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Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Βέλου-Βόχας με αλφαβητική σειρά
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Οι (τρεις κυριότεροι) υποψήφιοι Περιφερειάρχες Πελοποννήσου και αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας:

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Μ

ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ
ΦΑΝΗΣ

έσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων που
θα τεθούν αντιμέτωπες στο Δήμο
Βέλου-Βόχας, καθώς ο χρόνος
εκπνέει.
Για την κατάθεση των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο έμειναν
ακριβώς δύο μέρες και κανείς
δεν θα ήθελε να τρέχει τελευταία
στιγμή με το άγχος ενός λάθους
που θα μπορούσε να αποβεί «μοιραίο».
Η πιο «ετοιμοπόλεμη» παράταξη
εξακολουθεί να είναι η «Δημοτική
Ενωτική Κίνηση» του νυν δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου, που
έχει ήδη ανακοινώσει μία πλει-

ΔΕΔΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

άδα υποψηφίων ενώ σύμφωνα
με πληροφορίες το σύνολο του
ψηφοδελτίου υπερβαίνει τα 105
άτομα. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει
ανακοίνωση και νέων «ηχηρών»
ονομάτων που θα συνταχθούν
στην προσπάθεια του Αννίβα
Παπακυριάκου για συνέχιση της
θητείας του στο τιμόνι του δήμου
Βέλου-Βόχας.
Οι υπόλοιπες παρατάξεις δηλαδή η
«Νέα Πνοή» του Θανάση Μανάβη,
η «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση»
του Νίκου Τσίτουρα-Βουδούρη, η
«Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη» του Λεωνίδα Στεργιόπουλου
και η «Λαϊκή Συσπείρωση» του
Σωτήρη Παπαγεωργίου φαίνε-

ΣΟΥΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΤΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ

ται πώς είναι κι αυτές έτοιμες να
περάσουν την πόρτα του Πρωτοδικείου Κορίνθου, με ισχυρά ονόματα αλλά και νέους ανθρώπους
στις τάξεις τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σ’ αυτές
τις εκλογές η συντριπτική πλειοψηφία της αντιπολίτευσης του
απερχόμενου Δ.Σ. θα μείνει εκτός
κάλπης. «Συνταξιοδοτούνται» λοιπόν - έστω και μέχρι το 2019 –οι
Μιχάλης Λιάκος, Νίκος Ραχανιώτης, Θανάσης Περαχωρίτης, Χρήστος Λάζος, Γιάννης Λούτας.

Στην Περιφέρεια
Η ανακοίνωση του ονόματος του
Πελοπίδα Καλλίρη από το συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη, ως

ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

υποψήφιου αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας προσέδωσε νέο ενδιαφέρον στην εκλογική κούρσα. Ο
περιφερειάρχης Πελοποννήσου
αναγκάστηκε να «απαντήσει» στην
ισχυρή συμμαχία του Γιώργου
Δέδε με τη Μαριλένα Σούκουλη.
Η περιοχή της Βόχας έχει σ’ αυτές
τις εκλογές μια μοναδική πρωτιά:
αντιπροσωπεύεται στη μάχη της
Περιφέρειας με τρεις υποψήφιους
αντιπεριφερειάρχες:
Τον Πελοπίδα Καλλίρη από το
Βραχάτι στο συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη, τον Φάνη Κουρεμπέ από τον Άσσο στο συνδυασμό
του Οδυσσέα Βουδούρη και τη
Μαριλένα Σούκουλη, ο σύζυγος
της οποίας είναι Βελιώτης!
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Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τις δημοτικές εκλογές
Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις που ισχύουν

