
Δέκα μέρες απέμειναν για την λαϊκή ετυμηγορία 
και η προεκλογική μάχη έχει φουντώσει. 

Συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις συνδυασμών, επισκέψεις σε χωριά 
και ανακοινώσεις συνθέτουν το σκηνικό της τελευταίας εβδομάδας

πολιτών
Γνώμη
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διΑνΕΜΕτΑι δωΡΕΑν

ΣτΗν τΕλιΚΗ ΕΥθΕιΑ 
ΠΡιν τΗν ΚΑλΠΗ

Ειδική 
Εκλογική 
Έκδοση

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ: Κατάμεστη η αίθουσα 

Κουτρουμπή κατά την παρουσίαση του συνδυασμού του

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ-ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Γέμισε η πλατεία του 

Ζευγολατιού κατά την παρουσίαση του συνδυασμού του

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ: Ασφυκτικά γεμάτη η "Αγορά" στο 

Ζευγολατιό όπου παρουσίασε το συνδυασμό του

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εποικοδομητικός 

διάλογος με πλήθος δημοτών στο Ζευγολατιό
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

υποψ. δηµοτικός σύµβουλος 
Βέλου-Βόχας

Με εµπειρία απαντάµε δυναµικά

στις προκλήσεις του αύριο!

υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος
Βέλου-Βόχας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

Με συνέπεια κοντά στον δηµότη

«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» και φέτος 
στις παραλίες Βραχατίου & Κοκκωνίου

Με 408 βραβευμένες ακτές, η Ελ-
λάδα βρίσκεται και πάλι στη δεύτε-
ρη θέση, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 
51 χώρες, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της Ελληνικής Εταιρίας Προ-
στασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό 
Χειριστή του Διεθνούς Προγράμμα-
τος «Γαλάζιες Σημαίες» στη χώρα, 
οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών 
με «Γαλάζια Σημαία» για το 2014.

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές 
σύμβολο ποιότητας και θεωρείται 
το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμ-
βολο στον κόσμο. Απονέμεται από 
το 1987 στις ακτές και τις μαρίνες, 
οι οποίες πληρούν τις αυστηρές 
προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρ-
κεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την 
απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα 
νερών κολύμβησης. Επιπλέον, πρέ-
πει να τηρούνται και τα υπόλοιπα 
32 αυστηρά κριτήρια, που αναφέ-
ρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, 
πληροφόρηση, ασφάλεια λουόμε-

νων και επισκεπτών, προστασία του 
φυσικού πλούτου της ακτής και του 
παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Για μια ακόμη φορά ο Δήμος Βέ-
λου Βόχας  τιμήθηκε με τη βράβευ-
ση της "Γαλάζιας Σημαίας" για τις 
παραλίες Βραχατίου και Κοκκωνίου. 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αν-
νίβας Παπακυριάκος  δήλωσε ότι η 
βράβευση των παραλιών του Δή-
μου για μία ακόμη χρονιά είναι ένα 
γεγονός που συμβάλει αποφασιστι-
κά στην ανάδειξη της παραλιακής 
ζώνης και θα βοηθήσει στην τουρι-
στική της αξιοποίηση προς όφελος 
της τοπικής οικονομίας. Η δημοτική 
αρχή θα συνεχίζει να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για να προσφέρει 
ασφαλείς και οργανωμένες ακτές 
στους δημότες και τους επισκέπτες. 

Γραφείο Επικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων δήμου 

Βέλου-Βόχας
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ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

υποψ. δηµοτικός σύµβουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ

Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο Βραχάτι
Ο καρκίνος του μαστού είναι 

η συχνότερη κακοήθεια που 
εμφανίζεται στις γυναίκες της 
χώρας μας. Ο αριθμός των νέων 
περιστατικών κάθε χρόνο στη 
χώρα μας υπολογίζεται σε 4.500. 

Παρόλη την υψηλή συχνότητα 
της ασθένειας, η αντιμετώπιση 
της τα τελευταία χρόνια δίνει 
ολοένα και καλύτερα αποτελέ-
σματα, αφού η πλειοψηφία των 
ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά 
χρόνια και αυτά θα επηρεαστούν 
ελάχιστα σε ότι αφορά την ποιό-
τητα τους.

Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη 
ήρθε ως αποτέλεσμα δύο πα-
ραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι 
σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής 
επιστήμης που οδήγησαν σε πιο 
αποτελεσματικές και περισσότε-
ρο εξατομικευμένες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, 
και πολύ σημαντικός, είναι πως 
ο αριθμός των γυναικών που 
υποβάλλονται σε προληπτικές 
εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με 
αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται 
ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, 
τότε που οι θεραπείες είναι πιο 
αποτελεσματικές και μπορεί να 
οδηγήσουν στην ίαση.

Η εξέταση που χρησιμοποι-
είται για την έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου του μαστού εί-
ναι η μαστογραφία. Ο τακτικός 
προληπτικός έλεγχος με μαστο-
γραφία φαίνεται να μειώνει τη 
θνησιμότητα από την ασθένεια 
σε ποσοστό που φθάνει το 30%. 
Όλες οι επιστημονικές εταιρείες 
συνιστούν στις γυναίκες από την 
ηλικία των 40 ετών να υποβάλ-
λονται σε τακτικό προληπτικό 
έλεγχο με μαστογραφία κάθε ένα 
ή δύο χρόνια.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, δι-
αρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα 
νέα μηχανήματα έχει χαμηλή 

δόση ακτινοβολίας.
Στη χώρα μας το ποσοστό των 

γυναικών στις οποίες ο καρκίνος 
ανιχνεύθηκε σε πρώιμο στάδιο 
στο πλαίσιο κάποιου προληπτι-
κού ελέγχου εκτιμάται πως εί-
ναι σημαντικά μικρότερο από τα 
αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων 
χωρών. Αυτό οφείλεται σε πολ-
λούς λόγους που καθιστούν την 
ισότιμη πρόσβαση όλων των γυ-
ναικών σε μαστογραφικά κέντρα 
μία δύσκολη υπόθεση.

Για να βοηθηθούν οι γυναί-
κες στην ελληνική ύπαιθρο που 
λόγω γεωγραφικών ιδιαιτερο-
τήτων, κοινωνικών δυσκολιών 
ή προκαταλήψεων και οικονο-
μικών προβλημάτων, δεν έχουν 
πρόσβαση ή αδυνατούν να υπο-
βληθούν σε μαστογραφικό έλεγ-
χο,  η Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία μετά από μία γενναία 
χορηγία και συνεχή υποστήρι-
ξη της εταιρείας καλλυντικών 
AVON κατασκεύασε και εξόπλι-
σε με  σύγχρονα μηχανήματα μία 
κινητή μονάδα μαστογράφου. Η 
μονάδα αυτή περιοδεύει σε διά-
φορες περιοχές της χώρας μας 
και προσφέρει δωρεάν μαστο-
γραφικό έλεγχο στις γυναίκες 
που το έχουν ανάγκη.

Στo πλαίσιο αυτής της προ-
σπάθειας και μετά από πρόσκλη-
ση και φιλοξενία του Ν.Π.Δ.Δ 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέ-
λου-Βόχας, η μονάδα μαστο-
γράφου θα βρίσκεται στο Βρα-
χάτι (ΚΑΠΗ) , από 22 έως και 
23 Μαΐου 2014.

Τηλέφωνα για ραντεβού:  
27423/ 60308    (9.00-13.00).

Τα ραντεβού θα κλείνονται 
από 12 Μαΐου 2014.

Προϋποθέσεις για τον 
μαστογραφικό έλεγχο
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 

70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία 

τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκί-

νο μαστού, βιοψίας ή αισθητι-
κής επέμβασης στο μαστό.

• Να μην είναι σε έμμηνο ρήση 
(περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 
ημέρες μετά).

• Δεν προσφέρεται ο μαστο-
γραφικός έλεγχος σε γυναίκες 
που έχουν την οικονομική ή 
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη 
για μαστογραφία σε κάποιο 
εργαστήριο ιδιωτικά.
Προσπάθειά μας είναι να επι-

τύχουμε να εξεταστούν όσο το 
δυνατό περισσότερες Ελληνίδες 
και έτσι να μειώσουμε τις αρνη-
τικές συνέπειες αυτής της ασθέ-
νειας. 

