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 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 10-11

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 α n σελ. 11 α n σελ. 7  α n σελ. 6

επιτέλους 
πόσιμο 
νερό 

από τη 
Στυμφαλία

Στόχος η 
αξιοποίηση 
ευρωπαϊ-
κών προ-

γραμμάτων

Θέλουμε 
έναν δήμο 

κοντά 
στον 

δημότη

Καθαρώτατον ήλιο επρομηνούσε

Της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,

Σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε

Τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη·

Και από ‘κει κινημένο αργοφυσούσε

Τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,

Που λες και λέει

μες στης καρδιάς τα φύλλα:

Γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.

Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,

Όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε·

Μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες

Με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε·

Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες

Ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε·

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

Πέστε: Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

Διονύσιος Σολωμός, Η ημέρα της Λαμπρής

Καλή Ανάσταση!

ΚεραυνΟΙ αννΙβα ΚαΙ 
τρωγαδη γΙα τα ΣχΟΛεΙα�

Το δημοσίευμα της εφημερίδας μας στο προηγούμενο φύλλο 
για τις συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, απετέλεσε την αρχή 
μιας κόντρας. Η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη κατηγόρησε 
τη δημοτική αρχή ότι κοροϊδεύει τους δημότες.
Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και ο αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών Βασίλης Τρωγάδης απάντησαν με «κεραυνούς» στο 
ειρωνικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξη του Λεωνίδα 
Στεργιόπουλου! 
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Η Ανάσταση του Κυρίου να είναι ανάσταση ελπίδας

για όλους για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο,

πιο ειρηνικό, για έναν κόσμο

δημιουργικό κι ευτυχισμένο. 

Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά

Καλή Ανάσταση με υγεία, αγάπη και ανθρωπιά. 

Χρόνια Πολλά! Καλό Πάσχα!

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ήμαρχος Βέλου-Βόχας

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
 

Ο θείος λόγος και η θυσία της σταύρωσης

ας καθοδηγούν την σκέψη

για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση,

μπροστά με ελπίδα, γύρω μας με αγάπη!
 

Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη
Περιφερειακή Σύμβουλος

Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών
δήμου Βέλου Βόχας

Καλή Ανάσταση, 

ψυχική, ηθική, 

συναισθηματική

του καλού μας εαυτού 

και Καλό Πάσχα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Βέλου-Βόχας

Εύχομαι το λυτρωτικό μήνυμα 
της θυσίας

του Θεανθρώπου
και το ανέσπερο φως

της Ανάστασης
να αποτελέσουν πηγή αγάπης, 

συναδέλφωσης, ειρήνης, 
ανθρωπιάς και κοινωνικής 

αλληλεγγύης.

Καλό Πάσχα,
Καλή Ανάσταση!

Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα

και η Ανάσταση του Χριστού

ας γεμίσουν τις καρδιές όλων μας

με το φως της αγάπης

και της ελπίδας! Καλό Πάσχα!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου Βέλου Βόχας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

∆ήμου Βέλου – Βόχας

Εύχομαι ολόψυχα σε 
όλους το Άγιο Φως 
της Ανάστασης του 
Κυρίου να φωτίζει 
τη ζωή μας και να 

ξαναζωντανέψει την 
ελπίδα σε όλους μας. 

Καλή Ανάσταση!

Ο Πρόεδρος

της Τοπικής Κοινότητας 

Μπολατίου
κ. Δημήτρης Μπέζιος 

εύχεται

Καλό Πάσχα

με υγεία

και δύναμη!

Ο Πρόεδρος της 

∆ημοτικής Κοινότητας 

Ζευγολατιού

κ. Γιώργος Μαγγίνας 

εύχεται Χαρούμενη 

Λαμπρή, Καλή 

Ανάσταση σε όλους!

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Ταρσινών κ. Παναγιώτης Δημητρίου 

εύχεται σε όλους 
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά!

Το Πάσχα, που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, πέρα 
από το νόημα που φέρει για τον Χριστιανισμό, πε-

ριέχει συμβολισμούς που εικο-
νίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. 
Ο αγώνας για το καλύτερο, η 
προδοσία, τα πάθη, η ταπείνω-
ση, το μαρτύριο και η λύτρωση.
Σήμερα, που πολλοί συνάνθρω-
ποί μας βιώνουν το δικό τους 
Γολγοθά ο συμβολισμός αυτός 
είναι πιο επίκαιρος από ποτέ.
Εύχομαι το μήνυμα της Ανά-
στασης  να φέρει ανάταση στις 

καρδιές μας και να δώσει προοπτική και ελπίδα 
λύτρωσης στους αδικημένους και ταλαιπωρημέ-
νους συμπολίτες μας. 

Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου-Βόχας
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βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

καφές • χυµοί • ποτά
xειροποίητες σφολιάτες

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
ΚΟΚΚΩΝΙ

Έργα

Συντήρηση και λειτουργία δομών 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Από το Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έως σήμερα, μια από της βασικές 
προτεραιότητες του Δημάρχου και Προέδρου του νομικού προσώπου κ. Αννίβα Παπακυριάκου και της αντι-
προέδρου κ. Κων/νας Τζαναβάρα καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η συντήρηση των 

δομών του νομικού προσώπου σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις των υπευθύνων καθώς και η καθημερινή συμπα-
ράσταση στις ανάγκες της καθημερινότητας. Πάντα με γνώμονα τα παραπάνω, έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί:

▶Παιδικός Σταθμός 
Ζευγολατιού: 
Αντικατάσταση παλιών 
κλιματιστικών με νέου 
τύπου inverter. Βελτίωση 
εγκαταστάσεων μαγειρείου 
με ανανέωση εξοπλισμού. 
Υδραυλική και Ηλεκτρολογική 
συντήρηση εγκαταστάσεων.

▶Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοκκώνι: Προμήθεια 
νέων βιβλιοθηκών και 
διαμόρφωση χώρου με 
έπιπλο και νεροχύτη για την 
δημιουργία μικρής κουζίνας. 
Υδραυλική συντήρηση 
εγκατάστασης.   

▶Δημοτικό Στάδιο 
Βέλου: Επιχωμάτωση, 
ισοπέδωση και επανασπορά 
χλοοτάπητα και αντικατάσταση 
τμήματος χλοοτάπητα, 
αερισμός και ξάρισμα 
χλοοτάπητα, επισκευή 
αποστραγγιστικής και 
αρδευτικής εγκατάστασης. 
Στο βοηθητικό γήπεδο: 
Συντήρηση συνθετικού 
χλοοτάπητα (ανόρθωση – 
ανανέωση ίνας και προσθήκη 
ελαστικού κόκκου). 

Όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας συμμετέχουν ύστερα από ενέργειες του Δ.Σ. στο επιδοτούμενο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ ‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’ με αποτέλεσμα ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό γονέων (84 οικογένειες) να μην επιβαρύνετε με έξοδα για τροφεία. Τέλος κάθε έτος 
πραγματοποιούνται δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για τα φιλοξενούμενα νήπια (εκδρομές, σχολές 

γονέων, ενημερωτικές ημερίδες από εξειδικευμένο προσωπικό κλπ).  

▶ Παιδικός Σταθμός 
Βραχατίου:

▶ Κλειστό Γυμναστήριο 
"Γ. Τριαντάφυλλος"

▶ Παιδικός Σταθμός 
Βέλου:

Υδραυλική και Ηλεκτρολογική 
συντήρηση εγκαταστάσεων. 
Συντήρηση κτηριακής 
εγκατάστασης (επανατοποθέτηση 
πλακιδίων, συντήρηση και 
μερική αντικατάσταση (σίτες, 
τζάμια) κουφωμάτων αλουμινίου, 
ελαιοχρωματισμοί εξωτερικά και 
μέρος του εσωτερικού επί τοίχου, 
ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων, 
ελαιοχρωματισμός στηθαίων 
περίφραξης, συντήρηση 
εξωτερικών στεγάστρων), 
συντήρηση παγκακίων, 
συντήρηση αύλειου χώρου 
παιδικής χαράς και αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένων οργάνων 
με νέα. Αλλαγή θέσης και 
επέκταση σκηνής στο υπόγειο 
του κτηρίου. Αντικατάσταση 
σημαντικού μέρους ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού λόγω κλοπής.   
Αντικατάσταση χαλασμένων 
κλιματιστικών με νέου τύπου 
inverter. Αντικατάσταση μέρους 
του παλιού συναγερμού που δεν 
λειτουργούσε.

