθητοποίησή 
τους σε θέματα καθαριότητας και προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Συνεργαζόμαστε 
με σχολεία και φορείς για υιοθέτηση οικο-
λογικής συμπεριφοράς.

Η κοινωνική πολιτική
Θέλουμε το δήμο Βέλου-Βόχας κοντά 

στους δημότες που βρίσκονται σε δεινή 
οικονομική θέση. Γι’ αυτό το σκοπό σχεδι-
άζουμε την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης, για τη στήριξη των πραγμα-
τικά οικονομικά αδυνάτων δημοτών, που 
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα, σίτι-
σης, μόρφωσης, υγείας κ.λπ. Σκοπός μας 
είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνερ-
γασιών, με σκοπό τη συντονισμένη δράση 
τους στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεω-
ρούμε απαραίτητη τη συνεργασία του δή-
μου με την Εκκλησία, η οποία επιτελεί με-
γάλο φιλανθρωπικό  έργο, τη συνεργασία 
μας με την εκπαίδευση και τους ευαισθητο-
ποιημένους πολίτες  στον εθελοντισμό της 
προσφοράς. Η κοινωνική αλληλεγγύη, ο 
πάσχων συνάνθρωπός μας και γενικότερα 
ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής αποτε-
λούν σημαντικό πεδίο δράσης για μας. 

Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι όσοι κατοικούν 
στο Δήμο Βέλου-Βόχας έχουν δικαίωμα να 
ζουν με αξιοπρέπεια, γιατί ο Δήμος ανήκει 
σε όλους. Για μας πρώτα και πάνω απ’ όλα 
είναι ο άνθρωπος!

Θανάσης Μανάβης: «Στη μάχη της 
καθημερινότητας και της ανάπτυξης»

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr
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µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €το μήνα

Διδασκαλία αδίδακτου κειμένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

τουρισμός, πολιτισμός και παιδεία 
στους άξονες του προγράμματος

Θέματα τουριστικής ανάπτυξης, καθώς επίσης παιδείας και πολιτισμού,  
θα κυριαρχήσουν στο πρόγραμμα που επεξεργάζεται ήδη μαζί με τους συνεργάτες του,  

ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου - Βόχας Νίκος Τσίτουρας -Βουδούρης

Π αράλληλα, συνεχίζονται 
οι καθημερινές επαφές 
του με τους συνδημότες 
του, στην προσπάθειά 

του να επικοινωνήσει μαζί τους τις 
θέσεις και τις προτάσεις του,κα-
θώς επίσης και να συγκροτήσει 
την ομάδα αυτή, με την οποία θα 
δώσει την από κοινού μάχη στην 
εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου. 

Προσφάτως, ο Νίκος Τσίτου-
ρας - Βουδούρης εξασφάλισε την 
στήριξη και του γιατρού Γιώργου 
Πατσογιάννη, από το Βραχά-
τι, ο οποίος εκφράζεται δημόσια 
πλέον υπέρ, της υποψηφιότητας 
του υποψηφίου Δημάρχου Βέ-
λου - Βόχας, ενώ φαίνεται πως 
θα είναι και υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος μαζί του, ενισχύοντας 
σίγουρα με την παρουσία του το 
κύρος του ψηφοδελτίου. 

Παράλληλα, την υποστήριξη του 
στον αγώνα του Νίκου Τσίτουρα-
Βουδούρη εξέφρασε και ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Βόχας κ. Γιάννης	
Παπαλέκας από το Ζευγολατιό.

Ο υποψήφιος δήμαρχος έχει 
εκφράσει την θέση του άλλωστε, 
πως θέλει στο ψηφοδέλτιο του 
να έχει ανθρώπους από όλους 
τους παραγωγικούς χώρους και 
τα επαγγέλματα, ώστε να αναδεί-
ξουν πολύπλευρα τα θέματα του 
δήμου, όπως καθένας μπορεί να 
τα βλέπει και να θέλει να συμβά-
λει στην προσπάθεια δημιουργίας 
ενός δήμου ισχυρού και υπολογί-
σιμου. 

Φυσικά, η συμμετοχή των κυρί-
ων κ. Πατσογιάννη και Παπαλέκα 
έρχεται να προστεθεί σε επίσης 
σημαντικές στηρίξεις που έχει ο 
κ. Τσίτουρας, αφού στο πλάι του 
συντάσσονται η κ. Ελένη Λιμιάτη, 
πρόεδρος της Πνευματικής Στέ-
γης Ζευγολατιού, ο κ. Μπάρτζης 
Φάνης, επιχειρηματίας επίσης 
από το Ζευγολατιό, ο κ. Γιώρ-
γος Δασκαλόπουλος, ο κ. Νίκος 
Μπολονάκος, γνωστός αρχιτέ-
κτονας με ειδικευμένες γνώσεις 
και ενεργό δράση στην κατάρτιση 
του προγράμματος, ο κ. Χαλάς 
Βασίλης, ο Χρήστος Πετρινιώ-
της, γνωστός ποδοσφαιριστής 
και νυν προπονητής, αλλά και ο 
πρώην πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Ζευγολατιού κ. Λεω-
νίδας Δανιήλ. 

Τουρισμός
Στο θέμα της τουριστικής ανά-

πτυξης, ο υποψήφιος δήμαρχος 
έχει θέσει ήδη σε προτεραιότητα 
ό,τι αφορά στην παραλία στο σύ-
νολο του δήμου. Έχει υποστηρίξει 
πως πρέπει να δούμε συνολικά 
την παραλιακή ζώνη του Δήμου, 
με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που έχει κάθε σημείο της και τη 
συμβολή συνολικά και πάλι στην 
τουριστική ανάπτυξη του δήμου. 
Άποψή του είναι πως προέχει 
η καθαριότητα και ο φωτισμός, 
ενώ η κατασκευή της μαρίνας στο 
Βραχάτι θα έχει οφέλη στο σύνολο 
του δήμου, τα οποία πρέπει η δη-
μοτική αρχή να εκμεταλλευτεί με 
τον καλύτερο τρόπο και σε συνερ-
γασία με τους επαγγελματίες της 
περιοχής. Εδώ, δίνει έμφαση στην 
προβολή της παραλίας του Δήμου 
Βέλου - Βόχας, αλλά και όλων 
αυτών που μπορεί να προσφέρει 
στους επισκέπτες, είτε έρθουν 
οδικώς, είτε από την θάλασσα.

Πολιτισμός - παιδεία
Όσον αφορά τον πολιτισμό φι-

λοδοξία του είναι η δημιουργία 
μίας «στέγης πολιτισμού» με αρ-
μοδιότητα την διοργάνωση εκ-
δηλώσεων που θα φέρουν κοντά 
ανθρώπους που πρόσφεραν στον 
πολιτισμό και στον τόπο. Εδώ, θα 

ήθελε την ένταξη των πολιτιστι-
κών ή άλλων συλλόγων σε έναν 
ενιαίο που θα συμβάλει στην από 
κοινού δράση και διοργάνωση εκ-
δηλώσεων. Ακόμα, έχει υποστη-
ρίξει την ανάγκη αξιοποίησης των 
χώρων της ΕΤΠΑΚΟ και άλλων 
χώρων που μπορεί να αξιοποιήσει 
ο Δήμος για πολιτιστικές και αθλη-
τικές δραστηριότητες, την δημι-
ουργία θεατρικής ομάδας νέων, 
χορωδίας και φιλαρμονικής.

Όσον αφορά την παιδεία, η πο-
λιτική του θα συμβάλει στην επί-
λυση προβλημάτων σε κτήρια και 
υλικών υποδομών των σχολικών 
μονάδων, στην φύλαξή τους και 
την ενίσχυση της προσπάθειας 
που κάνουν οι μαθητές για επιτυ-
χίες, όπως η βράβευση ή η θέσπι-
ση υποτροφιών. 

Ο Νίκος Τσίτουρας-
Βουδούρης 

πλασιώνεται σταδιακά 
από  δυνατές 

παρουσίες, που 
ισχυροποιούν την 

υποψηφιότητά του. 
Παράλληλα 

αφουγκράζεται την 
τοπική κοινωνία 

και χαράζει τους 
άξονες του 

προγράμματός του.   
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6 πολιτών
Γνώμη

Ζευγολατιό 15-03-2014

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τόσο ξεκαθαρίζει 
το τοπίο των υποψηφιοτήτων για τον Μάιο (18η κ’ 
25η). Αρκετές και αρκετοί, παλιές και νέες υποψηφι-
ότητες αρχίζουν να σχηματίζουν την εικόνα για την 2η 
αυτοδιοικητική θητεία (5ετής) του νεοσύστατου Δήμου 
Βόχας-Βέλου. 

Στην δήλωση ανεξαρτητοποίησης μου είχα 
αναφερθεί στις επικείμενες εκλογές και εγκαίρως 
είχα αποκλείσει το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφιος 
Δήμαρχος με το υπάρχον εκλογικό σύστημα και τις 
συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία και στην 
καθημερινότητα. Η χρονική συγκυρία προκήρυξης 
των δημοτικών εκλογών 18 κ’ 25 Μαΐου συμπίπτει με 
αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, όμως θα 
μπορούσα να συνδράμω επιτελικά στην πορεία προς τις 
εκλογές μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων οι οποίοι 
υπερβαίνοντας το εγώ μας, παραδειγματιζόμαστε από 
όσα συμβαίνουν και παρατηρώντας τις δημοτικές αρχές 
νέες και παλιές με διάθεση αυτοκριτικής ….. θέλουμε 
να σπάσουμε αυγά …..

Σ’ αυτή την προσπάθεια θέλω να καταθέσω κάποιες 
σκέψεις.

Πολύ κουβέντα γίνεται προεκλογικά και ακατάσχετες 
υποσχέσεις από τους υποψήφιους Δημάρχους για τις 
έμμισθες θέσεις των Αντιδημάρχων και όποιες άλλες.
 Πρόταση: Ο ορισμός των Αντιδημάρχων να γίνεται αφού 
πρώτα έχουν εκφραστεί οι επιθυμίες των δημοτικών 
συμβούλων να γίνουν Αντιδήμαρχοι και να ακολουθεί 
η κλήρωση ή η εκλογή τους από τους δημοτικούς 
συμβούλους της πλειοψηφίας. Με αυτό τον τρόπο 
καμία προεκλογική συναλλαγή και καμία εκβιαστική 
συμπεριφορά από και προς τον υποψήφιο Δήμαρχο 
δεν μπορεί να ψιθυρίζεται και να χρησιμοποιείται για 
ψηφοθηρικούς λόγους.

Γραφείο Δημάρχου: Πώς θα στελεχωθεί από 1 ή 2 
υπαλλήλους;
 Πρόταση: Ζητάει ο Δήμαρχος από τους υπαλλήλους 
που θα μπορούσαν να καταλάβουν αυτές τις θέσεις 
να εκφράσουν την επιθυμία τους και ενώπιον όλων 
των ενδιαφερομένων κάνει την κλήρωση για αυτές 
τις θέσεις. Συνέπεια αυτής της διαδικασίας καμία 
συναλλαγή ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Κατά την 
γνώμη μου απόλυτος και μοναδικός σκοπός των δη-
μοτικών υπαλλήλων (από το τμήμα καθαριότητας –που 
μας ξεβρομίζουν- και τους ευχαριστούμε πολύ έως 
τους διοικητικούς ) είναι να υπηρετούν τον δημότη και 
όχι τον εν ενεργεία Δήμαρχο ή τον υποψήφιο Δήμαρχο 
για την επίτευξη των εκλογικών τους στόχων.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία 
είναι οι συγγενικές σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων, 
υπαλλήλων και προμηθευτών, αιρετών και 
προμηθευτών κ.ο.κ. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος σα-
φής και διαφανής ώστε ‘’η γυναίκα του καίσαρα πρέπει 
και να είναι και να φαίνεται’’.
 Πρόταση: Να αποφεύγουν όσοι επαγγελματίες ή 
οι συγγενείς αυτών θέλουν να είναι προμηθευτές, 
εργολήπτες ή λήπτες εργασιών να είναι υποψήφιοι. Οι 
υποψήφιοι να υποδεικνύουν (παρότι δεν απαγορεύεται) 
στους συγγενείς τους να επιλέγουν άλλο Δήμο για 
επαγγελματική συνεργασία. Παρότι επιτρέπεται ως 
ενός ορίου και οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να 

προμηθεύουν τον Δήμο, αυτό θα πρέπει να αποκλείεται 
χωρίς περιστροφές και διλήμματα. Ως αναφορά για τους 
συγγενείς υπαλλήλους των αιρετών το μόνο που έχω 
να πω είναι ότι όλα στη ζωή έχουν το τίμημά τους.