Μαζί μπορούμε να κάνουμε 
τον καρκίνο του μαστού παρελ-
θόν. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψ. δηµοτικός σύµβουλος Βέλου-Βόχας

τ.: 6936 574053
micsdrsa@hotmail.com

Ο Αννίβας παρουσίασε το συνδυασμό του
Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Κέντρο Κου-

τρουμπής ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος παρουσίασε το πολυπληθές ψη-
φοδέλτιό του.

Παρούσα ήταν η συντριπτική πλειοψηφία 
των μετεχόντων στο ψηφοδέλτιο του Αννίβα 
Παπακυριάκου. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας αρ-
χίζοντας την παρουσίαση του ψηφοδελτίου είπε 
μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να 
βλέπω σήμερα εδώ πέρα τόσα πολλά αξιόλο-
γα άτομα που έχουν μπει στο συνδυασμό μας. 
Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύονται εμένα προσω-
πικά αλλά και όλη την ομάδα. Σημαίνει ότι έχουν 
δει το ενδιαφέρον και την αγάπη που δείξαμε 
για τα κοινά - παρόλο που ήταν μια πάρα πολύ 
δύσκολη περίοδος αυτά τα 3,5 χρόνια-  σημαί-
νει ότι αναγνωρίστηκαν οι προσπάθειές μας.

Συνεχίζοντας ο Αννίβας Παπακυριάκος είπε: 
«Όταν έφτιαχνα αυτό το συνδυασμό είχα βάλει 
στοίχημα να μαζέψω τα καλύτερα στοιχεία από 
την τοπική κοινωνία. Είναι εύκολο να κάνεις 
ένα ψηφοδέλτιο που αριθμητικά είναι μεγάλο –
παίζει αυτό, το κάνουν πολλοί υποψήφιοι. Το να 
μπορέσεις να κάνεις όμως κάτι ποιοτικό είναι 
πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι εμείς το καταφέρα-
με. Να ξέρετε ότι εκτός από τους συμμετέχο-
ντες στο ψηφοδέλτιο, μας στηρίζουν και πάρα 
πολλά παιδιά, με τα οποία έχουμε κάνει πολλές 
κουβέντες και τα οποία ήθελαν να προσφέρουν 
αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσαν να 
συμπεριληφθούν. Τους έχουμε όμως κοντά 
μας».

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας αναφέρθηκε στην προεκλογική 
περίοδο που έχει ήδη ανοίξει: «Για μένα», είπε 
«δεν υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι. Για 
μένα πρέπει να είμαστε μια ομάδα ενωμένη. 
Θέλω αυτές οι 15 μέρες να είναι μια γιορτή, έτσι 
να αντιμετωπίσουμε την εκλογική διαδικασία 
και στο τέλος να κερδίσουμε είτε με την πρώ-
τη είτε με τη δεύτερη Κυριακή. Είναι αλήθεια» 
συμπλήρωσε κάνοντας την αίθουσα να σειστεί 
από χειροκροτήματα «ότι φαίνεται ξεκάθαρα 
πια, πώς εμείς πάμε για νίκη από την πρώτη 
Κυριακή!».

Ο δήμαρχος μίλησε για τα σχέδια του την 
επόμενη πενταετία, εφόσον βρεθεί και πάλι στο 
τιμόνι του δήμου Βέλου-Βόχας. «Όλοι αυτοί 
που μετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας» είπε «και 
τα 115 άτομα θα χρησιμοποιηθούν, θα γίνουν 
ομάδες δράσης και θα έχουμε πάρα πολλά να 
προσφέρουμε. Έρχονται 5 χρόνια που είναι δύ-
σκολα αλλά η ικανότητα των ατόμων που έχου-
με επιλέξει είναι τέτοια μας κάνει τα βλέπουμε 
με αισιοδοξία. Θα σας ζητήσω μόνο ένα πράγμα 
: 15 μέρες να δώσουμε μια γιορτή, όχι μάχη, 
γιατί δεν είναι μάχη. Μάχες υπάρχουν» τόνισε 
με νόημα «όπου υπάρχουν συμφέροντα, εμείς 
δεν έχουμε συμφέροντα, παρά μόνο να υπη-
ρετήσουμε το λαό της περιοχής μας. Θέλω να 
κάνουμε τη διαφορά. Να είμαστε καθαροί, να 
είμαστε ήσυχοι και να καταλάβουμε και οι αντί-
παλοι των άλλων ψηφοδελτίων ότι είμαστε πε-
ντακάθαροι και ότι τα στελέχη μας είναι τα κα-
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λύτερα της τοπικής κοινωνίας», κατέληξε πριν αρχίσει 
την αλφαβητική παρουσίαση του συνδυασμού.