Δ

όθηκε μόλις την Μ. Πέμπτη, 17 Μαΐου, στη
δημοσιότητα η εγκύκλιος υπ΄αριθμό 14
του υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογής της 18ης Μαΐου για την ανάδειξη
των δημοτικών αρχών της χώρας.
Με την εγκύκλιο επιχειρείται να δοθούν όλες οι
απαραίτητες διευκρινίσεις, µε τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηµατικότερο τρόπο, ενώ
παρατίθεται και Παράρτημα, στο οποίο, εκτός από
Πίνακα µε τις κρίσιµες προθεσµίες και τη συναφή
νοµοθεσία, περιλαµβάνονται παραδείγµατα εξαγωγής αποτελεσµάτων για πολλές περιπτώσεις
πιθανών εκλογικών αναµετρήσεων.
Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο η διενέργεια
των δηµοτικών εκλογών θα γίνει, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, υπό τους ίδιους όρους, που
διεξήχθησαν οι δηµοτικές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010.
Επιγραµµατικά οι νέες ρυθµίσεις που θα
εφαρµοστούν κατά τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές συνοψίζονται στα εξής:
α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόµενα κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα θέσης
των αιρετών των ∆ήµων. Ειδικότερα, προς αυτόν
το σκοπό, εισάγονται οι εξής νοµοθετικές µεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α.:
i) Επεκτείνεται το κώλυµα εκλογιµότητας και
ασυµβίβαστο στους προέδρους διοικητικών

συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (µε εξαίρεση τα ιδρύµατα) και
στους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους και υπαλλήλους των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου των ∆ήµων, πλην των αστικών
εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ii) Επίσης, υφίσταται κώλυµα εκλογιµότητας και
ασυµβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές,
προέδρους διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε
διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν
εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα.
β) Επιµηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των
δηµοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της

ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΑΡ∆ΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Βέλου-Βόχας
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

επικείµενης δηµοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής
σε πέντε (5) έτη και η εγκατάσταση των αρχών
που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεµβρίου
2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 2019.
γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α’
60) δεν έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι οµογενείς, οι νόµιµα διαµένοντες υπήκοοι
τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς
κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές οι διατάξεις των
άρθρων 14 επ του ν. 3838/ 2010.6 δ).
Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των
δήµων άνω των 100.000 κατοίκων, οι δηµοτικές
κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/
2010.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 3852/
2010 οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη
διενέργεια των δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις
του νόµου αυτού και του ν. 3463/ 2006 (Κ∆Κ, Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65,
παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, από τις
17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η Αυγούστου
2014 το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,
καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψ. δηµοτικός σύµβουλος
Βέλου-Βόχας
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Τέλος χρόνου την Κυριακή για την κατάρτιση των συνδυασμών
■■ Η προθεσμία για την κατάθεση
των δηλώσεων κατάρτισης των
δημοτικών και περιφερειακών
συνδυασμών λήγει την Κυριακή
27 Απριλίου. Επομένως, κάθε
συνδυασμός το αργότερο μέχρι
την ημέρα εκείνη πρέπει να έχει
καταθέσει στο αντίστοιχο
Πρωτοδικείο τη δήλωση
κατάρτισης συνδυασμού, μαζί με
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
■■ Ξεκίνησαν την Μ. Παρασκευή, 18
Απριλίου οι περιορισμοί του
άρθρου 6 του Ν. 3870/2010 που
αφορούν τις εμφανίσεις των

υποψηφίων στις δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές στα
ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά
ΜΜΕ. Από το νόμο εξαιρούνται
οι εφημερίδες και τα περιοδικά
όπου δεν υπάρχει περιορισμός
εμφανίσεων.
■■ Για την κατάρτιση των δημοτικών
συνδυασμών εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 14587/15-4-2014
υπουργική απόφαση, η οποία
καθορίζει τον αριθμό των
δημοτικών συμβούλων κάθε
δήμου και τον τρόπο κατανομής
τους ανά εκλογική περιφέρεια.