Λέει ο σοφός λαός ‘’παραγνωριστήκαμε’’. Για την 
αποφυγή αυτού του γεγονότος στο μέτρο του δυνατού 
ακολουθεί η πρόταση.
 Πρόταση: Εναλλαγή των υπαλλήλων που στελεχώνουν 
ειδικά την οικονομική υπηρεσία (και όχι μόνο) ανά 1 ή 2 
έτη. Σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης θα κινούνται 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Θα ρωτήσει κάποιος 
και γιατί αυτό; Απάντηση: Όταν παραγνωριζόμαστε οι 
εστίες διαφθοράς, εκβιασμού, πίεσης από και προς 
την δημοτική αρχή από και προς τους προμηθευτές, 
εργολάβους κ’.ά. του Δήμου γίνονται όλο και πιο συ-
χνές. Όπως έχω δηλώσει και στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
έχω εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους (βλέπε απομα-
γνητοφωνημένα) και δεν μπορώ να φανταστώ ότι συμ-
μετέχουν στην ‘’παραγωγή μαύρου χρήματος’’. Είμαι 
βέβαιος πως συμμετέχοντας σε επιτροπές παραλαβών 
ή όταν τους το ζητούν δεν βεβαιώνουν ψευδή στοιχεία 
(π.χ. μετρήσεις νερού ύδρευσης ή παραλαβή τεχνικού 
έργου ή προσμέτρηση ποσοτήτων αναλώσιμων 
υλικών), με αποτέλεσμα να προασπίζονται με σθένος 
τον κόπο και τον ιδρώτα των δημοτών μας.

Σε συνέχεια του προηγούμενου έχω δηλώσει στο Δ.Σ. 
(βλέπε απομαγνητοφωνημένα) ότι ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΗ δεν μπορούν να 
είναι άλλοθι για την ‘’παραγωγή μαύρου χρήματος’’. 
Πρόταση: Εάν δεν μπορούμε να έχουμε ‘’ΚΑΘΑΡΟ’’ 
(ως αναφορά την πηγή χρηματοδότησης) πολιτισμό, 
αθλητισμό πότε να μην έχουμε. Εάν η αγορά νερού 
ύδρευσης είναι το μεγάλο άλλοθι για να πληρώνονται 
‘’μαύρα μεροκάματα’’ καλύτερα να ‘διψάσουμε’ και 
να ‘βρωμίσουμε’, εάν το νερό είναι πηγή πλουτισμού 
ορισμένων αιρετών καλύτερα να μην ποτίσουμε τις 
γλάστρες και τα μποστάνια μας. ΟΧΙ άλλο άλλοθι για 
να διαχειρίζονται κάποιοι λίγοι, εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ, ‘’ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ’’ 
ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ (νέοι ή παλιοί).

Ένα ζήτημα που συζητούν και μου έχουν αναφέρει 
κατά καιρούς πολύ δημότες είναι η δυνατότητα 
εξυπηρέτησης του στις υπηρεσίες του Δήμου ειδικά 
όταν ο αρμόδιος υπάλληλος απουσιάζει. Δυστυχώς 
ακόμη και εάν ένας Δήμαρχος έχει ορίσει αναπληρω-
τές και αντικαταστάτες η εύκολη λύση για αυτούς είναι 
να ενημερώνουν τους δημότες που προσέρχονται ότι ο 
συνάδελφος τους θα επιστρέψει αύριο ή μεθαύριο ή την 
άλλη εβδομάδα (αυτό βέβαια δεν αφορά το σύνολο των 
υπαλλήλων). 
Πρόταση: Όποιος δημότης δεν εξυπηρετείται και γίνε-
ται ‘μπαλάκι’ από γραφείο σε γραφείο και από μέρα σε 
μέρα να απευθύνεται στον Δήμαρχο (έστω και τηλε-
φωνικά) και ο Δήμαρχος να εφαρμόζει το νόμο και όχι 
να χαϊδεύει αυτιά και συνειδήσεις. Γιατί δυστυχώς το 
μόνο που κάνει ο Δήμαρχος είναι να μοιράζει «θέσεις 
ευθύνης» και μικρά μισθολογικά ‘δωράκια’ στους πε-
ρισσότερους υπαλλήλους για να τον ψηφίσουν και να 
τον βοηθήσουν στις επερχόμενες εκλογές.

Αρκετά δημοφιλές θέμα συζήτησης για τα ζητήματα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι οι απευθείας αναθέσεις 
με απόφαση Δημάρχου που προβλέπει η νομοθεσία. 

Η πρόνοια του νομοθέτη για τις απευθείας αναθέσεις 
υφίσταται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και επίσπευση κάποιων προμηθειών ή εργασιών ή 
μικρών έργων σε ένα δυσκίνητο δημοσιοοικονομικό 
σύστημα προμηθειών και διαγωνισμών. Όμως και 
πάλι ΑΛΛΟΘΙ για να συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Ο 
γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης κύριος Λέ-
ανδρος Ρακιντζής αναφέρει : «Οι δήμοι αυτή τη στιγμή 
είναι (εστία διαφθοράς), διότι έχουν το οικονομικό, 
έχουν μπροστά τους εκλογές και είναι ανεξέλεγκτοι 
στα λεφτά και έχουν επιπλέον πάρα πολλά βαρίδια». 
Σε άλλη συνέντευξη του γίνονται οι εξής αναφορές : Ο 
επιθεωρητής έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους ΟΤΑ, 
όπου όπως είπε συνεχίζονται να παρατηρούνται φαινό-
μενα κακοδιαχείρισης και τόνισε ότι πολλές φορές η 
αντιπολίτευση συμπράττει με την συμπολίτευση ώστε 
να εξαφανίζονται τα «ίχνη» των παρατυπιών. Ειδικό-
τερα αναφέρθηκε παραδειγματικά στο «σπάσιμο» των 
έργων σε κόστος κατασκευής έως 45.000 ευρώ ώστε 
να γίνονται απευθείας αναθέσεις.

Αίσθηση επίσης προκάλεσε η αναφορά του κ. 
Ρακιντζή στα περίπτερα, καταγγέλλοντας ότι  «οι δή-
μαρχοι κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους και δί-
νουν τα καλά σημεία σε εκλεκτούς δικούς τους» ενώ 
εξέφρασε το φόβο ότι «σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένα. 
Θα κλείσουν όλα». Σε όσα αναφέρεται ο κύριος 
Ρακιντζής για το Δήμο μας το όριο των απευθείας 
αναθέσεων περιορίζεται περίπου στις 25.000 ευρώ 
και η περίπτωση των περιπτέρων αφορά μεγάλους 
αστικούς Δήμους. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά στα 
οποία αναφέρεται ο κύριος Ρακιντζής;
Πρόταση: Καμία απευθείας ανάθεση σε κολλητούς, 
συγχωριανούς, συναδέλφους, συγγενείς, κουμπάρους, 
εν δυνάμει συγγενείς, οσονούπω κουμπάρους, κ.ο.κ. Και 
πώς θα γίνεται; Κατά τη γνώμη μου (προβλέπετε κιόλας) 
θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ‘’το νόμιμο είναι και 
ηθικό’’. Πρόχειροι διαγωνισμοί και πλήρης διαύγεια –
διαφάνεια ΠΑΝΤΟΥ. Κολπάκια ανοιχτών και ημίκλειστων 
προσφορών τέλος δια παντός. Σύστημα παρακολούθησης 
των απευθείας αναθέσεων όχι όταν συμβούν αλλά πριν 
συμβούν. Η αντιπολίτευση κατηγορείται από τον κύριο 
Ρακιντζή για σύμπραξη, λέτε να έχει δίκιο; Μπορεί 
να αποδείξει η αντιπολίτευση σε ένα Δήμο ότι δεν 
συμπράττει; Απάντηση: Μόνο με τα έργα και τις ημέρες 
της (η ψήφος της, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και 
τέλος οι έγγραφες ερωτήσεις, ανακοινώσεις, καταγγελίες 
κ.ά.). Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι η διαδικασία 
των διαγωνισμών δεν εμπίπτει στα προηγούμενα και 
δεν κατηγορείται κανείς Δήμαρχος ή Δημοτική αρχή για 
την συμμετοχή ‘δικών’ τους, εφόσον βέβαια τηρούνται 
όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο Δήμαρχος και 
ο υποψήφιος Δήμαρχος δεν είναι ο Πάπας (το αλάθητο 
διεκδικούν οι αγέννητοι και οι νεκροί), όμως η επίκληση 
του νόμιμου του έκτακτου και του αδιεξόδου δεν είναι 
ΑΛΛΟΘΙ.

Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια άνω τελεία και 
θα δεσμευτούμε ότι θα επανέλθουμε σύντομα με νέες 
προτάσεις με διορθώσεις και αντεγκλήσεις ώστε να 
προσφέρουμε όλοι μαζί στο τόπο μας και στο νεοσύ-
στατο Δήμο μας Βέλου-Βόχας.

Συνεχίζεται …
Με αρκετή διάθεση

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Βέλου-Βόχας

απόψεις -  Θέσεις

Ο Περαχωρίτης ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα 
μιας υποτονικής προεκλογικής περιόδου�

Κείμενο-φωτιά με σκέψεις και προτάσεις για όσους "θέλουν να σπάσουν αυγά" 
την επόμενη μέρα των εκλογών στη διοίκηση του δήμου Βέλου-Βόχας!
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικές Εκλογές 2014

Δ υναμική είναι η παρουσία της 
’Ενωτικής Ριζοσπαστικής Πα-
ράταξης Βέλου-Βόχας’  και του 

υποψηφίου για τη δημαρχία κ. Λεωνίδα 
Στεργιόπουλου στην εκλογική κούρσα 
που έχει ήδη ξεκινήσει.  Η κ. Δήμητρα 
Τσεπεντζή, υπεύθυνη εκλογικού σχε-
διασμού της παράταξης,  συγκεκριμένα 
μας είπε: 

''Δεν ήταν τυχαία η καθολική αποδοχή 
που έλαβε στις διαδικασίες από τα μέλη 
της παράταξης ο Λεωνίδας. Η ευρύτερη 
αποδοχή του αποδεικνύεται στις επα-
φές που κάνουμε με τους πολίτες.  Στο 
πρόσωπό του αναγνωρίζουν ένα  άτομο  
που πείθει τους συνομιλητές του και για 
το ακέραιο του χαρακτήρα του και για τις 
διοικητικές του ικανότητες. Η σημαντι-
κότερη όμως  διαφορά μεταξύ των υπο-
ψηφίων , είναι ότι ο Λ. Στεργιόπουλος 
εκφράζει, το συλλογικό, την συμμετοχή, 
τα ειλικρινή επιχειρήματα, την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και τον άμεσο διάλογο με 
τους δημότες. Το πρόγραμμά μας  τέθη-
κε σε διαβούλευση μεταξύ των μελών, 
εμπλουτίστηκε με απόψεις και θέσεις 
που συλλέξαμε από τις επαφές μας σε 
διάφορα δημοτικά διαμερίσματα και εί-
ναι στο τελικό στάδιο πριν την εκτύπωσή 
του. Επιφυλάσσουμε εκπλήξεις!!!''