«Θα ήθελα», είπε ο δήμαρχος μετά την παρουσίαση 
του κεντρικού ψηφοδελτίου, «να ευχαριστήσω όλους 
τους παλιούς συνεργάτες, είτε μετέχουν, είτε δεν με-
τέχουν, δεν έχω παρά να τους πω ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ γιατί στήριξαν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια». 
Ο Αννίβας Παπακυριάκος καλωσόρισε και τους νεοει-
σερχόμενους στο ψηφοδέλτιό του και τόνισε την εμπι-
στοσύνη του στην επιτυχία και στην εκπλήρωση του 
οράματός του για τον δήμο Βέλου-Βόχας.

Καλή αρχή και καλό αγώνα, ευχήθηκε ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας, ενώ στο τέλος της παρουσίασης συγκι-
νημένος και καταχειροκροτούμενος ο Αννίβας Παπα-
κυριάκος ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν και 
τον στηρίζουν στο έργο του! 

 Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν και οι υποψήφιοι 
Περιφερειακοί σύμβουλοι με το συνδυασμό του Πέ-
τρου Τατούλη Αλέξης Αλεξόπουλος και Σπύρος Πα-
παθεοφάνους και ο αντιπρόεδρος της Καρδιολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος κ. Βλάσης Πυργάκης. 
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Θεόδωρος
Ράπτης
Ιδιοκτήτης Σχολής Οδηγών

Υποψ. ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ 
ΖΑΡΚΟΣ

υποψ. δημοτικός σύμβουλος
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ

ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

O Δήμαρχος Βέλου Βόχας και επικεφαλής της ΄΄Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης 
Βέλου Βόχας΄΄ κ. Αννίβας Παπακυριάκος συνεχίζει τις ομιλίες του στα τοπικά δι-
αμερίσματα του Δήμου.  Το πρόγραμμα του για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής:
9 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00μ.μ. ΣΤΙΜΑΓΚΑ
10 Μαϊου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 μ.μ.  ΒΕΛΟ – ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
11 Μαϊου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 μ.μ. ΚΟΚΚΩΝΙ
12 Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
13 Μαϊου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ.  ΚΑΛΕΝΤΖΙ
14 Μαϊου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ. ΒΡΑΧΑΤΙ
15 Μαϊου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 μ.μ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
16 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 μ.μ. ΒΕΛΟ –ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και με μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου πραγματοποι-
ούνται οι επισκέψεις του Δημάρχου στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου. Ο Δή-
μαρχος στις αναλυτικές ομιλίες του θέτει τους άξονες και τις προτεραιότητές του 
για τη νέα πενταετία στο Δήμο Βέλου Βόχας.  Αναφέρεται αναλυτικά σε όλα τα με-
γάλα προβλήματα που αντιμετώπισε με την ανάληψη της εξουσίας το 2011 και δίνει 
έμφαση στις βασικές υποδομές και τις ανάγκες του τόπου και των πολιτών του. 

Για τα τριάμισι  αυτά χρόνια ο Δήμαρχος αναφέρει συγκεκριμένα:  «Δουλέψαμε 
σκληρά με διαφάνεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αποκτήσαμε εμπειρία και 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 

θέτουμε στόχους για το μέλλον. Συμπορευόμαστε με αξιόλο-
γους συνδημότες μας που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και 
διαθέτουν εμπειρία – ικανότητα – γνώσεις – ήθος και μας ενώ-
νει η αγωνία για το αύριο. Θέλουμε το καλύτερο σήμερα και το 
ακόμα καλύτερο αύριο γι’ αυτόν τον τόπο που όλοι ονειρευό-
μαστε και που όλοι αγαπάμε. Θα δώσουμε τη μάχη και θα την 
κερδίσουμε».
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Φίλες και φίλοι,

Το Νοέμβριο του 2010, στις πρώτες Περιφε-
ρειακές εκλογές για την ανάδειξη των Περιφε-
ρειακών Αρχών, μετά την θεσμοθέτηση της 
αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με το 
Πρόγραμμα «Καλλικράτης», συμπαρατάχτηκα με 
την περιφερειακή αυτοδιοικητική παράταξη του 
υποψήφιου Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη 
και την προγραμματική της διακήρυξη.