Συντήρηση - επισκευή πορτών 
– παραθύρων, κατασκευή και 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 
και στεγάστρων, συντήρηση 
και επισκευή υδρορροών  - 
αποχετεύσεων, ελαιοχρωματισμοί 
επί τοίχου και κιγκλιδωμάτων. 
Αντικατάσταση κονσόλας 
ηλεκτρονικού πίνακα λόγω 
κλοπής. Τοποθέτηση συναγερμού 
περιμετρικά του κτιρίου και στο 
εσωτερικό, τοποθέτηση 3 ηλιακών 
θερμοσιφώνων 300 λίτρων διπλής 
ενέργειας. 

Υδραυλική και Ηλεκτρολογική 
συντήρηση εγκαταστάσεων. 
Συντήρηση κτηριακής 
εγκατάστασης (συντήρηση και 
μερική αντικατάσταση (σίτες) 
κουφωμάτων αλουμινίου 
και ξύλινων πορτών, 
ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων, 
ελαιοχρωματισμός στηθαίων 
περίφραξης, καθαρισμός 
υδρορροών, επισκευή υδρορροής 
στην τουαλέτα νηπίων και 
στεγανοποίηση αυτής στην 
πλάκα του κτιρίου, μόνωση 
αρμού περιμετρικά του κτιρίου), 
συντήρηση παγκακίων, συντήρηση 
και ελαιοχρωματισμός οργάνων 
παιδικής χαράς. Αντικατάσταση 
χαλασμένων κλιματιστικών με 
νέου τύπου inverter.

▶ Κλειστό 
Γυμναστήριο Βέλου 
και λοιπών γηπέδων στον 
προαύλειο χώρο: Υδραυλική 
και ηλεκτρολογική συντήρηση 
και τοποθέτηση φωτισμού στην 
ανατολική πλευρά του κτιρίου. 
Επισκευή ξύλινων πορτών, 
και αλουμινένιων παραθύρων 
που δεν ασφάλιζαν. Αλλαγή 
ταμπλό στις μπασκέτες τόσο 
στο κλειστό όσο και στο γήπεδο 
μπάσκετ στον προαύλειο χώρο 

και  Στον προαύλειο χώρο: 
Στήριξη περίφραξης γηπέδου 
mini soccer με κοιλοδοκούς, 
τοποθέτηση περιμετρικά και 
στην οροφή προστατευτικού 

δίχτυ και προστατευτικού 
δίχτυ για τον αέρα. Συντήρηση 
συνθετικού χλοοτάπητα 
(ανόρθωση – ανανέωση ίνας 
και προσθήκη ελαστικού 
κόκκου).
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µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €το μήνα

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

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

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων στόχος 

του Νίκου τσίτουρα - βουδούρη

Δ υναμικά συνεχίζει τις 
καθημερινές του επα-
φές, με τους πολίτες σε 
όλα τα δημοτικά διαμε-

ρίσματα του δήμου Βέλου – Βό-
χας, ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος 
Τσίτουρας – Βουδούρης, ενώ ήδη 
ολοκληρώνει τις τελικές προτά-
σεις που αφορούν το πρόγραμμα 
του συνδυασμού του.

Στόχος του είναι μέσα από την 
καθημερινή επικοινωνία που έχει 
με τους πολίτες να αναπτύξει όσο 
το δυνατό καλύτερα μία σχέση 
εμπιστοσύνης, σημαντική προκει-
μένου να πορευτεί προς την τελική 
έκβαση των εκλογών. Ξέρει βέ-
βαια, πως πέρα από τις ξεκάθαρες 
θέσεις που οφείλει να διατυπώ-
σει για θέματα που αφορούν την 
επόμενη μέρα στον δήμο, τα απα-
ραίτητα έργα που περιμένουν οι 
συνδημότες του και την ποιότητα 
ζωής που είναι για τον ίδιο το βα-
σικό ζητούμενο της πολιτικής του, 
θα πρέπει να αναζητήσει και τα κα-
λύτερα πρόσωπα, τα οποία και θα 
στελεχώσουν τον συνδυασμό του. 
Πρόσωπα που θα προσδώσουν 
ένα ειδικό βάρος σε μια συνολική 
προσπάθεια, που ο ίδιος θέλει να 
γίνει την επόμενη μέρα στον δήμο.

Θεματικές ενότητες του προ-
γράμματος, θα αποτελέσουν η 
ύδρευση του δήμου, καθώς και 
γενικότερα η διαχείριση των υδά-
τινων πόρων. Επίσης, το περιβάλ-
λον με κυρίαρχο η διαχείριση των 
απορριμμάτων και η ανακύκλωση, 

η τουριστική ανάπτυξη στο σύνολο 
μάλιστα του δήμου, καθώς και ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός. Ακό-
μα, θέματα που αφορούν τον πολι-
τισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό, 
καθώς επίσης την πρόνοια και γε-
νικότερα το κοινωνικό πρόσωπο 
που πρέπει να έχει ο δήμος. Ένα 
κοινωνικό πρόσωπα που απαιτεί 
να σταθεί στο ύψος των περιστά-
σεων, την ώρα που είναι αρκετοί 
οι πολίτες αυτοί οι οποίοι έχουν 
πληγεί από την συνεχιζόμενη οι-
κονομική κρίση.

Για τον υποψήφιο δήμαρχο Βέ-
λου – Βόχας, ο δήμος θα πρέπει να 
δείξει μια εξωστρέφεια και πέρα 
από τις βασικές υπηρεσίες που 
υποχρεούται να παρέχει στους 
πολίτες, να δημιουργήσει εκείνες 
τις δομές ώστε να προσφέρει όσο 
το δυνατό καλύτερες ευκαιρίες 
και καλύτερη ενημέρωση σε όλες 
τις παραγωγικές τάξεις, κυρίως 
μέσα από τις ευκαιρίες που μπο-
ρεί να αναζητήσουν. Για τον λόγο 
αυτό θέτει ως στόχο του, μεταξύ 
άλλων και την δημιουργία ενός 
γραφείου ενημέρωσης γύρω από 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα, κα-
θώς θα είναι πολλά αυτά που θα 
ανοίξει το ΕΣΠΑ. Προγράμματα 
που αφορούν τόσο τον αγροτικό 
κόσμο, όπως επίσης τον τουρισμό 
και τους άλλους παραγωγικούς 
κλάδους. 

Για τον λόγο αυτό, ο Νίκος Τσί-
τουρας – Βουδούρης θέλει και στο 
ψηφοδέλτιό του ανθρώπους που 

έχουν την εμπειρία να προτείνουν 
τρόπους αξιοποίησης και ανάδει-
ξης των ευκαιριών που παρέχουν 
τέτοια προγράμματα, προς όφε-
λος τόσο του τόπου, όσο και κατά 
συνέπεια, των πολιτών του. Μέσα 
από τέτοια προγράμματα άλλωστε, 
ο δήμος θα αναπτύξει τις δικές του 
δομές, για να επιλύσει προβλήματα 
που χρόνια τώρα δείχνουν πως εί-
ναι ένα αδιέξοδο, καθώς κανείς δεν 
τα προσέγγισε όπως θα έπρεπε.

Θέλει όπως λέει χαρακτηριστι-
κά, «να βάλουμε τα προβλήματα 
σε τροχιά επίλυσης και να δώ-
σουμε λύσεις στα περισσότερα». 
Όμως, όλη αυτή η προσπάθεια, 
συλλογική μεταξύ του ιδίου και 
των συνεργατών του, χρειάζεται 
η έμπρακτη συμπαράσταση των 
δημοτών, στους οποίους θα απευ-
θυνθεί την ημέρα των εκλογών.