■■ Ξεκίνησε η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΥΠΕΣ σχετικά με την ανάρτηση
των εσόδων και των δαπανών
των δημοτικών και
περιφερειακών συνδυασμών και
υποψηφίων. Η πλατφόρμα
λειτουργεί στη διεύθυνση:
https://diafaneia.singularlogic.
eu/diafaneiaportal/.
■■ Σχετικά, υπενθυμίζεται ότι :
Το αργότερο μέχρι την
ανακήρυξη των συνδυασμών και
των υποψηφίων από το
Πρωτοδικείο, δηλαδή

οπωσδήποτε πριν τις 3 Μαΐου, οι
επικεφαλής των συνδυασμών ή
οι διαχειριστές τους οφείλουν να
ζητήσουν τον ειδικό κωδικό
πρόσβασης προκειμένου να
αναρτήσουν τα έσοδα και τις
δαπάνες τους στη Βάση αυτή.
■■ Η μη τήρηση της ανωτέρω
υποχρέωσης συνεπάγεται
κυρώσεις, που κυμαίνονται από
την επιβολή υψηλών προστίμων
μέχρι και την έκπτωση του
επικεφαλής και των υποψηφίων
σε περίπτωση υπέρβασης του
ορίου των δαπανών τους.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Βέλου-Βόχας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
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“Αδιαπραγμάτευτη η ολοκλήρωση του Ασωπού μέσα στο 2015”
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης επισκέφθηκε το έργο του Φράγματος και ζήτησε την επίσπευση των εργασιών

«Υποστηρίζουμε το έργο με όλες μας τις
δυνάμεις, αλλά το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα
στο 2015 και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο»
δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Πέτρος Τατούλης κατά την επίσκεψή του
στο φράγμα του Ασωπού τη Δευτέρα 14
Απριλίου 2014, μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.

“Την τελευταία τετραετία µέσα από
δύσκολες οικονοµικές συνθήκες
προσπάθησα ώστε η Κορινθία να
µην µείνει πίσω στις εξελίξεις. Στις
18 Μαΐου ζητώ τη στήριξή σας
ώστε να συνεχίσω την προσπάθεια
να παραµείνει η Κορινθία µας στο
επίκεντρο της περιφέρειας και να
αποκτήσει το µέλλον που της αξίζει”.

Θάνος Πισιμίσης

Ανδρέας Καραχοντζίτης

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Δημήτριο Ιατρίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας κ. Άγγελο Παπαγγελόπουλο, το
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Απόστολο Παπαφωτίου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θανάση Πισιμίση και τις τεχνικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Απευθυνόμενος προς την ανάδοχο εταιρεία ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «δεχόμαστε να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση

προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Να
είμαστε όμως πολύ σοβαροί σε αυτά που διατυπώνουμε. Ανεξάρτητα με τους δανειοθαλάμους μπορούν να επισπευστούν και άλλες
εργασίες. Μπορούν ταυτόχρονα να γίνουν και
άλλες εργασίες συν τις εργασίες εκτροπής»
και ζήτησε επίσπευση των εργασιών μαζί με
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων εργασιών.

■■ Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη στην επίσκεψή του
συνόδευαν οι: Θανάσης Πισιμίσης περιφερειακός σύμβουλος, Νίκος
Πάνου πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ελληνοχωρίου, Άγγελος
Παπαγγελόπουλος αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας και Απόστολος
Παπαφωτίου θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου.