Οι πολίτες της Κορινθίας, επιδοκίμασαν την 
πολιτική μου αυτή επιλογή και με εξέλεξαν πε-
ριφερειακό σύμβουλο στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Κορινθίας. Με τίμησαν και τους ευχαριστώ 
θερμά για αυτό, μου έδωσαν τη δυνατότητα να 
υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις τo νέο θε-
σμό της αιρετής περιφέρειας.

Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έθεσα ως 
πολιτικό πρόσταγμα, το οποίο υπερασπίστηκε 
η υποψηφιότητά μου, την αδήριτη αναγκαιότη-
τα ανάδειξης περιφερειακών αρχών, ικανών να 
ανταποκριθούν στις νέες αυξημένες ανάγκες 
σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε περι-
φερειακό επίπεδο.

Είχα και εξακολουθώ να έχω την ισχυρή πε-
ποίθηση, πως η επίτευξη του πολιτικού αξιακού 
αυτού στόχου, που οριοθέτησε πολιτικά η υπο-
ψηφιότητά μου, αποτελεί κρίσιμη και καθορι-
στική παράμετρο για την πορεία εφαρμογής και 
υλοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών των 
Περιφερειών. 

Αποτελεί τη βάση, τον προαπαιτούμενο όρο, 
για τη συγκρότηση ισχυρών αυτοδιοικούμενων 

Περιφερειών με κοινωνική συνοχή και ανάπτυ-
ξη.

Στη θητεία αυτής της Περιφερειακής Αρχής, 
είχα  την ευκαιρία να ασκήσω  και συνεχίζω να 
ασκώ, τα καθήκοντα του Θεματικού Αντιπερι-
φερειάρχη Ενέργειας – Βιομηχανίας και Πολιτι-
σμού, που μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.

Σε ένα πολύ δύσκολο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον, θεωρώ πως διαχειρίστηκα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρμοδιότητες των 
τομέων ευθύνης μου, παρήχθη έργο ιδιαίτερα 
σημαντικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον τομέα 
του Πολιτισμού εκτελούνται στην Πελοπόννησο 
έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 65 

εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων έργα προ-
ϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ εκτελού-
νται στην Κορινθία.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους αυτών τομε-
ακών πολιτικών που υλοποιήθηκαν, σε αγαστή 
συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τους συνα-
δέλφους περιφερειακούς συμβούλους και τις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, είναι εμφανή σε όλη 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η  άμεση λογοδοσία, που διέκρινε την άσκηση 
των καθηκόντων μου, σε μια αγαπητική σχέση 
με την κοινωνία, σας κατέστησε κοινωνούς, κρι-
τές, αλλά και συμμέτοχους σε αυτή την αυτοδιοι-
κητική  διαδρομή  ευθύνης και δημιουργίας.

Το πραγματικό πρόσταγμα αυτής της νέας 
εκλογικής αναμέτρησης, είναι η ανάγκη ύπαρξης 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού και η ικανότητα 
υλοποίησής του, είναι η ανανέωση της ελπίδας 
και της προσδοκίας των πολιτών για ένα καλύτε-
ρο αύριο στην Περιφέρεια.

Απευθύνομαι σε εσάς και θέτω, εκ νέου, την 
υποψηφιότητά μου με το ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού, του υποψήφιου Περιφερειάρχη κ. 
Πέτρου Τατούλη, υπό την κρίση σας, σας ζητώ 
να με εμπιστευτείτε για μία ακόμα φορά, για να 
ολοκληρώσουμε τη δημιουργία μίας ισχυρής 
περιφέρειας με ανθρωπιά, με αλληλεγγύη και με 
προστιθέμενη αξία για την επόμενη γενιά.