Εν τω μεταξύ, δύο νέα ονό-
ματα προσχώρησαν στο ψη-

φοδέλτιο του Νίκου Τσίτου-
ρα-Βουδούρη. Πρόκειται για 
τους Παπούλια Γρηγόρη από το 
Βραχάτι, ελεύθερο επαγγελμα-
τία και Θανάση Μανιάτη από το 
Ζευγολατιό, αγρότη. 

Σ τις εκλογές του Μαΐου αλλάζουμε σε-
λίδα. Θεμελιώνουμε ένα Δήμο κοντά 
στο δημότη της γειτονιάς, του οικι-

σμού, της δημοτικής και τοπικής κοινότη-
τας υλοποιώντας έργα, όπως αναπλάσεις 
πλατειών, δημιουργία παιδικών χαρών και 
χώρων αναψυχής, διαμορφώσεις κοινο-

χρήστων χώρων κ.λπ. Θα διασφαλίσουμε 
την ισορροπία και την αρμονική ανάπτυξη 
και ικανοποίηση των αναγκών όλων των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.  

Δημιουργούμε ένα Δήμο κοντά στο δημό-
τη, με τον πολιτισμό, τον  αθλητισμό. και τη 
νεολαία στην πρώτη γραμμή των προτεραιο-
τήτων μας.   Γι' αυτό θα  ενισχύσουμε όλες τις 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 
που επιτελούνται σε όλο το Δήμο.   Συνεργά-
τες μας θα είναι όλοι οι πνευματικοί και δημι-
ουργικοί άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί φορείς,  
και  οι σύλλογοι γιατί ο πολιτισμός για μας 
αποτελεί επένδυση σε βάθος χρόνου. 

Η νεολαία μας επιβάλλεται να βρεθεί στο 
κέντρο των ενδιαφερόντων της πολιτικής 
της αυτοδιοίκησης με διεξόδους στον πολι-
τισμό στον αθλητισμό στο θέατρο και στην 
παιδεία. Θέλουμε τους νέους συνεργάτες, 
πρωτοπόρους και πρωταγωνιστές.

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας μπορεί να γίνει ελ-
κυστικός, τουριστικός προορισμός πρώτης 
επιλογής, με την καθιέρωση νέων θεσμών 
και την ενίσχυση των θεσμών που ήδη λει-
τουργούν. Γι αυτό, θα προχωρήσουμε στην 
αξιοποίηση και την προβολή του παραλια-
κού μετώπου του δήμου μας, αλλά και στην 
αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών και 
ιστορικών μας θησαυρών. 

Μπορούμε να ζούμε σ' ένα Δήμο ελκυστι-
κό. Γι΄αυτό  σκοπός μας είναι ο εξωραϊσμός 
των κέντρων Βραχατίου, Βέλου και Ζευγο-
λατιού με πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, κατασκευή χώρων στάθμευ-
σης, δημιουργία χώρων πρασίνου και ανα-
ψυχής.  Έχουμε τη γνώση και τη δύναμη να 
δώσουμε στο δήμο Βέλου-Βόχας με αξιοπι-
στία και αποτελεσματικότητα, αναπτυξιακή 
προοπτική,  κοινωνικό πρόσωπο,  ποιότητα 
ζωής,  χρηστή διοίκηση. 

  Ήρθε η ώρα της δικαίωσης των ονείρων 
μας.  Αξίζει να δικαιωθούν,  γιατί αξίζουμε 
να ζούμε σε έναν ελκυστικό και δημιουρ-
γικό Δήμο. Αξίζει να δικαιωθεί αυτός ο 
αγώνας, διότι είναι ένας αγώνας με αρχές. 
Αγωνιζόμαστε, με ειλικρίνεια, συνέπεια, 
καθαρότητα, με σεβασμό στον πολίτη, με 

συλλογικότητα, δημοκρατία και εντιμότητα. 
Αξίζει να δικαιωθεί ο αγώνας μας, διότι 

υπάρχει εμπειρία, γνώση, σχέδιο, ετοιμό-
τητα,  για να παραχθεί ωφέλιμο έργο για το 
Δήμο και τους δημότες μας. 

Ενώνουμε τους πολίτες
Αξίζει να δικαιωθεί ο συνδυασμός μας δι-

ότι είναι μία κίνηση που  ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟ-
ΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.   Είναι  
μια γνήσια αυτοδιοικητική δημοτική κίνηση. 

Αξίζει να δικαιωθεί ο συνδυασμός μας, 
γιατί δημιουργήθηκε με το χρίσμα των πο-
λιτών, δυναμώνει καθημερινά με το χρίσμα 
των πολιτών και με αυτό καλείται να βάλει να 
θεμέλια για έναν ισχυρό και ελκυστικό δήμο 
κοντά στο δημότη. 

Αξίζει να δικαιωθεί ο συνδυασμός μας, 
γιατί  έχει άξια, ικανά και έμπειρα στελέχη, 
αλλά και νέα στελέχη με διάθεση για προ-
σφορά. Στελέχη με κοινωνική αναγνώριση, 
με ήθος, με εντιμότητα και καταξίωση.

Αξίζει να δικαιωθεί ο μεγάλος αυτός αγώ-
νας. Μόνη μου φιλοδοξία είναι να υπηρετή-
σω με συνέπεια το θεσμό του α΄ βαθμού 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ζω  και γνωρί-
ζω τα προβλήματα του Δήμου Βέλου-Βόχας 
και επεξεργάζομαι με τους συνεργάτες μου 
θέσεις και προτάσεις που θα ανακοινώσου-
με με το πρόγραμμά μας. Η φωνή μου ήταν 
και είναι ανιδιοτελής, καθαρή, ανεξάρτητη. 

Ο συνδυασμός μας αποτελεί την καλύτε-
ρη λύση για το Δήμο μας. Ο συνδυασμός μας 
στελεχώνεται από πολίτες που παίρνουν 
πρωτοβουλίες μόνοι τους, αποφασίζουν, 
συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται για τα 
δημοτικά δρώμενα χωρίς άνωθεν εντολές. 

Το τρίπτυχο των αξιών μας
Για όλους εμάς στο συνδυασμό μας η φι-

λοσοφία μας συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Ανά-
πτυξη, Καθημερινότητα, Κοινωνικό πρόσω-
πο.  Σ’ αυτές τις τρεις αξίες κλείνω το όραμά 
μου και το όραμα των συνεργατών μου,  για 
τη νέα εποχή του Δήμου Βέλου-Βόχας  που 
διανοίγεται μπροστά μας.   Επιτέλους, να ξα-
ναβρούμε την επικοινωνία της γειτονιάς. Να 
ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στις σχέσεις 
μας. Να ξαναζωντανέψει η χαμένη συλλογι-
κότητα. Να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο φι-
λικοί,  πιο ζεστοί. Να ξαναβρούν οι νέοι την 
ελπίδα και την προοπτική. Να μπουν οι νέοι 
στις διαδικασίες των  αποφάσεων. Να γίνουν 
οι νέοι φορείς της ζητούμενης κοινωνικής 
αλλαγής.   

Πάμε μπροστά. Μόνο μπροστά. 
Ο συνδυασμός μας με αξιοπιστία και απο-

τελεσματικότητα φέρνει τη νέα εποχή στο 
δήμο μας. Φέρνει το χαμόγελο, την ελπίδα, 
την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη μεταξύ 
των δημοτών και του δήμου. Είμαστε έτοιμοι 
να διοικήσουμε το δήμο με γνώση, εμπειρία, 
μεθοδικότητα και οργάνωση. Η νίκη μας αξί-
ζει!  Ήρθε η ώρα! 