«Πολίτες και πολιτικές δυνάμεις απ’ όλους τους
χώρους στηρίζουν το έργο μας και αυτό είναι το
πιο επίσημο στοιχείο λαϊκής ετυμηγορίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος
Τατούλης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Blue Sky και το δημοσιογράφο κ. Βαγγέλη Παπαδόπουλο, την Πέμπτη 24
Απριλίου 2014.
«Με τη στήριξη
όλωνΠισιμίσης
των πολιτών και ανεΘάνος
ξάρτητοι από πολιτικά κόμματα το 2010 τολΥποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
μήσαμε
την υπέρβαση και σήμερα ο ανε6900 000000 - 2713 000000
ξάρτητος συνδυασμός
μας εκπλήρωσε τις
onomasas@yahoo.gr
προσδοκίες των πολιτών» ανέφερε επίσης
ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «το παράδειγμά μας έχει πλέον υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο και εμείς συνεχίζουμε στην ίδια
λογική με σκοπό την εμβάθυνση αυτού
του πολιτικού πολιτισμού».
Τη δεδομένη στιγμή στόχος της Περιφερειακής αρχής είναι, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η επέκταση του προγράμματος απόκτησης σύγχρονων υποδομών σε όλα τα επίπεδα για τη στερέωση της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου.
«Αυτή τη στιγμή η Πελοποννησιακή οικονομία αναπτύσσει τα δικά
της οικονομικά χαρακτηριστικά και στο πλαίσιο αυτό πετύχαμε, παρά
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να υλοποιούμε έργα ύψους 1 δις
ευρώ και να καταστήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου δεύτερη
εξαγωγική δύναμη μετά την Αττική» δήλωσε ο κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «το καθαρό μας σχέδιο έχει στόχο την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων για να καταστήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου πιλότο για το σύνολο της χώρας»

Σπύρος
Παπαθεοφάνους

ΣΠΟΥ∆ΕΣ:
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
• Ιδρυτής και Αντιπρόεδρος
της PMS Α.Ε.Β.Ε.
• Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της οξοποιίας
ΘΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
• τ. Πρόεδρος Οξοποιών
Ελλάδος.
• 2002-2010 Νοµαρχιακός
Σύµβουλος Αντινοµάρχης
Αθλητισµού, Πολιτισµού,
Παιδείας
• 2010-2014 Περιφερειακός
Σύµβουλος Πελοποννήσου

Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου: «Λαϊκή ετυμηγορία
η στήριξη των πολιτών στο έργο μας»

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Θάνοσ Πισιμίσησ
Παπαφωτίου
Ε.Ε.
Απόστολος
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Απόστολος
Πολιτικός
ΜηχανικόςΣύμβουλοσ
ΕΜΠ
Υποψήφιοσ
Περιφερειακόσ
Θεματικός
Αντιπ/ρχης
Πελ/σου
6900 000000
- 2713 000000
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
onomasas@yahoo.gr
Τηλ. 27410 26244
Κιν. 6984 603901 / 6944 907311
papafotiouap@yahoo.gr

Γεννήθηκε στην Αρχαία Σικυώνα και ζει
Ανδρέασ Καραχοντζίτησ
στο Κιάτο όπου και εργαζόταν επί σειρά

Αλεξόπουλος
Αλέξιος
Υποψήφιοσ
Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ
Θάνος Πισιμίσης

ετών στην ALPHA Τράπεζα της περιοχής. Έχει εκλεγεί νοµαρχιακός σύµβου6900
000000
2713
000000
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος
λος και έχει διατελέσει Αντινοµάρχης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣonomasas@yahoo.grκαι Αναπληρωτής Νοµάρχης Κορινθίας.
6900 000000 - 2713 000000
Το 2010 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς
onomasas@yahoo.gr
Τηλ.
περιφερειακός σύµβουλος της µείζονος
µειοψηφίας στο Νοµό Κορινθίας. Είναι
698 0060523
παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.

ΥΝΗ ΣΟΥ
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΑΜΗ ΜΟΥ!
ΔΥΝ

Ανδρέας Καραχοντζίτη

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλ
6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