 
Με εκτίμηση,

Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ: Διακήρυξη υποψηφιότητας
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"ΝΕΑ ΠΝΟΗ": Παρουσίαση Συνδυασμού

Χαιρετισμός Ραχανιώτη

Χαιρετισμό απεύθυνε ο Νίκος Ραχανιώτης κατά την παρουσίαση του 
συνδυασμού του Θανάση Μανάβη. Μεταξύ άλλων είπε: «Εύχομαι κι εγώ 
με τη σειρά μου καλή επιτυχία σ’ αυτόν τον αγώνα που αρχίσατε πριν από 
λίγο καιρό και που τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Και λέω βρι-
σκόμαστε γιατί όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για το τι θα γίνει στο μέλλον 
στον τόπο μας, και δεν έχει σημασία αν είμαστε μέσα ή έξω από τους συν-
δυασμούς μέσα ή έξω από το δημοτικό συμβούλιο. Όποιος έχει διάθεση 
να προσφέρει , προσφέρει από όπου κι αν βρίσκεται. 

Εκείνο που έχει σημασία για έναν συνδυασμό είναι να είναι ενωμένος με 
ήθος, εντιμότητα και πολύ δουλειά για να πάει τον τόπο ένα βήμα μπρο-
στά. 

Η σημερινή δημοτική αρχή δεν έδωσε λύση στα μεγάλα προβλήματα, 
όπως χωροταξικό, καθαριότητα, αποχέτευση δημαρχείο, ύδρευση Ζευ-
γολατιού-Βραχατίου κ.ά. Όλα έμειναν στο σημείο που τα βρήκαν. 

Λένε πολλοί ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν εμπειρία. Εγώ αυτό που λέω 
είναι ότι χρειάζεται όρεξη για δουλειά κι αυτή την όρεξη την έχουν οι νέοι 
άνθρωποι. Και το λέω εγώ μετά από 20 χρόνια ενασχόλησής μου με την 
τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι νέοι πρέπει να προχωράνε γιατί έχουν όρεξη και να ξέρουν ότι στις 
δημοτικές εκλογές δεν χαρίζεται τίποτα, όποιος δουλεύει αμείβεται. Χρει-
άζεται ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο και πολλή δουλειά. 

Μπροστά θα περάσει όποιος δουλέψει και πάρει την τύχη στα χέρια του. 
Δουλεύεις αμείβεσαι, δε δουλεύεις πηγαίνεις σπίτι σου!

Καλή επιτυχία»!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ:“Σε καμία 
περίπτωση δεν εννοούσα τον 

Λαμπρόπουλο”�
Θύμα παρερμηνείας 

των λεγομένων του φαί-
νεται πώς έπεσε ο Μιχά-
λης Λιάκος κατά την ομι-
λία του στην παρουσίαση 
του συνδυασμού του Θα-
νάση Μανάβη. Ο έμπειρος 
αυτοδιοικητικός σε μία 
αποστροφή του λόγου του 
αναφέρθηκε στον “Θεό” 
και τα “Εξάπτερυγα” γεγο-
νός που απετέλεσε σημείο 
παρανόησης και κακής 
ερμηνείας, αφού στο Ζευ-

γολατιό το παρατσούκλι “ΘΕΟΣ” συνοδεύει τον Θεόδωρο Λαμπρόπουλο! 
Από τη μία η σύντμηση του ονόματος (ΘΕΟ-δωρος) από την άλλη η κουλ-
τούρα ενός χωριού που έχει μάθει “λειτουργεί” με παρατσούκλια έφεραν 
την παρεξήγηση.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή παρερμηνειών 
και παρανοήσεων ο κ. Μιχάλης Λιάκος έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες 
απόσπασμα της ομιλίας του που έκανε αναφορά στον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο 
κύριος Λιάκος είπε μιλώντας αμέσως μετά την τοποθέτηση Ραχανιώτη: «O 
Νίκος Ραχανιώτης  μίλησε για τους κερδισμένους, εγώ θα σας μιλήσω για 
αυτούς που θα χάσουν. Δεν γίνεται όλοι να εκλεγούν. Διεκδικήστε την ψήφο 
των πολιτών με αξιοπρέπεια. Ψήφοι με αξιοπρέπεια είναι προτιμότεροι  από 
15 χωρίς αυτήν.  Στα Ταρσινά π.χ. το Τ.Σ. θα χαθεί. Ο ρόλος όμως των υποψη-
φίων δεν χάνετε. Εσείς θα είστε τα αυτιά και τα μάτια του Δημάρχου. Νομίζετε 
πως ό,τι έγινε στο Βέλο έγινε μόνο από αυτούς που είχαν εκλεγεί; Όλοι, και 
οι ηττημένοι συνέβαλαν. Εξάλλου αν τελικά εκλεγεί την δεύτερη Κυριακή ο 
Θανάσης Δήμαρχος  και έχετε τον Θεό τι τα θέλετε τα εξαπτέρυγα;».