Θανάσης Μανάβης: «Θέλουμε 
έναν δήμο κοντά στο δημότη�»

Ο συνδυασμός μας 
στελεχώνεται 

από  πολίτες, που 
παίρνουν πρωτοβουλίες, 

αποφασίζουν 
συμμετέχουν και 

δραστηριοποιούνται 
για τα δημοτικά 

δρώμενα.

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Διανομή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α 
Περιφερειακές Εκλογές 2014

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

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

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

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

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
υποψ. ∆ήμαρχος Βέλου-Βόχας

Ολόθερμες ευχές
σε όλους για

Καλή Ανάσταση και 
Καλό Πάσχα!

Ευχές και για μια νέα 
Άνοιξη στον τόπο μας 
που θα φέρει ΕΛΠΙ∆Α, 

ιδίως στους νέους.
ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
υποψ. Περιφερειακός Σύμβουλος

με το συνδυασμό
του Πέτρου Τατούλη

Εύχομαι ολόψυχα 
η Ανάσταση
του Κυρίου

να φέρει Υγεία, 
Χαρά και Ευτυχία. 
Καλό Πάσχα και 
Καλή Ανάσταση!

Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
Το βιβλίο Οδοιπορικό στο όρος Φουκάς (Απέσας) είναι το πρώτο ιστορικό βιβλίο που εκδίδεται 
και κυκλοφορεί για τη περιοχή της Βόχας και του Ζευγολατειού. Περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 
ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε το όρος Φουκάς, τα οποία παρουσιάζονται στο αναγνωστι-
κό κοινό µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχεται µια συνολική εικόνα της ιστορικής του πορεί-
ας και εξέλιξης στο πέρασµα των χρόνων. Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτογενές, η συγγραφή 
του οποίου έγινε εκ του µηδενός, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε άλλη σχετική βιβλιογραφία για το 
όρος Φουκάς, παρά µονάχα σκόρπιες αναφορές οι οποίες συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν, 
ταξινοµήθηκαν και καταγράφηκαν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν πρέπει να λείψει από κανένα 
σπίτι. Οι στόχοι του βιβλίου είναι πολλοί. Ο κυριότερος είναι σε πρώτη φάση να πληροφορήσει, 
να ενηµερώσει και να φέρει σε µια γόνιµη εκπαιδευτική επαφή τον κάθε πολίτη µε την ιστορία 
του τόπου µας. Να γνωρίσουµε τον τόπο µας, την ιστορία του, τα µνηµεία του και τους αρχαιο-
λογικούς του χώρους. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό κινείται στη κατεύθυνση της ανάδειξης και της 
προβολής του χώρου του Φουκά εντός και εκτός του δήµου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. 
Ανάδειξη και προβολή µε στόχο την αξιοποίησή του πρός όφελος της τοπικής µας κοινωνίας”.

Κεντρική διάθεση:
- Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος, τηλ. 6945 832094
- Βιβλιοπωλείο Γιαννακόπουλου Σταύρου «PLAISIO», Ζευγολατιό

ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ – ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

υποψ. ∆ήμαρχος Βέλου-Βόχας

Λίγες μέρες πριν 
την Ανάσταση και 
την μεγάλη γιορτή 
του Πάσχα, εύχομαι 

από καρδιάς σε 
όλους χρόνια πολλά, 

υγεία, ελπίδα και 
οικογενειακή ευτυχία! 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κορινθίων

Εγκάρδιες
πασχαλινές ευχές
για μια χαρούμενη 

Λαμπρή!
Το ανέσπερο φως
της Ανάστασης

ας οδηγεί όλους μας! 
Καλή Ανάσταση!

Ο Μαυρογιαλούρος* ζει, αυτός μας οδηγεί!
*...βεβαίως υπό τη σοφή καθοδήγηση του αειθαλούς Κρούεζα!

Διαταγή πληρωμής για τη ΔαΕβ!

Το έγγραφο έστειλε στην εφημερίδα μας ο δημοτι-

κός σύμβουλος κ. Κώστας Δαληβίγκας. Αφορά σε δι-

αταγή πληρωμής της τράπεζας Alpha Bank κατά της 

ΔΑΕΒ για ποσό περίπου 254.000 €.

Η ΔΑΕΒ είχε πάρει δάνειο το 2008 από την προα-

ναφερθείσα τράπεζα το οποίο άφησε απλήρωτο. Στις 

10 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έγινε δικαστήριο 

το οποίο δικαίωσε την τράπεζα. Η διαταγή πληρωμής 

επιδόθηκε στο δήμο στις 21 Ιανουαρίου και από τότε 

τρέχει τόκος υπερημερίας 10% ο οποίος σύμφωνα με 

πληροφορίες έχει αγγίξει το ποσό των 90.000 ευρώ. 

Αναμένονται οι ενέργειες του δήμου για τη ρύθμιση 

του χρέους ή οι ενέργειες της τράπεζας για να κινηθεί 

διαδικασία κατάσχεσης! 

τα στερνά τιμούν 
τα πρώτα�

Είναι απορίας άξιον πως πολι-
τικοί άντρες τοπικής εμβέλειας, 
δραστηριοποιούνται για να στη-
ρίξουν φανερά και κρυφά δη-
μοτικούς και περιφερειακούς 
συνδυασμούς στις επερχόμε-
νες εκλογές. Άλλοι προσφάτως 
‘χαμένοι’ άλλοι μερικώς απο-

τυχημένοι και άλλοι γυρολόγοι χωρίς αποτέλεσμα, 
υπόσχονται «δυνατά» ονόματα και σημαντική στή-
ριξη προς όλους ή σχεδόν σε όλους ή ανάλογα πως 
θα πάνε τα πράγματα μετά το ψήσιμο του οβελία. 

Αγαπημένοι μου συμπατριώτες ‘τα στερνά τι-
μούν τα πρώτα’ έτσι και σε όλους αυτούς τους 
ευχόμαστε να επαληθευτούν και να χρειαστεί  την 
26η Μαΐου να απολογηθούμε όλοι μαζί και να λο-
γαριαστούμε όλοι μαζί για τα εκλογικά αποτελέ-
σματα στον Δήμο Βόχας-Βέλου για τις δημοτικές 
και τις περιφερειακές εκλογές. 

Ειλικρινείς Αναστάσιμες Ευχές 
Για Υγεία και Δημιουργία

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης 
Γεωπόνος 

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας    

Εσχάτως κυκλοφόρησε 

φήμη πώς ο Θεόδωρος 

Λαμπρόπουλος και οι 

φίλοι του σκέφτονται 

σοβαρά να στηρίξουν την 

υποψηφιότητα Μανάβη. 

Ερωτηθείς ο αντιδήμαρχος 

Οικονομικών του δήμου 

μας κ. Βασίλης Τρωγάδης 

περί του θέματος απάντησε 

λακωνικά: 

«οὐ γάρ ἔρχεται μόνον...»!!!

οὐ γάρ ἔρχεται μόνον...Με εντολή υπουργού!
Ο ένας υπουργός τον πάει ο άλλος τον 

φέρνει! Στις προηγούμενες εκλογές 

λέει, τον παρακάλεσε ο υπουργός του 

(ο εξ ευωνύμων) να στηρίξει συγκε-

κριμένο συνδυασμό και δήμαρχο. 

Το έκανε. Σ' αυτές τις εκλογές τον παρακάλεσε ο 

άλλος υπουργός του (ο εκ δεξιών) να 

στηρίξει τον δικό του εκλεκτό. Δεν το 

'χει αποφασίσει ακόμα!
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μέχρι  

            τώρα δεν έχει φέρει γούρι σ'  

                 αυτούς που υποστήριξε!
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Κεραυνοί τρωγάδη και αννίβα
κατά Ε.ρ.Πα. για τα σχολεία�

Δ.Ε. Ασσου-ΛΕχΑίου
Επιτέλους πόσιμο νερό�

Τ ο δημοσίευμα της εφημερίδας 
μας στο προηγούμενο φύλλο 
για τις συντηρήσεις σχολικών 

κτηρίων, απετέλεσε την αρχή μιας 
κόντρας. Η Ενωτική Ριζοσπαστική 
Παράταξη κατηγόρησε τη δημοτική 
αρχή ότι κοροϊδεύει τους δημότες. Ο 
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης 
Τρωγάδης απάντησαν με «κεραυνούς» 
στο ειρωνικό δελτίο τύπου που εξέδωσε 
η παράταξη του Λεωνίδα Στεργιόπουλου! 