6977 258800 - 2742 024022

εντιµότητα - εµπειρία - εργατικότητα
papatheofanous@yahoo.gr

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Ποτέ ξανά η Κορινθία στο Περιθώριο
Γράφει η Μαριλένα Σούκουλη, Υποψ. Αντιπερειφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας με τον Γιώργο Δέδε
Βήμα Πρώτο: Αλληλεγγύη
Η εποχή για γενικόλογες διακηρύξεις προθέσεων έχει περάσει
ανεπίστρεπτη. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανεξέλεγκτης κοινωνικό-οικονομικής κρίσης, ως
αποτέλεσμα ανεπαρκούς πολιτικής
καθοδήγησης, ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες βρέθηκαν, από την
μια στιγμή στην άλλη, στο πνιγηρό
καθεστώς της ανασφάλειας και της
αναξιοπρέπειας. Παρόλαυτα κάποιοι
συνεχίζουν να διεκδικούν «περίτρανες νίκες» και «λαμπερά τρόπαια»
προς όφελος της αχόρταγης μεγαλομανίας τους. Ξεχνούν φυσικά ότι
η σκληρή πραγματικότητα, σίγουρα
όχι για αυτούς, αλλά για τους περισσότερους δεν προσφέρεται πλέον
για ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις
υπό το βλέμμα εκστασιασμένων
οπαδών με πολύχρωμα κασκόλ.
Εκεί έξω στις γειτονιές μας, στα
σπίτια μας, στην Κορινθία μας υπάρχουν συνάνθρωποι μας, ιδιαίτερα
νέοι και γυναίκες, πού συνθλίβονται
από την αδυναμία εξασφάλισης των
βασικών αγαθών επιβίωσης. Εκεί
έξω στις γειτονιές μας, στα σπίτια

μας, στην Κορινθία μας υπάρχουν
παιδιά πού είναι ανεμβολίαστα διότι
το δημόσιο σύστημα υγείας αδυνατεί
να μεριμνήσει, ως όφειλε. Εκεί έξω
στις γειτονιές μας, στα σπίτια μας,
στην Κορινθία μας υπάρχει το μέλλον της χώρας μας που μας αποχαιρετά καθημερινά αναζητώντας την
ευκαιρία για δημιουργία και αξιοκρατία σε άλλους τόπους μακρινούς.
Αυτοί οι συμπολίτες μας δεν θα
μας χαρίσουν πλέον την προσοχή
τους, ούτε στα γραπτά μας διότι η
κάθε μέρα τους είναι αγώνας επιβίωσης.
Απευθυνόμαστε όμως, σε όλους
τους υπόλοιπους πολίτες που μπορούν να προσφέρουν το δικό τους
υστέρημα Αγάπης και Αλληλεγγύης
ώστε να καταστεί η Πελοπόννησος
Νησίδα Ανθρωπισμού και η Κορινθία Πύλη Πολιτισμού.
Ως Πελοποννησιακή Συνεργασία
θα πρωτοστατήσουμε στη δημιουργία ενός «Προτύπου Κοινωνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» σε συνεργασία
με τους αρμόδιους φορείς τόσο από
την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό με σκοπό την εύρεση χρηματοδοτικών πόρων προς αντιμετώπιση

των άμεσων αναγκών των συμπολιτών μας είτε σε θέματα σίτισης, είτε
σε θέματα στέγασης, είτε σε θέματα
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Οι
πόροι θα διατεθούν για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού κοινωνικής συνοχής, καθώς και στο συντονισμό
ολοκληρωμένων δράσεων, που ήδη
επιτελούνται με ιδιαίτερη ευαισθησία
από την Εκκλησία μας και από δομές
όπως το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.
Η διοίκηση και η διαχείριση του
Ταμείου θα είναι στα χέρια διακεκριμένων Κορίνθιων με ανάλογη
εμπειρία και κατάρτιση, χωρίς τη
συμμετοχή αρμόδιου κρατικού η
αυτοδιοικητικού φορέα, με πλήρη
διαφάνεια και απολογισμό πεπραγμένων απέναντι στην Κοινωνία των
Πολιτών. Όλοι μαζί οφείλουμε να
είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια να
σηκώσουμε το ιστορικό βάρος απέναντι στον Τόπο μας.
Είναι ζήτημα Τιμής για εμάς τους
Κορίνθιους.
Η Κορινθία, για λόγους που μόνον
ο ίδιος ο κ. Περιφερειάρχης γνωρί-

ζει, αφέθηκε στο κενό χωρίς κανένα
δίχτυ προστασίας ούτε καν για τις
πιο ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.
Στην Δημοκρατία όμως, η ώρα
του απολογισμού έρχεται για όλους.
Και η επιλογή των πολιτών της Κορίνθιας, είμαι σίγουρη ότι δεν θα
επιτρέψει, ποτέ ξανά και σε κανέναν,
να θέσει την Κορινθία μας στο περιθώριο.
Η Κορινθία είναι το Σπίτι μας και
αξίζει τον σεβασμό όλων.
«….. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε
τούτων η αγάπη», Πρώτη Επιστολή
Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους.