Και συνέχισε:
''Μπορεί να ξεκινήσαμε αργά την προ-

σπάθειά μας, σε σχέση με τους άλλους 
υποψήφιους, που ήταν ήδη γνωστοί 
στο ευρύτερο κοινό, η ανταπόκριση του 
κόσμου όμως ήταν και είναι θερμότατη, 
πέρα από τις αρχικές μας προσδοκίες.  
Πως το εξηγούμε; 

Οι δημότες έχουν πια απηυδήσει από 
τα σκουπίδια που έχουν πνίξει το Δήμο, 
από το άθλιο και επικίνδυνο νερό που 
τρέχει στις βρύσες μας, από τις απ’ ευ-
θείας αναθέσεις, από τα μεγάλα λόγια για 
διερεύνηση της κακοδιαχείρησης του 
παρελθόντος, από την έλλειψη απολογι-
σμών, από ... 

Οι δημότες συγκινούνται από το μήνυ-
μά μας για δημοκρατία, διαφάνεια, συμ-
μετοχή, αλληλεγγύη, ανάπτυξη. Είμαστε 
βέβαιοι ότι τελικά θα παρουσιάσουμε 
ένα ψηφοδέλτιο που θα κάνει τη διαφο-
ρά. Υπάρχουν πολλοί συνδημότες από το 
ευρύ δημοκρατικό φάσμα που μας υπο-
στηρίζουν ανοιχτά και ακόμη περισσότε-
ροι με τους οποίους έχουμε επικοινωνία 
και εξετάζουμε τρόπους συνεργασίας.

Ο στόχος, που από την αρχή είχαμε 
βάλει, δηλαδή να συνεργαστούμε με 
πρόσωπα νέα, με πρόσωπα άφθαρτα, 
δυναμικά και χρήσιμα για την τοπική μας 
κοινωνία, βλέπουμε ότι πλέον είναι εφι-
κτός και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. 
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευ-
σης του προγράμματός μας τελείωσε. 
Θεωρήσαμε ότι τώρα είναι ο καιρός να 
δημοσιεύσουμε όσους συμμετέχοντες 
επιθυμούν να δημοσιευτεί το όνομά 
τους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αρ-
κετοί που θα κοσμήσουν το ψηφοδέλτιό 

μας. Σε δεύτερη φάση θα ενταθούν οι 
δημόσιες εμφανίσεις για συζήτηση του 
προγράμματος και ωσμώσεις με τους 
πολίτες για να διαχυθεί το όραμά μας σε 
κάθε δημότη.'' Ακολουθούν τα ονόματα 
(σε αλφαβητική σειρά): 
• Αναστασάκου Αιμιλία, Οικονομολό-

γος, Πουλίτσα
• Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Προ-

γραμματιστής Η/Υ, Βραχάτι
• Αντωνοπούλου Νίκη, Οικιακά, Βρα-

χάτι
• Βασιλόπουλος Σωτήρης, Αυτοκινη-

τιστής, Βέλο
• Βελέντζας Χρήστος, Ελ. Επαγγελ-

ματίας, Ζευγολατιό
• Βλαχάκη - Γεωργίου Κατερίνα, Κα-

θηγήτρια, Βέλο
• Βυτινιώτης Θανάσης, Ηλεκτρονι-

κός, Βέλο
• Γάτσινος Γιάννης, Αγρότης, Χαλκί
• Γεωργιόπουλος Γιώργος, Οδοντία-

τρος, Ζευγολατιό
• Γιαννιάς Βασίλης, Ξυλουργός, Βρα-

χάτι
• Γρανιτσιώτης Ανδρέας, Δημ. Υπάλ-

ληλος, Βραχάτι
• Δαγρέ Ελένη, Φοιτήτρια, Νεράντζα
• Ζιούβα Γιάννα, Δικηγόρος, Ζευγο-

λατιό
• Θεοδωρόπουλος Λουκάς, Δημ. 

Υπάλληλος, Βραχάτι
• Θωμαΐδης Χρήστος, Αγρότης, Βέλο
• Καλλίρης Αλέξης, Αγρότης, Βραχάτι
• Καλλίρης Αναστάσιος, Ελ. Επαγγελ-

ματίας, Βραχάτι
• Καραγκαδάκη Μαρία, Οικιακά, Βρα-

χάτι
• Κατσίμπρη Ειρήνη, Καθηγήτρια, 

Νεράντζα
• Κεχαγιάς Μιχάλης, Κτηνοτρόφος, 

Βοχαϊκό
• Κοντογιάννη Παναγούλα, Αγρότισα, 

Ταρσινά
• Κουλούζης Γιώργος, Αγρότης, Που-

λίτσα
• Κούρτη Λιάνα, Δημ. Υπάλληλος, 

Κρήνες
• Κουσουλός Γρηγόρης, Αρχιτέκτο-

νας, Βραχάτι
• Κουτσουμπέλα Έφη, Ιδ. Υπάλληλος, 

Ζευγολατιό
• Λάσκου - Οικονόμου Αλεξάνδρα, 

Βρεφονηπιοκόμος, Σουληνάρι

• Λέκκας Ηλίας, Αγρότης, Ζευγολατιό
• Λιβάνης Ευθύμιος, Πολ. Μηχανι-

κός, Βραχάτι
• Λιβογιάννης Δημήτρης, Καθηγητής, 

Βέλο
• Λογοθέτη Ευθυμία, Οικιακά, Βέλο
• Μάνος Γιάννης,  Αξκος Π.Α. ε.α., 

Βοχαϊκό
• Μαρκάκης Νίκος, Ιδ. Υπάλληλος, 

Βέλο
• Μαρουλάκης Χρήστος, Επιπλοποι-

ός, Μπολάτι
• Μπαλντουμά Χρύσα, Αισθητικός, 

Βέλο
• Μπαλντουμάς Κωσταντίνος, Αστυ-

νομικός ε.α., Βέλο
• 
• Μπέλλος Γιώργος, Γυμναστής, Βρα-

χάτι
• Μπιτσάκου Σούλα, Επιχειρηματίας, 

Βραχάτι
• Μπουτσιούκος Γιάννης, Αγρότης, 

Βοχαϊκό
• Μπουτσιούκος Χρήστος, Πολ. Μη-

χανικός, Βέλο
• Μπουτσιούκου Βασιλική, Ιδ. Υπάλ-

ληλος, Βραχάτι
• Πανταζής Χρήστος, Πολ. Μηχανι-

κός, Πουλίτσα
• Παπαγιαννοπούλου Γεωργία, Νηπι-

αγωγός, Βοχαϊκό
• Παπουτσής Γιάννης, Δημ. Υπάλλη-

λος, Ελληνοχώρι
• Πολυδώρου Ελένη, Μαία, Πουλίτσα
• Πρεντάκη Δήμητρα, Κοινωνιολό-

γος, Νεράντζα
• Πρεντάκης Αντώνης, Πληροφορι-

κός, Νεράντζα
• Πρινόπουλος Κώστας, Ιδ. Υπάλλη-

λος, Βραχάτι
• Σαϊσανάς Δημήτρης, Αγρότης, Κα-

λέντζι
• Σαλκιτζόγλου Κική, Πολ. Μηχανι-

κός, Κοκκώνι
• Σαλκιτζόγλου Νικηφόρος, Πολ. Μη-

χανικός, Κοκκώνι
• Σταθακόπουλος Βλάσιος, Δημ. 

Υπάλληλος, Νεράντζα
• Σταυριανουδάκη Φωτεινή, Επιχει-

ρηματίας, Μπολάτι
• Τέκνου Αναστασία, Καθηγήτρια, 

Βέλο
• Τσεμεντζή Σοφία, Ιδ. Υπάλληλος, 

Βραχάτι
• Τσεπεντζή Δήμητρα, Δασκάλα, Ζευ-

γολατιό
• Τσιόδρας Γιώργος, Αγρότης, Ελλη-

νοχώρι
• Φασιλή Ελένη, Επιχειρηματίας, 

Βραχάτι
• Χαλκιά Παναγιώτα, Οικιακά, Βέλο
• Χαραλαμπίδης Θεόδωρος, Επιχει-

ρηματίας, Βραχάτι
• Χατζηαναστασίου Κώστας, Δημ. 

Υπάλληλος, Βέλο
• Ψυχογιός Χρήστος, Δημ. Υπάλλη-

λος, Βέλο

Συνάντηση στο Ελληνοχώρι
Εν τω μεταξύ την Κυριακή 30/3 πραγ-

ματοποιήθηκε επίσκεψη του υποψηφίου 
δημάρχου Λεωνίδα Στεργιόπουλου στο 
Ελληνοχώρι. Μέσα από μια πολύ καλή 
συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού 
διαπιστώθηκε η παντελής εγκατάλειψη 
του χωριού απο την παρούσα δημοτική 
αρχή και η αγωνία για το αύριο. Η συζή-
τηση ήταν ειλικρινής σε θερμό κλίμα και 
πιστοποιήθηκε η μεγάλη διάθεση συμμε-
τοχής και προσφοράς των κατοίκων στο 
εγχείρημα της Ενωτικής Ριζοσπαστικής 
Παράταξης.

Εντυπωσιακό, ευρύ, δημοκρατικό ψηφοδέλτιο
...ετοιμάζει ο υποψήφιος της "Ενωτικής ριζοσπαστικής 

Παράταξης" κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος
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Κύριε Τατούλη μετά από τρία χρόνια στο τι-
μόνι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ποιες 
είναι οι εμπειρίες σας, οι εντυπώσεις, τα 
λάθη που ενδεχομένως έχετε εντοπίσει στο 
σχεδιασμό του Καλλικράτη, οι παραλείψεις 
αλλά και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη που 
υπάρχουν για την Πελοπόννησο

Ε ξαρχής χαρακτήρισα τη διοικητική 
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη ως τη 

μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταρρύθ-
μιση των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα 
και αυτό γιατί, με τη θεσμοθέτηση των 
αιρετών Περιφερειών κυρίως, μετέφερε 
εγγύτερα στον πολίτη το επίπεδο λήψης 
αποφάσεων και τον κατέστησε ουσιαστικά 
συμμέτοχο και ρυθμιστή της αναπτυξιακής 
και  διαχειριστικής πορείας του τόπου του. 
Η μεταφορά της ευθύνης του στρατηγικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού στην αιρετή 
Περιφέρεια ήταν το βασικό εργαλείο. Στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου καταρτίσαμε 
για πρώτη φορά το δικό μας αναπτυξιακό 
στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο 

οποίος ήταν προϊόν ουσιαστικής και μα-
κράς διαβούλευσης με όλους του Δήμους 
και τους πολίτες και ο οποίος εγκρίθηκε 
ομόφωνα από την Πελοποννησιακή κοι-
νωνία. Προσωπικά είμαι υπερήφανος γιατί 
το επίτευγμα αυτό γιατί κατέδειξε αφενός 
τη σωστή κατεύθυνση του σχεδίου μας, 
για δεύτερη φορά μετά τις εκλογές του 
2010 και εν μέσω της διακυβέρνησής 
μας, αφετέρου γιατί πιστέψαμε σε έναν 
άλλο πολιτικό πολιτισμό, αυτό της συ-
νεργασίας και επιβεβαιωθήκαμε. Αυτό 
βέβαια δεν έγινε χωρίς κόπο, αντίθετα 
με πολύ δουλειά και ενεργό ενδιαφέρον 
για όλα τα ζητήματα του τόπου μας. 

Αποτέλεσμα αυτής της νέας, και όχι 
αυτονόητης όπως πολλοί πιστεύουν πο-

λιτικής κουλτούρας συνεργασίας, ήταν οι 
πολίτες να εμπιστευτούν την αιρετή Περι-
φέρεια για όλα τα ζητήματα που τους αφο-
ρούν. Τη δυνατότητα αυτή τους την έδωσε 
ο Καλλικράτης. Οι πολίτες πλέον προστρέ-
χουν για όλα τα θέματά τους στην αιρετή 

Περιφέρεια, ανεξάρτητα απ’ το αν έχουμε 
τη σχετική αρμοδιότητα κάθε φορά. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει 
κατά καιρούς εκδώσει ψηφί-

σματα και έχει πάρει ενεργή 
θέση για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν την τοπική 
κοινωνία και οικονομία 
και πάντα σε συνεννόηση 
και σε ανταπόκριση των 
αναγκών των πολιτών 
και των φορέων. 