Το δελτίο τύπου
Μετά την έκδοση του προηγούμενου φύλλου 

της εφημερίδας μας, η Ενωτική Ριζοσπαστική 
Παράταξη εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τις 
συντηρήσεις των σχολείων το οποίο ανέφερε: 

«Διαβάσαμε στην εφημερίδα ‘’ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ’’ την ανακοίνωση  - προεκλογική καμπάνια 
του δημάρχου που αφορά την συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων του Δήμου. Στην ίδια ανακοί-
νωση αναφέρεται ότι: ‘’μία από τις βασικές προτε-
ραιότητες του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου 
και των συνεργατών του είναι η, όσο το δυνατόν, 
εκπλήρωση αιτημάτων των υπευθύνων των σχο-
λικών μονάδων του Δήμου μας’’.

Αυτό που δεν λέει ο δήμαρχος στην ανακοίνω-
σή του, είναι το πόσο στοίχισαν αυτές οι εργασίες 
στους δημότες και κυρίως με ποιόν τρόπο και σε 
ποιους ανατέθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες. 
Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ρωτάμε ευ-
θέως τον δήμαρχο:
1) Έγιναν δύο απευθείας αναθέσεις τον Δεκέμβριο 

του 2013 στον ίδιο εργολάβο για συντηρήσεις 
σχολικών κτιρίων συνολικής αξίας 48.000 €; 
Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός για τις συγκεκρι-
μένες εργασίες αλλά επελέγη η μέθοδος της 
απευθείας ανάθεσης η οποία μπορεί μεν να εί-
ναι νόμιμη αλλά μόνο ηθική δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί; 

2) Γιατί δεν έχουν δοθεί ακόμα στα σχολεία του 
Δήμου, τα χρήματα της επιχορήγησης του Δ’ 
τριμήνου 2013 όταν τα χρήματα έχουν έρθει στο 
Δήμο από τον Νοέμβριο του 2013 και σε άλλους 
Δήμους του νομού έχουν μοιραστεί στα σχολεία 
πριν το τέλος του προηγούμενου έτους; 

3) Γιατί δεν έχει μοιραστεί ακόμα στα σχολεία η επι-
χορήγηση, πετρελαίου θέρμανσης από το υπουρ-
γείο εσωτερικών, που έχει έρθει εδώ και μήνες;
Εάν νομίζει ο δήμαρχος ότι θα καταφέρει να κο-

ροϊδέψει τους δημότες με προεκλογικά κόλπα της 

περασμένης δεκαετίας είναι γελασμένος. Οι πολί-
τες του δήμου και ιδιαίτερα οι γονείς έχουν κατα-
λάβει εδώ και καιρό πως δεν υπάρχει βούληση 
από την παρούσα δημοτική αρχή για να επιλύσει 
ή έστω να μετριάσει τα μεγάλα προβλήματα των 
σχολείων του Δήμου».

Η απάντηση Τρωγάδη
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλης 

Τρωγάδης ανέλαβε να δώσει απαντήσεις στο 
προαναφερθέν δελτίο τύπου. Αναλύοντας μία 
μία τις ερωτήσεις που υπέβαλε η Ενωτική Ρι-
ζοσπαστική Παράταξη, μάς είπε τα εξής: 

Ερώτημα 1ο:  «Έγιναν δύο απευθείας αναθέ-
σεις τον Δεκέμβριο του 2013 στον ίδιο εργολάβο 
για συντηρήσεις σχολικών κτιρίων συνολικής 
αξίας 48.000 €; Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός για 
τις συγκεκριμένες εργασίες αλλά επελέγη η μέ-
θοδος της απευθείας ανάθεσης η οποία μπορεί 
μεν να είναι νόμιμη αλλά μόνο ηθική δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί;», αναφέρει το δελτίο τύπου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κάθε δήμαρχος –από το νόμο- 
έχει το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης. Ο νό-
μος ορίζει και το όριο της απευθείας ανάθεσης 
αλλά και το πότε επιβάλλεται διαγωνιστική δια-
δικασία. Ακολουθεί η λεπτομερής απάντηση του 
δημάρχου. Σε ό,τι αφορά στα περί ηθικής σας 
παραπέμπω στον επίλογο αυτής μου της τοπο-
θέτησης.  

Ερώτημα 2ο: «Γιατί δεν έχουν δοθεί ακόμα 
στα σχολεία του Δήμου, τα χρήματα της επιχο-

ρήγησης του Δ’ τριμήνου 2013 όταν τα χρήμα-
τα έχουν έρθει στο Δήμο από τον Νοέμβριο του 
2013 και σε άλλους Δήμους του νομού έχουν 
μοιραστεί στα σχολεία πριν το τέλος του προη-
γούμενου έτους;», γράφεται στο δελτίο τύπου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 30842/31-
07-2013 που αφορά στην παροχή πληροφοριών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τα δε-
δομένα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για 
τον προϋπολογισμό του 2014 ήταν δεδομένα 
του Απολογισμού του Ιουλίου του 2013. Για το 
δήμο Βέλου-Βόχας τα στοιχεία που χρησιμοποι-
ήθηκαν ήταν του Απολογισμού του Οκτωβρίου 
2013. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ ο 
υπολογισμός των εσόδων των για κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έπρεπε 
να γίνει στην τελευταία κατανομή επί τέσσερα. 
Επομένως η χρηματοδότηση με την πιο πάνω 
ημερομηνία (21/11/2013) εκ των πραγμάτων 
δεν προϋπολογίστηκε αρχικά, αλλά μέσω  Ανα-
μόρφωσης του προϋπολογισμού. Ήδη η διαδι-
κασία της Αναμόρφωσης είναι στο τελικό στάδιο 
της έγκρισης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση, ώστε τελικά να προχωρήσει η έκδοση Χρη-
ματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

Αξίζει να σημειωθεί, υπογραμμίζει ο κ. Τρω-
γάδης, ότι ήδη έχει αποδοθεί η Α΄ κατανομή για 
το έτος 2014 για την οποία δεν υπήρχε διαδικα-
στικό κώλυμα… άρα; 

Ερώτημα 3ο: «Γιατί δεν έχει μοιραστεί ακόμα 
στα σχολεία η επιχορήγηση, πετρελαίου θέρμαν-
σης από το υπουργείο εσωτερικών, που έχει έρ-
θει εδώ και μήνες;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Για πρώτη φορά πιστώθηκε 
τέτοιο ποσό στους Δήμους επομένως ήταν αδύ-
νατο να έχει προβλεφθεί εξ’ αρχής στον προϋ-
πολογισμό. Δηλαδή ήταν απαραίτητο να ακο-
λουθηθεί η διαδικασία μέσω Αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού. Ήδη η διαδικασία της Αναμόρ-
φωσης είναι στο τελικό στάδιο της έγκρισης, από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε τελικά να 
προχωρήσει η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
Πληρωμής. 

Σ’αυτή την περίπτωση, συνεχίζει ο κ. Τρωγά-
δης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Βέλου-Βό-

 ■ Φωτιές άναψε το δελτίο 
τύπου της παράταξης 
του Λεων. Στεργιόπουλου 
για τα σχολεία!

 ■ "Καλό θα είναι να είστε το 
λιγότερο, πιο προσεκτικοί" 
απαντά ο αντιδήμαρχος 
Βασίλης Τρωγάδης!

 ■ Είναι πιο ηθική η μη 
εκπλήρωση των αναγκών των 
σχολείων;", αναρωτιέται ο 
δήμαρχος Αν. Παπακυριάκος.