Πελοποννησιακή Συνεργασία

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
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Τρία μετάλλια ο ΑΓΣ Απις στο Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Στίβου

ΝΙΚΗΤΑΣ Κ. ΜΠΑΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ”
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΑ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ
Έχει διατελέσει:
• Κοινοτικός Σύμβουλος
• Αντιπρόσωπος της
Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών Κορίνθου
• Εκπρόσωπος του Νομού
Κορινθίας στην ΚΣΟΣ
• Αντιπρόεδρος της
Νομαρχιακής της Ν.Δ.

Με εµπειρία, αγάπη
για τον τόπο και διάθεση
προσφοράς στο πλευρό του
Νίκου Τσίτουρα-Βουδούρη
για έναν καλύτερο δήµο
Βέλου-Βόχας!

ΧΑΡΗΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ

Πρώην ∆ήµαρχος
Υποψήφιος Σύµβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την Δευτέρα 14/04/2014 διεξήχθη στην Τρίπολη με την συμμετοχή 550
αθλητών από 55 συλλόγους από Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων.
Στους αγώνες συμμετείχε και ο Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού με μια νέα και
σχετικά άπειρη ομάδα κατακτώντας τρία μετάλλια και αρκετά καλά πλασαρίσματα.
Κορυφαία αθλήτρια του Άπις αναδείχτηκε η Λέκκα Αναστασία κατακτώντας την Πρώτη θέση στα 200μ. Κορασίδων με χρόνο 26,40 και την Δεύτερη
θέση στα 100μ. Κορασίδων με χρόνο 12,57 ,πιάνοντας και στα Δύο αγωνίσματα το υψηλό όριο που της δίνει το εισητήριο να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.Επίσης την Τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα της Σκυταλοδρομίας 4χ100μ Κορασίδων.

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

η
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Δώσε του αγρότη!
φωνή
με το συνδυασμό

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
“ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

του υποψηφίου περιφερειάρχη

∆Ε∆Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Αθαν. Μανάβης

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

8 Ειδική Εκλογική Έκδοση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Μοναδική βραδιά στο Μπολάτι�

Φωτογραφία:
Λεωνίδας
Στεργιόπουλος
Παραμονή του Αγίου Γεωργίου 100 περίπου μικρά φαναράκια έφυγαν προς τον
ουρανό την ώρα της περιφοράς της εικόνας
του πολιούχου του Μπολατίου Αγίου Γεωργίου. Ο ουρανός φωτίστηκε από τα μικρά
αιωρούμενα "αστεράκια" και η νύχτα έγινε
μαγική. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές
και διοργανωτές αυτού του event, οι οποίοι

δεν είναι άλλοι από τον Μπάμπη Ανδρικόπουλο και την παρέα του συλλόγου "Νέα
Διάπλαση" Μπολατίου, οι οποίοι έχουν μετατρέψει το Μπολάτι σε κέντρο πολιτισμού,
τεχνών και δράσεων της περιοχής μας μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και
υστεροβουλίες! Πολλά πολλά μπράβο και
συγχαρητήρια!!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ”

υποψ. δηµοτική
σύµβουλος Βέλου-Βόχας


ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ÀÉÑÏÄÆÃ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 
i

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνδηµότες
µου, που µε βοήθησαν στο έργο µου αυτά
τα 3,5 χρόνια και θα ήθελα από πλευράς µου
να τους διαβεβαιώσω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό
ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους”.