Ασφαλώς υπάρχουν 
και δυσλειτουργίες, 
οι οποίες οφείλονται 
κατά κύριο λόγο στο 
γεγονός ότι δεν ανα-
πτύχθηκε ως όφειλε 

ο θεσμός. Θέλω να επισημάνω ότι πάγια 
θέση μας ήταν εξαρχής η ενίσχυση της 
Περιφερειακής αρχής με αρμοδιότητες 
και όχι τόσο με πόρους και αυτό συνάδει 
απόλυτα με την ευθύνη του στρατηγικού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί η ευθύνη της ανα-
θεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού 
την οποία ευθέως ζητήσαμε, αλλά και η 
αρμοδιότητα του τομέα της υγείας, η οποία 
θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί σύμφωνα με 
τον Καλλικράτη στην Περιφέρεια, αλλά με 
μία αμφιλεγόμενη τροποποίηση νόμου δεν 
πραγματοποιήθηκε, όπως και η αρμοδιό-
τητα της δια βίου μάθησης. Αν έχετε παρα-
κολουθήσει τη δραστηριότητά μας αυτά τα 
τρία χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι το πολιτι-
κό προφίλ της Πελοποννήσου έχει ανέβει 
κατακόρυφα και ότι σε όλα τα ζητήματα 
που μας αφορούν ζητάμε την αρμοδιότητα 
και όχι χρήματα, όπως γινόταν κατά κόρον 
στο παρελθόν με ανεπαρκέστατη αποτελε-
σματικότητα. Δεν θα βρισκόμασταν άλλω-
στε σε αυτή την κρίση αν είχε συμβεί κάτι 
διαφορετικό.   

Εκτός αυτού ο νέος θεσμός έχει επιτύ-
χει να διαχειριστεί όλα τα προβλήματα με 
προϋπολογισμό μειωμένο πάνω από 60% 
σε σχέση με τις προηγούμενες Νομαρχια-
κές Αυτοδιοικήσεις, επιτυγχάνοντας σε μια 
πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία εξοι-
κονόμηση σημαντικών πόρων και αυτό 
πάλι οφείλεται στον Καλλικράτη. Μπορεί 
να μειώθηκαν οι ΚΑΠ, απετράπη ωστόσο 
ο κατακερματισμός των πόρων και η απο-
σπασματική προσέγγιση των έργων.   

Με απλά λόγια. Οι Περιφέρειες είναι οι 
μόνες δυνάμεις που μπορούν να εγγυη-
θούν ταχύτερη έξοδο της χώρας από την 
κρίση. Και εμείς έχουμε ήδη δείξει τον 
δρόμο σε πολλά ζητήματα. Και είμαστε 
υπερήφανοι για αυτό. Η Νέα Πελοπόννη-
σος αποτελεί μοντέλο για την πολιτική ζωή 
του τόπου, αλλά και μοντέλο ανάπτυξης. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτέλεσε 
από την αρχή της θητείας τον πρώτο στόχο, 
με θετικά ομολογουμένως αποτελέσμα-
τα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ποια 
φάση βρίσκονται οι διαδικασίες και πότε 
αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η 
διαχείριση των απορριμμάτων από την Πε-
ριφέρεια.

Τ ο έργο – Σημαία της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου είναι αναμφίβολα το έργο 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
Πρέπει όλοι να νοιώθουμε εξαιρετικά 
υπερήφανοι ως Πελοποννήσιοι για αυτό. 
Διότι από περιφέρεια των χωματερών και 
των επιδημιών  έχουμε φτάσει να λύνου-
με πρώτοι ένα ζήτημα που απασχολεί την 
χώρα για δεκαετίες. Σε λίγες εβδομάδες 
υπογράφουμε την σύμβαση με τον ανάδο-

χο, σε λίγους μήνες ο ανάδοχος αναλαμβά-
νει και την προσωρινή διαχείριση και έως 
το τέλος του 2015 οι  υψηλών προδιαγρα-
φών εγκαταστάσεις θα έχουν ξεκινήσει να 
δουλεύουν.  Σήμερα που έχουμε πετύχει 
αυτόν τον στόχο, δεν είναι λίγοι που το θε-
ωρούν αυτονόητο. Ωστόσο, αν ήταν κάτι 
εξαρχής εύκολο γιατί δεν είχε λυθεί τόσα 
χρόνια; Η απάντηση είναι σε αυτό το ζήτη-
μα πιο σύνθετη. Θέλω μόνο να σας πω ότι 
γύρω από τα σκουπίδια είχε αναπτυχθεί 
επί δεκαετίες ένα κύκλωμα, μια μαφία θα 
έλεγα, η οποία λυμαινόταν τα σκουπίδια 
και θησαύριζε. Σκεφτείτε ότι ο τζίρος της 
μαφίας των σκουπιδιών διεθνώς είναι ο 
δεύτερος μεγαλύτερος μετά την διακίνηση 
ναρκωτικών. Κι όμως εμάς δεν μας εμπό-
δισε ούτε αυτό. Δώσαμε μάχη και κερδί-
σαμε την μαφία των σκουπιδιών. Ακούγο-
νται εξαιρετικά πολλές ανακρίβειες, από 
κάποιους που θα ήθελαν να συνεχιστεί η 
προηγούμενη κατάσταση. Για παράδειγμα 
ότι χαρίσαμε στον ιδιώτη έναν θησαυρό. 
Αυτό δεν είναι καθόλου αληθές. Η αλήθεια 
είναι ότι εξασφαλίσαμε μετά από μάχη με 
την ευρωπαϊκή επιτροπή 68 εκατομμύ-

ρια, στα οποία ο ιδιώτης θα βάλει άλλα 
τόσα δικά του κεφάλαια. Επιπλέον. Έχει 
αποδειχτεί ότι το κράτος, ακόμη κι όταν 
καταφέρνει να κατασκευάσει ένα έργο, 
συνήθως δεν μπορεί να το λειτουργήσει 
με βιώσιμο τρόπο. Σκεφτείτε ότι ακόμη και 
στις περιπτώσεις των βιολογικών, πόσοι 
δήμοι είναι αυτοί που τους άφησαν στην 
συνέχεια να ρημάξουν. Οπότε η λειτουργία 
του έργου από τον ιδιώτη, ο οποίος – και το 
τονίζω αυτό – θα πληρώνεται μόνο εφόσον 
τηρεί πλήρως τις συμβατικές του υποχρε-
ώσεις, ειδάλλως θα πληρώνει ρήτρες και 
σε εμάς και στις τράπεζες, διασφαλίζει την 

«Η Πελοπόννησος μπορεί να 
τραβήξει και την χώρα μπροστά»

Σκεφτείτε ότι 
ο τζίρος  

της μαφίας των 
σκουπιδιών διεθνώς 
είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος 
μετά τη διακίνηση 

ναρκωτικών.  
Δώσαμε μάχη 

και κερδίσαμε 
τη μαφία των 
σκουπιδιών  

Οι Περιφέρειες είναι 
οι μόνες δυνάμεις  

που μπορούν να 
εγγυηθούν την 

ταχύτερη έξοδο της 
χώρας από την κρίση.

Η Νέα 
Πελοπόννησος 

αποτελεί μοντέλο για την 
πολιτική ζωή του τόπου, 

αλλά και μοντέλο 
ανάπτυξης.

Πέτρος 
τατούλης

 Περιφερειάρχης ΠελοΠοννηςου



ΤΡΙΤΗ   1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2014

9πολιτών
Γνώμη Συνέντευξη

εύρυθμη λειτουργία. Άλλη παρατήρηση. 
Το κόστος. Έχω πει πολλές φορές ότι η 
τιμή που πετύχαμε στον διαγωνισμό είναι 
η πιο χαμηλή (και αρκετά πιο χαμηλή) από 
όλα τα έργα που βγήκαν μετά το δικό μας 
στο σύνολο της χώρας. Αρκεί να αναλο-
γιστεί κάποιος ότι υπήρχαν μέχρι σήμερα 
δήμοι στην Πελοπόννησο που πλήρωναν 
και 120 ευρώ τον τόνο, για να πετάει ο 
εκάστοτε εργολάβος σε βουνά και θάλασ-
σες τα σκουπίδια, την ώρα που η τιμή που 
πετύχαμε με τον ανάδοχο δεν υπερβαίνει 
τα 64 ευρώ. Στο θέμα της τεχνολογίας. Η 
τεχνολογία που επιλέχτηκε είναι μια ήπια 
οικολογική τεχνολογία με κομποστοποίη-
ση, ενώ η ανακύκλωση που προβλέπεται 
να κάνουν οι εγκαταστάσεις είναι επιπλέον 
35% από αυτήν που προβλέπει η κοινοτική 
νομοθεσία. Ξέρετε, εμείς δεν πιστεύουμε 
ότι η Πελοπόννησος πρέπει να συγκρίνεται 
με τον ευρωπαϊκό Νότο. Με αυτό το έργο 
είμαι βέβαιος ότι ανταγωνιζόμαστε τον ευ-
ρωπαϊκό Βορρά.  

Ποιες προτάσεις για την επιχειρηματικότητα 
και την ανάπτυξη στην Πελοπόννησο σχεδι-
άζετε και τι αποτελέσματα περιμένετε

Σ το προεκλογικό μας σχέδιο, το οποίο 
αποτέλεσε τη βάση του συμβολαίου 

μας με τους πολίτες, ήμασταν ξεκάθαροι 
ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας εί-
ναι η κύρια οδός για να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε μια ισχυρή και υγιή τοπική 
οικονομία. Για το λόγο αυτό τολμήσαμε και 
πήραμε δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν κριτικά, αλλά στη συ-
νέχεια δικαιωθήκαμε απόλυτα. Με απλά 
λόγια, βάλαμε πλάτη και δικαιωθήκαμε. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μονάδα βι-
οαερίου στη Μαντινεία και τα γνωστά γε-
γονότα που διαδραματίστηκαν. Στην ουσία 
υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα του επιχει-
ρείν, και μάλιστα του νόμιμου επιχειρείν 
και δεν σας κρύβω με προσωπικό κόστος. 
Η πράξη αυτή ήταν απόλυτα συνειδητή και 
εξέφρασε την πολιτική τόλμη μας να απο-
τελέσουμε τους εγγυητές της εφαρμογής 
των νόμων προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Ακόμα και στο ζήτημα της διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων, αξιοποιήσαμε 
στο σχέδιό μας και την επιχειρηματική 
δυναμική που παρουσιάζει ο τομέας αυ-
τός, με την παροχή κινήτρων ανάπτυξης 
παράλληλης οικονομίας, πάντα όμως με 
σεβασμό προς τη νομιμότητα. Πέραν αυτού 
εξασφαλίζουμε άμεσα 600 θέσεις εργασίες 
για τους Πελοποννήσιους πολίτες. 

Το ζήτημα της φιλικότητας προς την επι-
χειρηματικότητα το συναρτήσαμε και με 
την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας. 
Χωρίς επιχειρηματικότητα βιώσιμη λύση 
δεν υπάρχει στο θέμα αυτό, και η άποψή 
μας είναι ξεκάθαρη. 