χας είναι ο μόνος δήμος που τις δύο συνεχόμενες 
χρονιές επιχορήγησε τις Σχολικές Επιτροπές με 
ποσό συνολικά 36.000 € για προμήθεια πετρελαί-
ου θέρμανσης. Ποσό τέσσερις φορές μεγαλύτερο 
από αυτό που η κεντρική εξουσία επέδωσε τα δύο 
τελευταία χρόνια και για το οποίο κόπτεστε για τη 
μη καταβολή του; 

Με δεδομένα λοιπόν όλα τα παραπάνω, αναφέ-
ρει  ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, θεωρεί κανείς 
ότι η δημοτική αρχή κοροϊδεύει δημότες και γονείς 
προεκλογικά; Θεωρεί κανείς πώς όλα αυτά είναι 
κόλπα περασμένων δεκαετιών; Θεωρεί κανείς – με 
βάση όλα τα παραπάνω- πώς διαφαίνεται αδυνα-
μία βούλησης σε κάποιο από αυτά τα θέματα; 

Αν λοιπόν γίνεται λόγος περί ηθικής, καταλήγει 
ο κ. Τρωγάδης κεραυνοβολώντας την Ενωτική 
Ριζοσπαστική Παράταξη, καλό θα είναι να είστε το 
λιγότερο, πιο προσεκτικοί. 

Αν βέβαια επιμένετε σε τέτοιες λανθασμένες το-
ποθετήσεις – δεν αναφέρομαι στα ερωτήματα που 
καλώς θέσατε  – τότε μάλλον τίθεται εν αμφιβόλλω 
στο σύνολό της, η ουσία και οι προθέσεις της αντι-
πολιτευτικής σας τακτικής!

 
Η απάντηση του δημάρχου

Ο Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος Βέλου-
Βόχας, απάντησε κι αυτός με τη σειρά του στο 
δελτίο τύπου της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Πα-
ράταξης. 

Στον προϋπολογισμό του 2013 του δήμου μας, 
λέει ο δήμαρχος, ο οποίος έχει ελεχθεί και εγκρι-
θεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου είχαν προταθεί οι παρακάτω δύο εργασίες: 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας ποσού 
24.600 € με ΦΠΑ

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου  ποσού 
24.600 € με ΦΠΑ

Η ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρει ο Αννίβας 
Παπακυριάκος, για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών, δίνει τη δυνατότητα στο Δήμαρχο να 
ακολουθεί τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμβασης υπηρεσιών, εργασιών κ.τ.λ. μέχρι πο-
σού 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. 

Ενημερωτικά η όλη διαδικασία δημοσιεύεται 
υποχρεωτικά στο «Διαύγεια» και καταχωρείται το 
αίτημα σύμβασης στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων ώστε να λάβει γνώση 
ο κάθε ενδιαφερόμενος και να καταθέσει την ανά-
λογη προσφορά του. 

Οι συγκεκριμένες εργασίες δημοσιεύτηκαν στο 
Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. Οι μοναδικές προσφο-
ρές που κατατέθηκαν για την υλοποίηση των εργα-
σιών αυτών ήταν από τον εργολάβο κ. Κωνσταντίνο 
Αγγελόπουλο και στον οποίο τελικά ανατέθηκαν 
εφόσον ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. 

Τι είναι λοιπόν το μη ηθικό;  ερωτά ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας. Η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα 
με το νόμο, δύο εργασιών στον ίδιο εργολάβο και η 
εκπλήρωση των αναγκών των σχολικών μονάδων 
ή η μη εκτέλεση αυτών επειδή υπήρχε ένας και 
μοναδικός εργολάβος; καταλήγει σε έντονο ύφος!

Πριν λίγες μέρες ο δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Καμπούρης  περιχαρείς 
ανακοίνωσαν την υδροδότηση της Δημοτικής ενότητας Άσσου - Λε-
χαίου από τη Στυμφαλία. Στο εξής λοιπόν στις βρύσες των δημοτών 
θα τρέχει πόσιμο νερό! 
Ο Χαράλαμπος Καμπούρης αναφερόμενος στα έργα που εκτελέστη-
καν τα τελευταία 3,5 χρόνια στη δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου 
εστίασε στα σημαντικότερα αναφέροντας τα εξής: 

Δίκτυο ύδρευσης

Αγοράσαμε ιδιωτικό δίκτυο ύδρευσης  για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών της 
δημοτικής ενότητας Άσσου-Λεχαίου. Το δίκτυο αυτό κρίθηκε απόλυτα αναγκαίο και κάλυψε  
τις ανάγκες κατά κύριο λόγο στο Λέχαιο, το Περιγιάλι και τον Κάτω Άσσο με μεταφορά 
νερού από τις υδρευτικές γεωτρήσεις της Κορίνθου.

Αναπλάσεις πεζοδρομίων και φωτεινοί σηματοδότες

Εκτελείται το έργο "Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου" προϋπολογισμού 245.000 € 
από πόρους του δήμου και έκπτωση 42%. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον παραλιακό 
δρόμο στον Κάτω Άσσο, το Περιγιάλι και το Λέχαιο και συνεχίζονται οι εργασίες στην Π.Ε.Ο. στον 
Άσσο. Επίσης, εκτελείται το έργο τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών προϋπολογισμού 190.000 
€ από πόρους του δήμου με έκπτωση 20% τόσο στην πόλη της Κορίνθου όσο και στις δημοτικές 
κοινότητες Περιγιαλίου Άσσου και Λεχαίου. 
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ανακοίνωσε ο βουδούρης 
τα πρώτα ονόματα

«Η μόνη μας δέσμευση είναι απέναντι στους πολίτες της Πελοποννή-
σου να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο μας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο 
υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδυσσέας Βουδούρης την 
παρουσίαση του ψηφοδελτίου της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» για 
την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Αρχικά ανακοινώθηκε επίσημα ότι 
υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας είναι ο γεωπόνος Φάνης 
Κουρεμπές, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκαν  με αλφαβητική σειρά οι:
1. Βάννα Βουρβουτσιώτου, ιατρός. Ζει στην Αρχαία Κόρινθο. Διατηρεί Ια-

τρείο στην Κόρινθο και ενεργοποιείται σε δομές αλληλεγγύης του Νομού.
2. Ειρήνη Κατσιμπρή, ιστορικός και πτυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας. Συμ-

μετείχε στην κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973.
3. Νίκος Κουρτζής, ιατρός χειρούργος-ορθοπεδικός, διδάκτωρ του πανε-

πιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Νομαρχιακός σύμβουλος 2002-2006 και 
δήμαρχος Ευρωστίνης 2007-2010. 

4. Περικλής Μενούνος, δασολόγος, αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου από το 
2009 έως το 2012 και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου από 2013 
ως σήμερα. Μέλος του συλλόγου προστασίας του δάσους «Κυλλήνειος 
Αδωνης». 

5. Μαρίνα Πιέρρου, δικηγόρος. Ασκεί τη δικηγορία στη Νεμέα. Δραστηριο-
ποιείται στην υποστήριξη πολιτών των οποίων η κατοικία κινδυνεύει από 
πλειστηριασμούς. 

6. Μαίρη Ρίσκα, συνταξιούχος, με έντονη συνδικαλιστική δράση στον ιδιω-
τικό τομέα, μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ. 

7. Θοδωρής Τσιάνος, με σπουδές οικονομικών. Πρόεδρος στον Οινοποιητι-
κό Συνεταιρισμό Νεμέας 2007-2012. Το 2013 μαζί με άλλους αγρότες της 
Νεμέας ίδρυσε τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας. 

8. Βλάσης Τσιόγκας, αγρότης, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Κο-
ρινθίας, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κλημεντίου-Πασίου 
και μέλος του πανελλαδικού συντονιστικού της πρωτοβουλίας αγροτών.

9. Γιώργος Τσόγκας, δικηγόρος. Διετέλεσε πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Κορινθίων και Αντιδήμαρχος. Υποψήφιος Περιφερει-
άρχης το 2010 και στη συνέχεια υποψήφιος βουλευτής της ΔΗΜΑΡ.