Ο κ. Λιάκος έκανε και την ακόλουθη δήλωση, μην αφήνοντας πλέον κα-
νένα περιθώριο αμφιβολίας και παρερμηνείας των λεγομένων του :  «Η 
στήριξή μου στο ψηφοδέλτιο του Αθανάσιου Μανάβη έχει σχέση με τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν στο συνδυασμό του καθ’ ότι πέραν του ιδίου 
και αρκετοί υποψήφιοί του είναι εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες μου. Σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται η στήριξη αυτή με τη στήριξη που ενδε-
χομένως παρέχουν άλλοι, πρώην αυτοδιοικητικοί. Η φράση ΘΕΟΣ… έχει 
σχέση με τον Δήμαρχο που θα εκλεγεί και με κανέναν άλλον».

Την παρουσίαση του συνδυασμού  του έκανε ο 
Θανάσης Μανάβης στην κατάμεστη αίθουσα του 
καταστήματος "Αγορά" το Σάββατο 3/5/2014.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου-Βόχας αφού 
ευχαρίστησε τους κυρίους Μιχ. Λιάκο, Νικ. Ρα-
χανιώτη και Θεοδ. Λαμπρόπουλο για τη στήριξή 
τους στο συνδυασμό του, στη συνέχεια ευχα-
ρίστησε τους υποψήφιους συμβούλους του για 
τη συμμετοχή τους στο συνδυασμό του. «Θα 
αγωνιστούμε», είπε για να διεκδικήσουμε αυτά 

που δικαιούνται οι δημότες μας. Ο δήμος πρέει 
να βγει από το τέλμα και την αδιαφορία που έχει 
περιέλθει. 

Στόχος μας η καθημερινότητα. Δεν υποσχόμα-
στε τα αδύνατα, ούτε σε όλους τάζουμε τα πάντα. 
Αυτό που μπορούμε θα το πετύχουμε. Πρώτος 
μας στόχος η ασφάλεια του πολίτη, η ανάπτυξη 
του δήμου μας, η καθαριότητα και ο εκσυγχρο-
νισμός βασικών υποδομών. 

Ο αγώνας», κατέληξε, «ξεκινάει σήμερα σε όλο 

το δήμο. Χωριό, χωριό, πόρτα, πόρτα, θα πρέπει 
να μεταφέρουμε το μήνυμα της νίκης του συνδυ-
ασμού μας "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"  με νέους ανθρώπους 
που παλεύουν να φτιάξουν το δήμο. Απαιτούμε 
αυτά που μας ανήκουν. Τα δικαιούμαστε, τα δι-
καιούστε όλοι σας, όλοι οι πολίτες και γι' αυτό 
παλεύουμε. 

Δεν μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον του δή-
μου μας στην τύχη του. Ο αγώνας ξεκίνησε πάμε 
για τη νίκη». 
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Κωνσταντίνος Γ. Καλλίρης

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δώσε δύναµη στη

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΑΒΗ

Κοντά στην καθηµερινότητα

του δηµότη!

Γόνιμες επισκέψεις στα χωριά
Το πρόγραμμα των επισκέψεών του στα χωριά του δήμου Βέλου-Βό-

χας συνεχίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Θανάσης Μανάβης. Μετά το Χαλκί 
και το Σουληνάρι σειρά είχε το Κοκκώνι και οι Κρήνες. Τα καφενεία των 
χωριών γεμίζουν από ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά 
τον υποψήφιο δήμαρχο και να ακούσουν τον προγραμματικό του λόγο.