Η ανεργία στην Πελοπόννησο συγκρα-
τήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, ότι στα έργα που είναι σε 
εξέλιξη στην Πελοπόννησο απασχολούνται 
σήμερα 5.000 συμπολίτες μας και αυτός ο 
αριθμός θα διπλασιαστεί την επόμενη τριε-
τία. Δεύτερον, εξασφαλίσαμε μετά από δύο 
χρόνια επισταμένων προσπαθειών 50 εκα-
τομμύρια ευρώ, προκειμένου να στηρί-
ξουμε την κτηνοτροφία της Πελοποννήσου 
και να δημιουργήσουμε δέκα σύγχρονα, 
ευρωπαϊκού επιπέδου κτηνοτροφικά πάρ-
κα με καθετοποιημένες υποδομές, όπου σε 
βάθος πενταετίας θα βρουν δουλειά 6.000 
συμπολίτες μας. Στην ίδια κατεύθυνση, 
έχουμε ήδη δημιουργήσει την δομή του 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Πελοποννή-
σου, για το οποίο έχουμε δεσμεύσει ση-
μαντικούς πόρους από το ΣΕΣ, ταμείο που 
ουσιαστικά θα έλθει αρωγός στους επιχει-
ρηματίες με την δυνατότητα παροχής προς 
αυτούς δάνειων κινήσεως και εγγυήσεων, 
αυτό που λείπει ουσιαστικά από την αγορά. 
Με απλά λόγια ρευστότητα. Βέβαια, σε όλα 
αυτά δεν μπορεί να λείπει το ζήτημα της 
κοινωνικής πολιτικής. Ξέρετε, είμαι από 
αυτούς που πιστεύουν ότι ο εθελοντισμός 
δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι 
για την ανυπαρξία της κρατικής κοινωνι-
κής μέριμνας, αλλά πρέπει να δημιουργεί 
υπεραξία. Με αυτήν την στρατηγική σκέψη, 
από τον περασμένο Δεκέμβριο, απευθύν-
θηκα στους αρμόδιους ευρωπαίους επι-
τρόπους, αναφέροντας ότι υπάρχουν συ-
μπολίτες μας που δεν βρίσκονται απλά στα 
όρια της φτώχειας, αλλά που η ίδια τους 
η ζωή κινδυνεύει. Τρεις επίτροποι αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και σήμερα 
σχεδιάζουμε ένα συνεκτικό πλέγμα δομών 
για αυτούς τους αδύναμους συμπολίτες 
μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου θα δι-
αθέσει μέσα στην επόμενη πενταετία 60 
εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη τέτοιων 
σχεδιασμών, σε συνάρτηση πάντοτε με την 
κοινωνική οικονομία που θα αναπτύξει θέ-
σεις εργασίας γύρω από αυτές. 

Η «Μυθική Πελοπόννησος» το brand name 

της Πελοποννήσου κατακτά τις αγορές του 
κόσμου. Ποιο είναι οι στόχοι σας και οι 
επιδιώξεις σας στον τομέα του τουρισμού; 
Ποιες άλλες δράσεις προγραμματίζετε για 
την ανάδειξη της Πελοποννήσου σε τουρι-
στικό προορισμό πρώτης επιλογής; 

Σ τον τομέα του τουρισμού, η Πελο-
πόννησος έχει πια το δικό της «Brand 

name», είναι η «Μυθική Πελοπόννησος», 
που έχει ταξιδέψει παντού στην Ευρώ-
πη, την έχουμε βάλει στον σχεδιασμό των 
μεγαλύτερων tour operators, την έχουμε 
κάνει δημοφιλή προορισμό. Δεν είναι τυ-

χαίο που το αεροδρόμιο της Καλαμάτας 
είναι το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
αεροδρόμιο της χώρας. Εμείς διαπραγμα-
τευτήκαμε με τις αεροπορικές εταιρείες 
και φέραμε πτήσεις της Easy Jet , αλλά και 
νέες της Aegean. Ή το λιμάνι του Γυθείου, 
που έκανε αυτήν την πραγματική έκρηξη 
στον τουρισμό κρουαζιέρας, αλλά και το 
σπουδαίο λιμάνι της Μονεμβασιάς. Η Πε-
λοπόννησος έχει γίνει της μόδας και αυτό 
είναι ένα πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα 
που βασίζεται σε συγκροτημένο σχεδια-
σμό. Δεν είναι τυχαίο που στην περιφέρεια 

Πελοποννήσου έχουν έλθει σημαντικές 
προσωπικότητες της Ευρώπης και έχουν 
αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες μας.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι στο επίπε-
δο των τουριστικών υποδομών δώσαμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Πελοπόννησος όλα 
αυτά τα χρόνια είχε στερηθεί προσβάσε-
ων, παρά μόνο της οδικής. Πετύχαμε να 
καταστήσουμε δημοφιλή προορισμό το 
αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έχουμε έτοιμο 
το ΣΔΙΤ για το αεροδρόμιο της Τρίπολης, 
το οποίο εκτός των επιβατικών αναγκών 
θα καλύπτει και μεταφορικές, φτιάχνουμε 
τα λιμάνια του Ναυπλίου, του Γυθείου, του 
Λεωνιδίου, της Κυπαρισσίας, του Άστρους, 
τις μαρίνες της Μονεμβάσιας, του Ναυπλί-
ου, τα αλιευτικά καταφύγια του Τυρού, της 
Μαραθούσας, ενώ σχεδιάζουμε και την 
επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου για του-
ριστική αξιοποίηση. 

Προσέξτε όμως. Το τουριστικό μας προ-
ϊόν το συνδέσαμε με αγροτικά προϊόντα 
της Πελοποννήσου, πάλι υπό το ίδιο brand 
name. Το αμέσως επόμενο διάστημα, τα 
πελοποννησιακά προϊόντα θα βρεθούν στα 
ράφια φημισμένων καταστημάτων της Ρη-
νανίας – Βεστφαλίας, στο πλαίσιο της κα-
λής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με 
την τοπική κυβέρνηση.

Την πολιτική μας αυτή την ενστερνίστη-
καν και οι επαγγελματίες του τουρισμού 
της Πελοποννήσου, και δημιούργησαν τον 
Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου, με 
δική τους πρωτοβουλία, όπου συμμετέ-
χουν και οι επαγγελματίες της Αχαΐας και 
της Ηλείας.  

Οι εποχές που αρκούσαν δύο τρία πυ-
ροτεχνήματα έχουν περάσει. Εμείς είμαστε 
βέβαιοι πια ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. 
Μόνο μέσα από Δυνατή Τοπική Οικονομία  
μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας 
στον τόπο μας. Το σημαντικό έργο που κά-
ναμε την τριετία που πέρασε αποτελεί εγ-
γύηση για το μέλλον. Δυστυχώς, οι μάγοι 
μας τελείωσαν. Θέλει δουλειά και αποτε-
λέσματα. 

Το φράγμα του Ασωπού βρίσκεται στη 
φάση της επανεκκίνησης και επιτάχυνσης 
των εργασιών. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμ-
μα για την υλοποίησή του και ποιες αλλαγές 
αναμένεται να επιφέρει στις καλλιέργειες 
αλλά και τη διαχείριση του υδάτινου πλού-
του της Κορινθίας 

Τ ο φράγμα του Ασωπού γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι θα προσδώσει τεράστιες 

προοπτικές ανάπτυξης και στον αγροτικό, 
αλλά και στον τουριστικό τομέα, όχι μόνο 
της Κορινθίας, αλλά και της Βορειοανατο-
λικής Πελοποννήσου. Έχω κατ’ επανάλη-

«Η Πελοπόννησος μπορεί να 
τραβήξει και την χώρα μπροστά»

Ο Θανάσης Πισιμίσης, περιφερειακός σύμβουλος και 
υποψήφιος και πάλι στο πλευρό του Πέτρου Τατούλη, είναι 
γνωστό πως συνδέεται με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

με αδελφική φιλία. Η σχέση αυτή "εξαργυρώνεται" για 
την περιοχή μας με πολλούς τρόπους, όπως η επιτάχυνση 
των έργων του φράγματος Ασωπού και η προώθηση της 
ολοκλήρωσης του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου.

Οι εποχές που 
αρκούσαν  

δύο τρία 
πυροτεχνήματα 

έχουν περάσει. Μόνο μέσα 
από δυνατή Τοπική 

Οικονομία μπορούμε 
να κρατήσουμε 

τα παιδιά μας 
στον τόπο μας.
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ψη επισκεφθεί την περιοχή, προκειμένου να έχω ίδια 
γνώση για την εξέλιξη του έργου και έχω τονίσει και 
πιέσει σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευ-
θύνσεις ότι πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμ-
βατικές υποχρεώσεις και από τον ανάδοχο και από 
το Υπουργείο, το οποίο είναι κύριος του έργου. Όπως 
μάλιστα γνωρίζετε στο παρελθόν, είχαμε υποδείξει 
στους εργαζομένους τον τρόπο ώστε να διασφαλίσουν 
τα χρήματα που τους οφείλονταν. 

Το ενδιαφέρον μας για το έργο αυτό, παραμένει 
έντονο, όπως για κάθε έργο στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, άσχετα αν το εκτελεί η Περιφέρεια ή άλλος 
φορέας. Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις το 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2016 
και η ποσότητα των υδάτων που θα διαχειρίζεται θα 
φτάνει τα 29,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. 

Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εκ 
νέου, μετά από μακρά διακοπή, ο ρυθμός τους θα πρέ-
πει να ενταθεί, από τη στιγμή μάλιστα που η χρηματο-
δότηση του δημοσίου είναι απόλυτα συνεπής προς την 
ανάδοχο εταιρεία. 

Η ολοκλήρωση του έργου είναι βέβαιο ότι θα αλ-
λάξει την εικόνα της περιοχής. Πρόκειται για έναν 
εξαιρετικό αμπελώνα, ο οποίος θα μπορέσει να ανα-
πτυχθεί και σε ότι αφορά τον τομέα της αύξησης της 
ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής, αλλά και 
στον τουριστικό τομέα. Η λίμνη που θα δημιουργηθεί 
στο φράγμα σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος της 
περιοχής θα αποτελέσουν τα εχέγγυα ανάπτυξης του 
οινικού τουρισμού της περιοχής.

Στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014 θα είστε 
και πάλι υποψήφιος. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποί-

ους πιστεύετε ότι ο Πελοποννησιακός λαός πρέπει να 
εμπιστευτεί για άλλα πέντε χρόνια το τιμόνι της Περιφέ-
ρειας στα χέρια σας;

Τ ο 2010 που με επέλεξαν οι πολίτες για να ηγηθώ 
αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανασυγκρότησης 

της περιφέρειάς μας, είχα διατυπώσει την άποψη ότι 
για εμένα η Πελοπόννησος αντανακλά την κεντρική 
πολιτική σκηνή και ότι με την ενδυνάμωση της τοπι-
κής της οικονομίας, θα μπορούσε να βρει πιο γρήγορα 
τον βηματισμό της προς την έξοδο από την πρωτόγνω-

ρη κρίση που ζήσαμε και ζούμε ακόμη. Ποτέ σε όλη 
αυτήν διαδρομή δεν διατύπωσα κανένα δίλημμα, από 
τα γνωστά που εμμένουν ορισμένοι να απευθύνουν 
στους πολίτες και που δεν έχουν σχέση με την δυ-
νατότητα που έχει μια τοπική κοινωνία να φτιάξει την 
δική της περιφερειακή οικονομία. Εμείς λοιπόν, προσ-
δώσαμε στην Πελοπόννησο αυτά τα χρόνια ένα ισχυρό 
πολιτικό υπόβαθρο, σε σημείο μάλιστα που πολιτικές 
μας να υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο, θέσαμε τις βά-
σεις μιας δυναμικής τοπικής οικονομίας, βοηθήσαμε 
προκειμένου να αυξηθεί ο εισερχόμενος τουρισμός, 
εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών με 
έργα που αγγίζουν το 1 δις ευρώ, στηρίζουμε τους πα-
ραγωγούς μας σε όλες τις δράσεις εξωστρέφειας που 
επιχείρησαν. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Πελοπόννησος 
είναι μια περιφέρεια εξαιρετικά αυτάρκης, που όπως 
όλα δείχνουν βγαίνει πολύ πιο γρήγορα από την κρίση 
από την υπόλοιπη χώρα. Κι αν θέλετε, η Πελοπόννη-
σος μπορεί να τραβήξει και την χώρα μπροστά. Αυτό 
είναι το δικό μου κίνητρο και για το λόγο αυτό ανακοί-
νωσα σε ανύποπτο χρόνο στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο την πρόθεσή μου να υπερασπιστώ το έργο μας και 
τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Το πελοποννησιακό μοντέλο, που ήδη εφαρμόζου-
με με επιτυχία σε κρίσιμα προβλήματα όπως η διαχεί-
ριση των στερεών αποβλήτων ή η χρηστή και αποτε-
λεσματική αξιοποίηση των πόρων ή η αναγέννηση της 
πελοποννησιακής κτηνοτροφίας, να γίνει το μοντέλο 
για την χώρα. Άλλωστε, ο διαχρονικός ρόλος της Πε-
λοποννήσου ως το τελευταίο προπύργιο, ανάχωμα της 
χώρας σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, είναι θα έλε-
γα εγγενής με την ίδια μας την ύπαρξη.  