10. Γιώργος Ψυχογιός, δικηγόρος, μετέχει σε ομάδες νομικής αλληλεγ-
γύης κατά των «χαρατσιών», την ακύρωση των πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Μέ-
λος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εν ενεργεία 
ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής.

Ο Πελοπίδας Καλλίρης υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με 
το συνδυασμό "Νέα Πελοπόννησος" του Πέτρου τατούλη

Ο βραχατιώτης Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης θα είναι ο υποψήφιος 
αντιπεριφερειάρχης του Πέτρου Τατούλη για τις εκλογές της 18ης Μαΐου. Η επιλογή του συγκεκριμένου 
πολιτικού και στελέχους της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά δείχνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει ο 
Πέτρος Τατούλης στη μάχη της Κορινθίας. Ο Πελοπίδας Καλλίρης ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. 
στις εκλογές του 2009 και του 2012 ενώ έχει μία πλούσια δράση στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
στο οποίο έχει εκλεγεί δύο φορές Πρόεδρος το 2008 και το 2011. Σίγουρα η εμπειρία του με αυτή την 
δραστηριότητα θα μπορέσει να βοηθήσει σημαντικά σε θέματα συνολικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ο Πελοπίδας γεννήθηκε το 1963 στο Βραχάτι της Κορινθίας. Σπούδασε στο τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα τρία τελευταία χρόνια ο Πελοπίδας Καλλίρης 
είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας με Υπουργούς διαδοχικά τον Ανδρέα Λυκουρέτζο και 
τον Άδωνι Γεωργιάδη. 

Με τον Γιώργο Δέδε
ο τάκης Μαρινάκος

Ο πρόεδρος του Λιμενι-
κού Ταμείου Βόχας Τάκης 
Μαρινάκος ανακοίνωσε 
τις προηγούμενες μέρες 
πώς θα είναι υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβου-
λος με το συνδυασμό του 
Γιώργου Δέδε. Ο γνωστός 
επιτυχημένος δικηγόρος 
αναμένεται να ενισχύσει 
σημαντικά τη δύναμη του 
ψηφοδελτίου στην περιο-
χή της Βόχας αφού ο κό-
σμος αναγνωρίζει το ήθος, 
την ευγένεια και το κύρος 

του. Ο Παναγιώτης (Τάκης) Μαρινάκος γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Βραχάτι. Είναι γιος του Αθανασίου Μαρι-
νάκου και της Κωνσταντίνας Μπούλια.

Ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση στο Λύκειο 
Βραχατίου. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με εξειδίκευση σπουδών στην Επικοινωνία και 
τα Μ.Μ.Ε. Είναι πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλό-
γου Κορίνθου. 

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία, διατηρώντας δικηγορικό 
γραφείο στο Βραχάτι Κορινθίας. Από το έτος 2012 είναι 
πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

Είναι παντρεμένος με την Σοφία Κόρκα του Χρήστου, 
αισθητικό και διαιτολόγο και κατοικούν μόνιμα στο Βρα-
χάτι Κορινθίας. 

Let’s do it Greece 
για τρίτη χρονιά 

στο Δήμο 
βέλου βόχας

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών 
Αποστολών του Δήμου για μία ακόμη 
φορά έδωσε το δυναμικό της παρών 
από το πρωί της Κυριακής. Πολλά πολλά 
συγχαρητήρια σε όλους όσους έδωσαν 
το παρών τους (μαθητές σχολείων 
του Δήμου Βέλου Βόχας, Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι, οι Ομάδες Ενεργοποίησης 
Συλλογικότητας Βέλου Κορινθίας, 
το Καταδυτικό Κέντρο Κορίνθου, 
τον κάθε έναν ξεχωριστά που με 
την παρουσία του στήριξε τη διεθνή 
αυτή καμπάνια καθαρισμού, αλλά και 
στους χορηγούς της εκδήλωσης: Το 
ξενοδοχείο "ΑΛΚΥΩΝ" στο Βραχάτι για 
τα κεράσματα αλλά και την εταιρεία από 
το Μπολάτι "ECORAP A.E" (Κέντρο Δι-
αλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) που 
πρόσφεραν σάκους ανακύκλωσης.

Λαζαράκια στο βέλο και το Μπολάτι

Το Σάββατο του Λαζάρου γιόρτασαν σε Βέλο και Μπολάτι οι Ομάδες Ενεργοποίησης 
Συλλογικότητας και ο σύλλογος Νέα Διάπλαση αντίστοιχα.Το Βέλο για πρώτη 
φορά έζησε τη γιορτή με τα κάλαντα του Λαζάρου ενώ στο Μπολάτι η εκδήλωση 
επαναλήφθηκε για 7η χρονιά! Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και του χρόνου!



μεγαλη   δευτερα   14   αΠρΙλΙΟυ  2014

14 πολιτών
Γνώμη

μεγαλη   δευτερα   14   αΠρΙλΙΟυ   2014

15πολιτών
Γνώμη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

Facebook: ARENA FC
URL: www.olympiacos.org

Εγγραφές καθημερινές
και Σαββατοκύριακα

μετά τις 17.30

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25 €/μήνα

Εγγραφές και έναρξη Γυναικείου Τμήματος

ΑRΕΝΑ FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Α υτό που κάνει φέτος η Ατλέ-
τικο είναι και το εκπληκτικό. 
Διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις 

για πρώτη φορά στην ιστορία της το 
Τσαμπίονς Λιγκ και ταυτόχρονα δι-
εκδικεί με μεγάλες αξιώσεις το πρω-

τάθλημα στη χώρα 
της. Το δεύτερο είναι 
ακόμα πιο σημαντικό, 
διότι πρόκειται για μα-
ραθώνιο και κυρίως, 
διότι έχει να τα βάλει 
με τα δύο μεγαθήρια 
της γης. Ξέρεις, τι εί-
ναι να έχεις απέναντί 
σου τη Ρεάλ με τη 
Μπαρτσελόνα και να 
τους τρως και τους 

δύο λάχανο;
Η εμφάνιση που έκανε  με τη Μπαρ-

τσελόνα καθήλωσε όλους τους ποδο-
σφαιρόφιλους και απέσπασε τον γε-
νικό θαυμασμό. Αμυντική λειτουργία 
για σεμινάριο και όταν έβγαινε στην 
κόντρα ήταν ισοπεδωτική. Όμως, για 
να τα λέμε σύκα, σύκα, δεν είναι ακό-
μα η μεγάλη πανμέγιστη ομάδα. Ούτε 
και ο Σιμεόνε είναι ακόμα ο μεγάλος 
παμμέγιστος προπονητής. Τόσο η ομά-
δα, όσο και ο κόουτς, δεν έχουν μέσα 
τους τον χαρακτήρα, τη νοοτροπία 

και το αστραφτερό μεγαλείο που έχει 
πράγματι ένας μεγάλος. Αυτό, δηλαδή, 
που έχουν έντονα μέσα τους, η Ρεάλ, η 
Μπάρτσα, η Μπάγιερν και η Μίλαν στα 
καλά της.

Και το λέω αυτό, με την εκπληκτι-
κή εμφάνιση που έκανε  η Ατλέτικο, 
έπρεπε να βάλει στη Μπάρτσα τέσσε-
ρα και πέντε γκολ και όχι να αρκεσθεί 
στο ένα και να την φάει η αγωνία και 
το άγχος, μήπως ισοφαριστεί στο τέ-
λος. Αν στη θέση της Ατλέτικο ήταν 
η προ διετίας Μπαρτσελόνα, θα είχε 
βάλει τουλάχιστον τέσσερα γκολ. Διότι 
πράγματι είναι σε όλα μεγάλη ομάδα. 
Και δεν έχει σημασία που η Ατλέτικο 
είχε τρία δοκάρια. Ας έβαζε τις τόσες 
άλλες κραχτές ευκαιρίες που έχασε 
απέναντι σε μια τραγική άμυνα και σε 
ένα πατσαβουράκια τερματοφύλακα.