Ο Αλέξης Αλεξόπουλος, πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βόχας, ανακοίνωσε πρόσφατα 
πώς θα είναι υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές με το συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη. «Η Πε-
λοπόννησος για μένα», λέει ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, «είναι μία ενότητα, όλοι είμαστε 

ένας κόσμος, έχουμε μια αλληλεξάρτηση.  Ο Πέτρος Τατούλης στα 3,5 χρόνια που πέρασαν χάραξε την 
αναπτυξιακή πορεία της με σύνεση και όραμα βάζοντας τις βάσεις για ένα δυναμικό πέρασμα στο μέλλον. 
Δεν θα μπορούσα παρά να συμπορευτώ μαζί του». 

«Η σκέψη μου», συνεχίζει ο Αλέξης Αλεξόπουλος «βρίσκεται πάντα στον τόπο μας. Στην Κορινθία, στη 
Βόχα. Σκοπός μου είναι να παλέψω για την επίλυση των προβλημάτων της, να συνεχίσω τη σχέση εμπιστο-
σύνης που έχω οικοδομήσει με τους ανθρώπους της και να παλέψω για μια νέα αναπτυξιακή πνοή που θα 
την αναγεννήσει. Μακριά από βαρύγδουπες δηλώσεις και αέναες υποσχέσεις, με γνώμονα την ικανότητα και 
την αποτελεσματικότητα του νυν περιφερειάρχη κ. Τατούλη θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου για 
την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας αλλά και όλης της Πελοποννήσου».

αλέξης αλεξόπουλος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
με τον συνδυασμό του Πέτρου τατούλη

 ■ Ο 
Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, 
Πέτρος Τατούλης 
σε επίσκεψή του 
στο Φράγμα του 
Ασωπού
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΠΕΡΝΑΜΕ 
ΜΠΡΟΣΤΑ!

αποκατάσταση πεζοδρομίων 
στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

Αποκαταστάθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Άσ-
σου-Λεχαίου τα πεζοδρόμια που βρίσκονται 
στο παραλιακό μέτωπο των τριών Δημοτικών 
Κοινοτήτων, όπως είναι του Λεχαίου, του 
Περιγιαλίου και του Κάτω Άσσου.
Επίσης στον Άσσο, συνεχίζεται σε ένα μεγάλο 
μήκος επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.), 
η κατασκευή νέου πεζοδρομίου που θα 
περιλαμβάνει αγωγό ομβρίων υδάτων, αγωγό 
ύδρευσης και αγωγό διέλευσης ηλεκτροφω-

τισμού. Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών θα γίνει πλακόστρωση των νέων 
πεζοδρομίων για να παραδοθούν προς χρήση στους δημότες.
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Με μια σύντομη ανακοί-
νωση-διακήρυξη ο, μέχρι 
πρότινος, αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας Γιώρ-
γος Δέδες δήλωσε την 
πρόθεσή του να κατέβει 
υποψήφιος περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου, 
επικεφαλής ανεξάρτητου 

συνδυασμού. Η ανακοίνωσή του μετα-
ξύ άλλων αναφέρει τα εξής:
«Οι Περιφερειακές αυτοδιοικητικές 
εκλογές της 18ης Μαΐου διεξάγονται σε 
μία οριακή στιγμή για την Περιφέρεια 
και την πατρίδα μας. (...) Η επιλογή 
καθενός από εμάς θα είναι καθοριστική 
για το μέλλον του τόπου μας και των 
παιδιών μας. 
Στο δρόμο προς τις κάλπες οι πολίτες 
της Πελοποννήσου βρίσκονται μπροστά 
σε ένα τεχνητό δίπολο που οδηγεί σε 
νέα αδιέξοδα.  (...) Για να οδηγηθούμε 
έξω από το σημερινό θολό τοπίο, απαι-
τείται μια Νέα Πρόταση, μια Πελοπον-
νησιακή Συμμαχία που να εκφράζει 
την ανάγκη για πρόοδο, ανάπτυξη 
και μεταρρυθμίσεις. (...) Προωθούμε 
σήμερα, τη σύνθεση μιας ευρύτατης 
συμμαχίας ανατροπής, γιατί αφουγκρα-
στήκαμε τις ανάγκες της περιφερειακής 
κοινωνίας. Για να την αναδείξουμε σε 
ισχυρό, πλειοψηφικό ρεύμα. Για να 
εκφράσουμε τους πολίτες που ζητούν 
ΔΟΥΛΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Αναδεικνύουμε μια νέα 
ρωμαλέα αυτοδιοικητική πρόταση και 
μια ισχυρή, αυτοδιοικητική συμμαχία. 
Περνάμε μπροστά!»

Πρωταπριλιά 
σήμερα! Όλοι οι 
υποψ. δήμαρχοι 

μπορούν να μιλούν 
ελεύθερα και 

ακατάπαυστα, 
τάζοντας λαγούς, 
πετραχήλια και 
αντιδημαρχίες!

Η παραίτηση του Μιχάλη 
και η συνταξιοδότηση 
του "Νέστορα"

Με μια σύντομη δήλωση ο Μιχάλης Λιάκος έβαλε τέλος 
στις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται στη διαδικασία 
συγκρότησης ψηφοδελτίου. Η ανακοίνωσή του, λιτή, 
καυστική και ίσως ειρωνική ανέφερε επί λέξει: «Μετά  από 
την  ενημέρωση που είχα από τον ίδιο τον κ. Λαμπρόπουλο 
ότι θα συμμετέχει ως αρχηγός συνδυασμού στις επικείμε-
νες Δημοτικές εκλογές, εκτιμώ ότι η  στήριξη που μου πα-
ρείχαν πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι της ευρύτερης 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί πλέον 
να εγγυηθεί την ενότητα του χώρου και ως εκ τούτου στα-
ματώ κάθε διαδικασία σχηματισμού ψηφοδελτίου. Το μόνο 
που μπορώ πλέον να κάνω είναι να ευχηθώ καλή τύχη στο 
Δήμο μας!»
Κατόπιν τούτων τα "φώτα" έπεσαν στον τέως δήμαρ-
χο Βέλου κ. Θ. Λαμπρόπουλο. Οι φήμες οργίασαν, πώς 
ο "Νέστορας" της αυτοδιοίκησης ήταν έτοιμος να κάνει 
συνδυασμό. Τελικά όμως φαίνεται πώς ο, επί τριάντα και 
πλέον χρόνια, βιρτουόζος της αυτοδιοίκησης αποφάσισε 
να ...συνταξιοδοτηθεί. Εσχάτως, λοιπόν, μέσω φίλων και 
γνωστών ο Θόδωρας Λαμπρόπουλος έκανε γνωστό πώς 
δεν είναι, τελικά, στις προθέσεις του να κατέβει στις εκλο-
γές του Μαΐου!

Ο ιπτάμενος βρίσκεται σε ειδική αποστολή στον Ινδικό Ωκεανό αναζητώντας το Boeing των Malaysian Airlines!

 ∆ευτέρα 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: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

INFO

"Συμμαχία" με "Παρέμβαση"
Όλοι θυμόμαστε 

πώς ο επικεφαλής 
της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βα-
σίλης Νανόπουλος 
κατά την εκδήλω-
ση της ανακήρυ-
ξης της υποψηφι-
ότητάς του έκανε 
κάλεσμα για συ-
νάντηση όλων των 
υποψηφίων για τη 
θέση του δημάρ-

χου Κορινθίων προκειμένου να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν 
σε κοινές θέσεις, να συμπορευτούν σε σημεία που ο Κορινθιακός λαός 
έχει άμεσα ανάγκη.

Στο κάλεσμα αυτό ο μόνος που ανταποκρίθηκε ήταν ο συνδυασμός 
«Δημοτική Παρέμβαση» με τον επικεφαλής του, κύριο Βασίλη Παντα-
ζή. Στη συνάντηση επικράτησε ταύτιση ιδεών και θέσεων που οδήγησε 
στην απόφαση προσχώρησης του συνδυασμού «Δημοτική Παρέμβα-
ση» στον συνδυασμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» με υποψήφιο δήμαρχο 
Κορινθίων τον Βασίλη Νανόπουλο. 
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Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑσ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

σΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμος Βέλου-Βοχας  
- Τηλεφωνικό κέντρο:  2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου:  2741360507 
- Πρωτόκολλο  2741360517
- Ληξιαρχείο  2741360516
 - Θέματα Αλλοδαπών   2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού   2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών:  2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας:  2741050040

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών:  2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.:  2742360320
- Δημοτολόγιο  2742360323
- Ληξιαρχείο  2742360322  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας:  2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας]  2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο]  2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο  2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού  2741050255
ΚΕΠ Βέλου  2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου  2742035310

έλλήνική αςτυνομια  
- Α.Τ. Κορίνθου:  27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου:  27410 51111  
- Άμεση Δράση:   100
 λιμένικο ςώμα  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου:  27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου:  27420 22212

ΠυροςΒέςτική υΠήρέςια:    199

νοςοκομέιο κορινθου:  27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):     166

ΒλαΒές Δ.έ.ή.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου:  27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:  27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου:  27420 32208
Ταξί Ζευγολατιού:   27410 54386 
Ταξί Βραχατίου:  27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας:  27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου:  27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:   27410 54533

Προαςτιακος (Φώνήτική Πυλή):    14511

Προαςτιακος (ΔρομολοΓια): 1110

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Όμιλος Εταιρειών	Παναγιώτη	&	Δημήτρη	Ραψωματιώτη, στα πλαίσια ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να καλύψει τη θέση	
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

με έδρα την Κόρινθο.
Η	θέση:	Παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης σε Τμήματα της Διοίκησης όπως, Γενική 

Διεύθυνση, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις.
Οι	αρμοδιότητες:	Οργάνωση και υποστήριξη γραφείου.  •  Διαχείριση τηλεφωνικής επι-

κοινωνίας και αλληλογραφίας, εισερχόμενης & εξερχόμενης.  •  Προετοιμασία εγγρά-
φων, παρουσιάσεων και αναφορών (reports).  •  Υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώ-
σεων, συναντήσεων εργασίας και εκθέσεων.

Τα	 απαιτούμενα	 προσόντα:	 Ελάχιστη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 5 έτη.   •   Άρι-
στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε προφορικό και γραπτό λόγο).   •   Άριστη γνώση 
H/Y, μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό εφαρμογών Ms Office (Word, Excel, PowerPoint) & 
προγραμμάτων περιήγησης Internet.   •   Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.   •   
Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών.

Παροχές	Εταιρείας:	Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.   •   Προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο 

e-mail: info@rap-sa.gr με την ένδειξη: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κωδικός θέσης: 
001).  Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 74488.

Ο Όμιλος Εταιρειών	Παναγιώτης	&	Δημήτρης	Ραψωματιώτης, στα πλαίσια ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να καλύψει τη θέση	

ΒΟΗΘΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗ
Οι	αρμοδιότητες:	

Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας του Λογιστηρίου.
Έλεγχος και παρακολούθηση των λογιστικών διαδικασιών.
Καταχωρήσεις παραστατικών και τιμολογίων.
Τήρηση βιβλίων Β΄& Γ΄ κατηγορίας.
Τήρηση ισολογισμών.
Παρακολούθηση μισθοδοσίας.

Τα	απαιτούμενα	προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε προφορικό και γραπτό λόγο).
Άριστη γνώση H/Y, μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό εφαρμογών Ms Office (Word, Excel).
Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών.

Παροχές	Εταιρείας:
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: 
info@rap-sa.gr με την ένδειξη: ΒΟΗΘΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδικός θέσης: 002). 

Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 74488.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Γνώμη Υγεία  -  απόψεις

Βραχατι
- Αυγουλα Ειρήνη:  27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:   27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖέυΓολατιο
- Σιαπκαράς Άγγελος  27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη  27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒοχαΪκο
- Ζορμπάς Γεώργιος  27410 50262 
  Βέλο
- Παπακυριάκος Ανν.:  27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:   27420 33488
κρήνές
- Μπρίνιας Ευάγγελος  27420 32355
κοκκώνι
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
Πουλιτςα
- Αναστασίου Μιλτ.  27410 51824
ςτιμαΓκα
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
νέρατΖα
- Αγγελίδη Ειρήνη  27420 33888
ΠέριΓιαλι
- Αγραφιώτης Πέτρος  27410 87771
λέχαιο
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να  27410 82044
αςςος
- Κόρκας Ιωάννης  27410 88100
κατώ αςςος
- Καρανοπούλου Μαρ.  27410 86900

Περιφερειακά 
Ιατρεία

ΒΕΛΟ .........................τηλ.: 27420  32298
ΒΡΑΧΑΤΙ  ...................τηλ.: 27410 55298 
ΒΟΧΑΪΚΟ  ..................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ............τηλ.: 27410 54360 
ΠΟΥΛΙΤΣΑ .................τηλ.: 27410 52111 
ΣΤΙΜΑΓΚΑ ..................τηλ: 27420 61230 
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ ......................τηλ.: 27410 87060

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Δρ. ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΤΗΛ./FAX:  213-0229511
Ραντεβού: 6981-502072
Επείγοντα: 6947-725814
e-mail:  sergiotali@hotmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
 16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας

ΟΦΘΑΛμΟΛΟΓιΚΟ
ΚεντρΟ ΒΟΧΑΣ

n

Γράφει ο  
Χρήστος 

Γκιλίτσης*

Η άθληση είναι πολλαπλά ωφέλιμη για την υγεία του 
ανθρώπου, με θετική επίδραση στην ψυχοσυναισθη-
ματική ισορροπία, στο μυοσκελετικό και το καρδιοαγ-
γειακό σύστημα καθώς και στον ανοσολογικό μηχα-
νισμό. Ο	Ιπποκράτης	θεωρούσε	την	άσκηση	και	τη	
σωστή	διατροφή	ακρογωνιαίους	λίθους	της	υγεί-
ας	του	ανθρώπου. Η άποψη αυτή, που εκφράστηκε 
αιώνες πριν, καταξιώνεται συνεχώς και ισχύει μέχρι 
σήμερα. Ειδικά στην καρδιολογία, έπειτα από πολυε-
τείς παρατηρήσεις και αναφορές, δημιουργήθηκε ει-
δικό κεφάλαιο «Η καρδιά των αθλητών».

Κίνδυνοι: Αιφνίδιος θάνατος
Αντίθετα με τα αποδεδειγμένα οφέλη της σωματι-

κής άσκησης για το καρδιαγγειακό σύστημα, ορισμέ-
να άτομα κατά τη διάρκεια αυτής ,διατρέχουν  αυξη-
μένο κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου. Ο αιφνίδιος θάνατος 
των αθλητών δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, αν και 
πάντα λαμβάνει εκτεταμένη δημοσιότητα, λόγω του 
δραματικού τρόπου εμφάνισής του. Η σπανιότητα 
αυτή ευθύνεται για τη διχογνωμία που υπάρχει σχε-
τικά με το κατά πόσο είναι χρήσιμος ο προσυμπτω-
ματικός έλεγχος όλων όσων πρόκειται να εμπλακούν 
σε άθληση. Σύμφωνα με στατιστικές περιόδου 12 
ετών που έγιναν στην πολιτεία της Μινεσότα σε 1,4 
εκατομμύρια αθλητές μαθητικής ηλικίας συμβαίνει 1 
ξαφνικός θάνατος αθλητή ετησίως κατά την διάρκεια 
έντονων σωματικών προσπαθειών για κάθε 200000 
αθλητές ηλικίας σχολείων μέσης παιδείας.

 Ποια είναι τα άτομα αυτά για τα οποία οι καρδι-
ολόγοι δεν επιτρέπουν την άθληση? Είναι αυτά που 
πάσχουν	από κάποιες ιδιαίτερες παθήσεις (συνήθως 
συγγενείς) όπως: 

• υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αποφρακτικού 
τύπου 

• συγγενή ανωμαλία των στεφανιαίων
• αρρυθμιογόνο δεξιά κοιλία
• σύνδρομο Marfan
• στένωση της αορτής και μερικές άλλες 

Τι θα πρέπει να προσέχουμε
Εξυπακούεται ότι οποιοσδήποτε εμφανίσει συ-

μπτώματα κατά τη διάρκεια της άθλησης (και φυσικά, 
κατά την κόπωση οποιασδήποτε μορφής), όσο αθώα 
και αν μπορεί να μοιάζουν, θα πρέπει να συμβουλευ-
τεί τον καρδιολόγος  του. Τέ-
τοια  συμπτώματα  είναι:

• η λιποθυμία ή η τάση 
για λιποθυμία (ζαλάδα, 
σκοτοδίνη, «μαύρισμα» 
της όρασης, τάση για 
έμετο) 

• το αίσθημα παλμών ή 
«φτερουγίσματος» στο 
στήθος, 

• ο πόνος στο στήθος 
•  η υπερβολική δύσπνοια 

σε σχέση με την 
προσπάθειά μας

• και το κατά τα άλλα γνωστό σε όλους μας 
γύρισμα της γλώσσας
Άξονες	της	εκτίμησης	σχετικά	με	την	ικανότη-

τα	προς	άθληση	ενός	ατόμου	αποτελούν	η	κλινι-
κή	 εξέταση	και	 η	 ειλικρίνεια	 του	 εξεταζομένου	
στις	ερωτήσεις	του	καρδιολόγου. 

Από την ιατρική πλευρά απαραίτητα πλέον θεω-
ρούνται:

• η λεπτομερής λήψη του ιστορικού, 
• η πλήρης κλινική εξέταση, 
• το ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
• το triplex καρδιάς
• και οποιαδήποτε άλλη εργαστηρια-

κή εξέταση κρίνει απαραίτητη ο γιατρός.  
Μην	ξεχνάτε	αθλούμαστε	ώστε	να	έχουμε	ένα	
υγιή	οργανισμό	και	σώμα!!

* Ο κ. Χρήστος Γκιλίτσης είναι Ειδικός Καρδιολόγος, 
υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

αθλητισμός και καρδιά, 
οφέλη & σημεία προσοχής�
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Γνώμη

Τ έτοια ματς να βλέπουν τα 
ματάκια μας, σαν το  Ελ 
Κλάσικο, και θα γλύφουμε 

ακόμα και τα δάχτυλά μας. Μαζί 
με τη μπάλα που στην κυριολεξία 
χάθηκε, έχανε και η μάνα το παιδί, 
και το παιδί την..πιπίλα. 

Φοβερή ποιότη-
τα, φοβερό θέαμα, 
εξοντωτικός ρυθμός 
και αμείωτο σασπένς 
μέχρι και το τελευ-
ταίο δευτερόλεπτο. 
Και σας ρωτάω: 
Είναι τυχαίο που 
όλη την εβδομάδα 
μετά το ματς   όλοι 
μιλάμε γι’αυτό το 
παιχνίδι της Ρεάλ 
με την Μπάρτσα 

και κανένας δεν λέει λέξη για τα 
τζιριμιτουλίστικα παιχνίδια που 
έγιναν το Σαββατοκύριακο  και 
μεσοβδόμαδα στο Ελληνικό 
πρωτάθλημα; Όχι, βέβαια, δεν 
είναι τυχαίο, διότι σου λέει ο άλλος, 
πως είναι δυνατόν ο Πλατανιάς 
να βάλει 7(!!!) γκολ και την άλλη 
Κυριακή να τρώει τρία, αντί για 

13; Πως είναι δυνατόν η Καλλονή 
να τρώει 7 γκολ και την άλλη 
Κυριακή να απειλεί με συντριβή 
τον ΟΦΗ που κατέβηκε  στο ΟΑΚΑ 
εντελώς αδιάφορος, σαν να είχε τα 
πόδια ανοιχτά; Πως είναι δυνατόν 
να φράζει ο ΟΠΑΠ τα παιχνίδια 
της Ξάνθης με τον Πανιώνιο και 
του Λεβαδειακού με τη Βέροια; 
Και όπως τελικά αποδείχθηκε 

ο ΟΠΑΠ είχε δίκιο. Γι’αυτό και ο 
κόσμος έπεσε με τα μούτρα  στον 
Ελ Κλάσικο. Και δεν διαψεύσθηκε, 
χόρτασε μπάλα. Ξέρετε, όμως, πιο 
είναι το παράξενο; Το τελικό απο-
τέλεσμα αυτού του ντέρμπι δεν 
κρίθηκε τόσο από τους παίκτες, 
αλλά από τον κόρακα. Αν αυτά τα 
σφυρίγματα κι αυτά τα πέναλτι τα 
έδινε Έλληνας διαιτητής σε ντέρ-

αθλητικά  -  Διακρίσεις

n

Γράφει ο Βίγια

ΑυτΑ ΕινΑι ΜΑτσ�
μπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού, 
θα πήδαγε ο κόσμος μέσα και μετά 
θα τον γνώριζαν από τα κουμπιά...

Μέχρι την αποβολή του Ράμος, που 
η γηπεδούχος έμεινε με 10 παίκτες, η 
εικόνα του αγώνα έδειχνε ότι η Ρεάλ 
ήταν πιο κοντά στη νίκη. Από εκεί και 
ύστερα, όμως, η Μπαρτεσλόνα πήρε 
εμφανώς το πάνω χέρι και τελικά 
ήταν αυτή που έβαλε το σακούλι, 
τους τρεις βαθμούς.

Επίσης για μια ακόμα φορά φά-
νηκε ξεκάθαρα ότι από τεχνική κα-
τάρτιση ο Ρονάλντο είναι μια τρίχα 
του Μέσι. Πιο αθλητής, ναι, πιο τε-
χνίτης, ούτε κατά διάνοια. Ο Πορ-
τογάλος μόλις του έκλεισαν τους 
χώρους, εξαφανίστηκε εντελώς. 
Αντίθετα ο Μέσι ζωγράφισε πάλι 
γιρλάντες. Από τους υπόλοιπους 
ήταν εντυπωσιακοί ο Νεϊμάρ, ο Ντι 
Μαρία και ο Μπενζεμά.

Όσο για τον Μανωλά της 
Ισπανίας, και εννοώ αυτήν την 
σκοτώστρα τον Ράμος, δεν είναι 
τυχαίο ότι μέχρι τώρα στην καριέ-
ρα του έχει φάει 21(!!!) κόκκινες 
κάρτες. Το βιβλίο γκίνες του έχει 
ανοίξει τη δική του σελίδα.

Σας περιμένω όλους στην παρέα μας 
κάθε Δευτέρα 

9 με 10 το βράδυ στον Ηλέκτρα FM 
στους 98,8 στην εκπομπή μου

<<ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ>>
Για τηλεφωνικές παρεμβάσεις 

τηλεφωνείτε στο 27410-72888

 Μοναδική επιτυχία σημείωσαν και οι φετινοί μαθη-
τικοί σκακιστικοί αγώνες Περιφέρειας Πελοποννήσου 
που διεξήχθησαν στις 9 Μαρτίου 2014 στα ιδιωτικά εκ-
παιδευτήρια «Αριστοτέλειων» στην Κόρινθο. Διοργανω-
τές ήταν η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας Αργοναύτης 
και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου.150 περίπου μαθητές, από τους νομούς της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που αγωνίστηκαν σε ατομι-
κό και ομαδικό επίπεδο. Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης  κος Απ. Παπαφωτίου, ο Δήμαρχος Κορινθίων 
κος Πνευματικός και πολλοί δημοτικοί και περιφερεια-
κοί σύμβουλοι.

Επίσης την εκδήλωση κόσμησε με την παρουσία του 
η κορυφαία φυσιογνωμία του σκακιστικού χώρου, ο πο-
λυνίκης πρωταθλητής Βασίλης Κοτρωνιάς που είναι και 
αρχηγός της ομάδας του Αργοναύτη που κατέκτησε το 
πρόσφατο πρωτάθλημα Α Εθνικής.

Συνολικά η Κορινθιακή ομάδα, η οποία εκπροσωπή-
θηκε με πολυπληθή αποστολή παιδιών είχε εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα αφού κέρδισε 5 χρυσά μετάλλια, 2 
αργυρά, 1 χάλκινο, 5 προκρίσεις για την τελική φάση και 
πλειάδα αξιόλογων εμφανίσεων με πολύ καλά αποτελέ-
σματα. Συγκεκριμένα πρώτευσαν οι Κ. Παπακυριάκος 
(Νήπια), Αγγ. Παπαϊωάννου (Γ Δημοτικού), Φωτεινή 
Γκέλη (Ε Δημοτικού) και Γιώργος Ελευθερίου (Β Γυμνα-
σίου).

Δεύτερη θέση κατέλαβαν οι Θ. Καραβασίλης (Λύκεια), 
Κ Γεωργίου (Β Γυμνασίου) ενώ Τρίτη θέση κατέλαβε ο Π. 
Παπανικολάου (Γ Δημοτικού).

Επίσης στην Α Δημοτικού ο Εμμ. Παπαδημητρόπου-
λος με 2,5/5 ήταν πρώτος Κορίνθιος, στην Β  Δημοτικού 
από 16 συμμετοχές ο Θωμάι	Αν. ήταν 4ος με 4/5 ενώ ο 
Β. Ορφανός με 3/5 ήταν 5ος και η Ν. Ψαρρού με 3/5 6η. 
Στην Γ Δημοτικού των 21 συμμετοχών εκτός του πρω-
τεύσαντος Αγγ. Παπαϊωάννου ο Λ. Παρίσης-Δήμας ήταν 
4ος με 4/5 και 1ος Κορίνθιος, ο Δ. Γαβαλάκης με 3/5 6ος και 
ο Αν Παπαϊωάννου με 3/5 8ος.

Στην Δ Δημοτικού από 19 μαθητές ξεχώρισαν ο Γιάν-
νης Χατζηγιαννίδης που με 4/5 ήταν 1ος Κορίνθιος και 

4ος στην συνολική βαθμολογία, ο Ν. Ψαρρός με 3,5/5 
ήταν 5ος, ο Π. Γκυζαριώτης με 3/5 6ος και Β. Παπασταμό-
πουλος με 3/5 9ος.

Στην Ε δημοτικού με 26 συμμετοχές εκτός από την 
επικράτηση της ταλαντούχας Φ. Γκέλη διακρίθηκαν από 
την ομάδα μας ο Άλκης	Θωμάι	που με 4/6 ήταν 7ος, ο Ε. 
Κωστόπουλος επίσης με 4/6 8ος και ο Χ. Λιούσης που με 
3/6 ήρθε 12ος.

Στην Στ Δημοτικού η Μαρία Μοντεβέρδη ήρθε 4η και 
1η στο νομό Κορινθίας και τέλος στην Α Γυμνασίου ο Γ. 
Μουντζουρίδης ήταν με 3,5/5 4ος και 1ος Κορίνθιος, ο δε 
Κοντολάμπρος Δημ. Με 3/5 ήρθε 5ος.

Στα ομαδικά Δημοτικών συμμετείχαν 5 Δημοτικά 
σχολεία από τα οποία πρώτευσε το 10 δημοτικό σχολείο 
Κορίνθου (Γκέλη Φ. Γκέλη Μ. Παπαϊωάννου Αν. Παπαϊ-
ωάννου Αγγ. Παρίσης-Δήμας Λ.) στην δεύτερη θέση το 
Δημοτικό	σχολείο	Άσσου με 3 αθλητές από τον Αργο-
ναύτη (Ψαρρός	Ν.	Ψαρρού	Ν.	Χατζηγιαννίδης	Ι.) και 
τρίτο ήταν το Δημοτικό	σχολείο	Βραχατίου στο οποίο 
συμμετείχαν οι αδελφοί Άλκι και Ανέστι Θωμάι, ο Άρης 
και η Έλενα Κλειτσινάρη και ο Δημήτρης Μαρδίκης. 

Στα Γυμνάσια – Λύκεια πρώτευσε το Γυμνάσιο 
Άστρους. Πρόκριση για την τελική φάση πήραν οι 2 
πρώτοι κάθε κατηγορίας και το καλύτερο κορίτσι στα 
ατομικά, τα 3 πρώτα Δημοτικά τα 2 Γυμνάσια που συμ-
μετείχαν (Άστρου, Βέλου) και το Λύκειο Ναυπλίου.

Μεγάλη επιτυχία στους μαθητικούς σκακιστικούς 
αγώνες Πελοποννήσου
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Γνώμη αθλητικά  -  Διακρίσεις

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Εσωτερικό πρωτάθλημα καράτε 
στη σχολή 

To Σάββατο 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο εσωτερικό 
πρωτάθλημα στη Σχολή Καράτε ASAHI του Ιωάννη Σιάχρα. Οι πρωταγω-
νιστές ήταν οι αθλητές - διαγωνιζόμενοι που έδειξαν τις ικανότητές τους 
στους δασκάλους-κριτές και στους γονείς που παραβρέθηκαν στην κατά-
μεστη αίθουσα. Στο τέλος οι νικητές πήραν τα έπαθλά τους - βραβεία και 
καταχειροκροτοθήκαν. Ήταν ομολογουμένως μια επιτυχημένη εκδήλωση. 
Η Σχολή ΑSAHI του Ιωάννη Σιάχρα κρατά ψηλά το επίπεδο του ΚΑΡΑΤΕ 
στην Κορινθία και αξίζουν συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα που είδαμε. 

ΓΙΑΝΝΗΣ	ΣΙΑΧΡΑΣ	
(5 DAN)

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ	59,	3ος	ορ.,	ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ.:	27410	27239,	ΚΙΝ.:	6977	625606
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16 πολιτών
ΓνώμηΕκδηλώσεις - Κοινωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΜΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ: Περιγιάλι Κορινθίας ΚΙΝ.: 6942 660 132

ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

κάντε τον καθαρισμό
της καμινάδας σας ΣΗΜΕΡΑ

"Reunion"

Καλούνται, όσοι μαθητές 
έχουν αποφοιτήσει από το 
Γυμνάσιο Ζευγολατιού το 
έτος 1991, να παραβρεθούν 
στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ που θα 
γίνει στις 12 Απριλίου 2014, 
στην ταβέρνα "ΕΛΙΑ" στον 

Άσσο Κορινθίας. 
Ώρα συνάντησης: 9.00 μ.μ.

τηλέφωνα επικοινωνίας
Γεωργία: 6977 46.16.25
Σπύρος: 697 25.23.969
Γεωργία: 6947 18.34.20

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Συμμετοχή του Δήμου 
Bέλου βόχας στη δράση 

"Let’s do it Greece"

Ο Δήμος Βέλου Βόχας σε συνεργασία με την 
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του 

Δήμου και με το Ν.Π.Δ.Δ "ΑΝΕΛΙΞΗ" για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, θα συμμετάσχει στη Διεθνή 
Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού Let’s Do It 
Greece που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή	
6	Απριλίου	 2014  από τις 10.30 π.μ. έως τις 
12.00,  καθαρίζοντας τις παραλίες του Δήμου 
μας στο Βραχάτι, τη Νεράντζα και το Κοκκώνι.

Καλούμε  κάθε εθελοντική ομάδα, σχολεία, 
συλλόγους, υπηρεσίες, επιχειρήσεις αλλά και 
όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμε-
τέχουν,  να δηλώσουν συμμετοχή έως την Πα-
ρασκευή 28 Μαρτίου 2014 στα τηλέφωνα του 
Δήμου 2741 3 60522 και 2741 3 60522 (κα. Μα-
σούρη Αικατερίνη) και στο 2742 3 60300 (κ. Πα-
παγεωργόπουλος Νικόλαος), καθώς επίσης και 
στο email του Δήμου: masouri@vochas.gov.gr

Με τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμος Βέλου 
Βόχας, την Κυριακή	6	Απριλίου 2014, στοχεύ-
ει  να ενεργοποιήσει – όσο το δυνατόν – περισ-
σότερους εθελοντές, συμβάλλοντας στην ευαι-
σθητοποίηση των κατοίκων και στη βελτίωση 
της εικόνας της περιοχής μας.

α/α	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΤΟΠΟΣ	 ΩΡΑ
1. 31-03-2014 ΠΟΥΛΙΤΣΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ..............................................................................09:30-13:00
2. 01-04-2014 ΜΠΟΛΑΤΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ ................................................................................09:30-13:00
3. 02-04-2014 ΚΟΚΚΩΝΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ .....................................................09:30-13:00
4. 03-04-2014 ΒΕΛΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ& ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ .............09:30-14:30
5. 04-04-2014 ΒΟΧΑΙΚΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ................................................................................09:30-13:00
6. 05-04-2014 ΒΡΑΧΑΤΙ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .................................................................09:30-13:30
7. 07-04-2014 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ....................................................................09:30-12:30
  ΧΑΛΚΙ-ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ-ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ .........17:00-19:00
8. 08-04-2014 ΚΡΗΝΕΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ .................................................................................08:30-11:30
  ΤΑΡΣΙΝΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ.................................................................................11:30-14:00
9. 09-04-2014 ΣΤΙΜΑΓΚΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ..............................................................................09:30-13:00
10. 10-04-2014 ΝΕΡΑΝΤΖΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .....................................09:00-12:00
  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ..............................12:00-14:00
11. 11-04-2014 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ .............................................................09:30-13:30
  ΚΑΛΕΝΤΖΙ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΑΓΓΙΝΑΣ .......................................................11:00-13:00

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης:
• Τυποποιημένα τρόφιμα (ελαιόλαδο, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, γάλα εβαπορέ, χυμοί κλπ)
• Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• Είδη βρεφοανάπτυξης (pampers, γάλα σκόνη, φρουτόκρεμες, μωρομάντιλα)

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη ενισχύουμε μηνιαίως 123 οικογένειες και στο προσεχές συμβού-
λιο εξετάζονται άλλες 50 αιτήσεις.

ΑΣ	ΕΝΩΣΟΥΜΕ	ΤΑ	ΧΕΡΙΑ	ΚΑΙ	ΑΣ	ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ	Ο	ΕΝΑΣ	ΤΟΝ	ΑΛΛΟ	ΟΣΟ	ΠΟΤΕ	ΠΑΛΙ.
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής   -  Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Δεκαπενθήμερο Κοινωνικής Προσφοράς
Σας ενημερώνουμε ότι από 31-03-14 έως 11-04-14 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα χωριά του 

Δήμου μας για συλλογή τροφίμων τόσο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτουργεί  περίπου έναν 
χρόνο στον Δήμο μας όσο και για την Κοινωνική Κουζίνα που πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία 
της. Το πρόγραμμα επισκέψεων είναι το εξής:

Η κινητή μονάδα προληπτικής οδοντιατρικής  της AIM, την 
Τρίτη 8 Απριλίου 2014 και ώρα 9:00 – 14:30  θα επισκεφθεί 
τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Αποτελείται από ένα 
αυτοκίνητο, το οποίο έχει εξοπλιστεί ως οδοντιατρείο στο οποίο 
θα πραγματοποιηθεί δωρεάν προληπτικός οδοντιατρικός έλεγ-
χος σε όλα τα νήπια, από οδοντιάτρους του Δήμου μας με την 
έγκριση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας. Στόχος είναι 
η ενημέρωση και η ενθάρρυνση παιδιών και γονιών να υιοθε-
τήσουν τις σωστές συνήθειες γύρω από την υγιεινή των δοντιών 
και να βουρτσίζουν τα δόντια τους δύο φορές την ημέρα.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Πρόληψη Στοματικής Κοιλότητας