Θα μου πείτε, ρε, Βιγια . Το εμβαθύ-
νεις πολύ το πράγμα, αλλά συγγνώμη, 
αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για 
να μην παρεξηγηθώ σαν εμπαθής, θα 
το πω για άλλη μια φορά. Μέσα από 
την ψυχή μου θέλω να τα πάρει και τα 
δύο η Ατλέτικο και ο Σιμεόνε. Και το 
Τσαμπιονς Λιγκ, και το πρωτάθλημα. 
Η προσπάθεια που έχουν κάνει και οι 
δυνάμεις που έχουν καταναλώσει εί-
ναι εξωπραγματικές.

αθλητικά  -  Διακρίσεις

n

Γράφει ο Βίγια

ΑυτΗ ΕΙΝΑΙ ΟμΑδΑ�

Υγεία-απόψεις

ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒΟΧΑΪΚΟ
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262 
  ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488
ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824

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

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
ΔΗμΟΣ ΒΕΛΟΥ-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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟμΙΑ  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100
 ΛΙμΕΝΙΚΟ ΣΩμΑ  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    199

ΝΟΣΟΚΟμΕΙΟ ΚΟΡΙΝθΟΥ:  27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166

ΒΛΑΒΕΣ Δ.Ε.Η.: 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 (ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ):    14511

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΔΡΟμΟΛΟΓΙΑ): 1110

ΚΑΡΔίοΛοΓίΚο
ΚΕΝΤΡο
ΒοχΑσ

Δρ χρήστος Γκιλίτσης
ΕίΔίΚοσ ΚΑΡΔίοΛοΓοσ

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

ΣΤΙμΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕΧΑΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
ΑΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης 27410 88100
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

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

Ο Βίγια σας περιμένει όλους

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

στην αθλητική εκπομπή του

Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ

9.00 - 10.00

ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ 
Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΧΑΣ 

Μ ε επιτυχία τελείωσε το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κα-
τηγορίας Ελλάδος. Η ομάδα του Ζευγολατιού κατέλαβε 

την 6η θέση στο πρωτάθλημα Ο στόχος ήταν η παραμονή στην 
κατηγορία και αυτό επιτεύχθηκε με σχετική ευκολία. Η επιτυ-
χία αυτή είναι σημαντική γιατί η ομάδα αποτελείται από αθλητές 
που είναι από το Ζευγολατιό και δεν έχει κάποια μεταγραφή από 
άλλη ομάδα Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι εκτός από 
τον αθλητή ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΤΑΣΟ οι άλλοι αθλητές της ομάδας 
είναι κάτω από 17 ετών Οι αθλητές αυτοί είναι οι ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ και προπονητής ο GEORGIEV 
LUBOMIR. Στον επόμενο μήνα οι αθλητές αυτοί θα αγωνιστούν 
για την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ 
και ΠΑΙΔΩΝ όπου θα προσπαθήσουν να πλασαριστούν στα με-
τάλλια όπως έγινε και στις προηγούμενες χρονιές. 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Σ τους αγώνες κυπέλλου εγχρώ-
μων & μαύρων ζωνών Νοτιοδυ-

τικής Ελλάδος & Ιονίων νήσων όπου 
διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Μαρτίου 
του 2014 στο κλειστό γυμναστήριο 
Αγίων Θεοδώρων και με την συμ-
μετοχή 600 αθλητών, οι αθλητές του 
συλλόγου Θησέας και με προπονητή 
τον Αργύρη Κωνσταντίνου έλαβαν 

σημαντικές διακρίσεις : 
• Κατηγορία ανδρών Αργύρης Κωνσταντίνου 1η θέση & Δημή-
τρης Μωυσιάδης 3η θέση 
• Κατηγορία νέων ανδρών Τάσος Γωγούλης 1η θέση
• Κατηγορία παίδων Γιάννης Φλάμος 1η θέση 
• Κατηγορία εφήβων Αλέξανδρος Χελιδώνης 2η θέση 
• Κατηγορία παίδων Δημήτρης Γιαννακόπουλος 2η θέση, Μπά-
μπης Λόντος 3η θέση & Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 3η θέση
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 ■ Την Κυριακή του Θωμά θα 
τελειώσουν όλα! Η 
ανακήρυξη των 
συνδυασμών στο 
Πρωτοδικείο Κορίνθου θα 
δώσει τέλος σε 
διαγκωνισμούς για την 
εξασφάλιση υποψηφίων.

 ■ Οι κόντρες βέβαια θα 
συνεχιστούν μέχρι τις 18 
Μαΐου.

 ■ Αυτό που ενδιαφέρει τώρα 
όμως είναι να δούμε πόσοι 
συνδυασμοί θα περάσουν 
την πόρτα του Δικαστικού 
Μεγάρου Κορίνθου. 

 ■ Βέβαια, η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» και ο 
Σωτήρης Παπαγεωργίου 
έδειξε στις προηγούμενες 
εκλογές πώς μπορεί ένας 
συνδυασμός να κατέβει 
στη μία από τις δύο 
Δημοτικές Ενότητες και να 
εκλέξει σύμβουλο! 

 ■ Εκμεταλλεύτηκε πλήρως το 
γράμμα του νόμου και 
κατέβασε το ελάχιστο 
ψηφοδέλτιο! 

 ■ Ωστόσο, φέτος δεν έχει 
κυκλοφορήσει ακόμη η 
εγκύκλιος από το 
υπουργείο Εσωτερικών για 
τις διαδικασίες ανακήρυξης 
των συνδυασμών και τα 
ελάχιστα απαιτούμενα. 

 ■ Αυτό δημιουργεί έναν 
εκνευρισμό στους 
συνδυασμούς που δεν 
μπορούν να «κλειδώσουν» 
τους υποψήφιους με 
υπογραφές σε υπεύθυνες 
δηλώσεις.  

 ■ Μαθαίνω ωστόσο πώς 
κάποιοι παρακάμπτουν 
αυτή τη δυσκολία 
χρησιμοποιώντας 
ενδεδειγμένες λύσεις. 

 ■ Η αλήθεια είναι πώς αυτές 
οι εκλογές είναι 
τουλάχιστον απρόβλεπτες. 

 ■ Η «σούπα» σε κεντρικό 
επίπεδο έχει ανακατευτεί 
πολύ και οι υποψήφιοι 
ακροβατούν πέριξ της 
«ανεξαρτησίας», 
κλείνοντας όμως πονηρά 
το μάτι στον φυσικό 
πολιτικό τους χώρο! 

 ■ Στην Περιφέρεια τώρα… μπερδεμένος ο ερχόμενος! Η τράπουλα πολύ πιο ανακατωμένη από την 
προηγούμενη φορά και οι προβλέψεις δύσκολες! 

 ■ Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα γκάλοπ δίνουν πρώτο το συνδυασμό του νυν Περιφερειάρχη  
Πέτρου Τατούλη.

 ■ Όμως ο Γιώργος Δέδες αποτελεί αστάθμητο παράγοντα με απρόβλεπτες συνέπειες! Τα ισχυρά ερείσματα 
του πρώην αντιπεριφερειάρχη, το δυνατό όνομα της Μαριλένας Σούκουλη στην Κορινθία, στο νομό 
δηλαδή που έκρινε τη μάχη των προηγούμενων περιφερειακών, καλλιεργούν άλλες δυναμικές.

 ■ Γι’ αυτό και ο Πέτρος Τατούλης απάντησε με ένα πολύ ισχυρό όνομα στη θέση του υποψήφιου 
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας.  Ο Πελοπίδας Καλλίρης είναι εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος. 

 ■ Μέσα σ’ όλα αυτά λοιπόν, ο Οδυσσέας Βουδούρης που έκανε ανακοίνωση υποψηφίων περιφερειακών 
συμβούλων, μένει να επιβεβαιώσει τη λαϊκή παροιμία «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»!
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