Ο Θανάσης Μανάβης με τη σειρά του επιδιώκοντας την άμεση συ-
ζήτηση και επαφή με τους κατοίκους των χωριών δεν αναλώνεται σε 
μακροσκελής και ανούσιους λόγους. Εστιάζει στα προβλήματα της 
καθημερινότητας και στις δυνατότητες επίλυσης τους. “Έχω τους κα-
τάλληλους ανθρώπους” επισημαίνει σε συζητήσεις. “Έχω επιστήμονες 
και τεχνοκράτες στο συνδυασμό μου, νέους ανθρώπους με όρεξη για 
δουλειά, αλλά και έμπειρα στελέχη της αυτοδιοίκησης που όλοι θέλουν 
να προσφέρουν στον τόπο μας. Ο καθένας από αυτούς στον τομέα του 
είναι ικανός και πετυχημένος και αυτές τις ικανότητές τους αναγνώρισα 
κι εγώ όταν τους ενέταξα στο ψηφοδέλτιό μου”.

Στο Σουληνάρι το καφενείο γέμισε ασφυκτικά από κατοίκους, οι 
οποίοι κατέκλυσαν και το δρόμο απέξω. Ο υποψήφιος δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας μίλησε με κατοίκους και απάντησε στα ερωτήματά τους.

Στο Χαλκί οι κάτοικοι 
περίμεναν τον Θανάση 
Μανάβη με ανυπομονησία 
και άκουσαν με προσοχή 
το λόγο του. Στη συνέχεια 
συζήτησαν μαζί του και 
έθεσαν επί τάπητος τα προ-
βλήματα του χωριού τους.

Στο Κοκκώνι η συζήτη-
ση εστιάστηκε εκτός από τα 
θέματα της καθημερινότη-
τας και στο πρόβλημα της 
διάβρωσης της παραλίας, 
για το οποίο ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
ανέφερε ότι μελετά με τους 
συνεργάτες του όλες τις πι-
θανές λύσεις που μπορούν 
να εφαρμοστούν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 8:00

   ΤΑΡΣΙΝΑ 9:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 7:30

   ΜΠΟΛΑΤΙ 8:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/5  ΒΟΧΑΪΚΟ  8:00

ΤΡΙΤΗ 13/5  ΒΡΑΧΑΤΙ  9:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5  ΣΤΙΜΑΓΚΑ 9:00

ΠΕΜΠΤΗ 15/5  ΒΕΛΟ 8:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 9:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
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Αθα νασί α Τερζή
ιδιωτι κή υπά λλ ηλος

ενωτικη
ΒΕΛΟΥ • ΒΟΧΑΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Υποψ. ∆ηµοτική Σύµβουλος
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Σωτήρης

αυτοκινητιστής

Υποψ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ενωτικη
ΒΕΛΟΥ • ΒΟΧΑΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Επίσκεψη στο Ζευγολατιό

Ρίξτε ”κεραυνούς” κύριε Παπακυριάκο
Όταν καταγγείλαμε τον Δήμο, αναφέρει σε δελτίο τύπου η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη, για την κωλυσιερ-
γία του στο θέμα της εξυπηρέτησης των σχολικών αναγκών μας είχαν ‘’ κατακεραυνώσει’’. Ιδού λοιπόν η πραγ-

ματικότητα, καταλήγει και επισυνάπτει το έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βοχαϊκού. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται οι επισκέψεις 
του υποψηφίου δημάρχου της Ενωτικής Ριζοσπαστικής 
Παράταξης, Λεωνίδα Στεργιόπουλου, στα χωριά του δή-
μου. Μετά την σύντομη αλλά περιεκτική εισήγηση του υπο-
ψηφίου ακολουθεί ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση, 
που υποδηλώνει το ενδιαφέρον των  συνδημοτών μας για 
τον τρόπο που ο συνδυασμός του κ. Στεργιόπουλου σκέ-
φτεται και υπόσχεται να παρέμβει στα δημοτικά πράγματα.

Την Τρίτη το βράδυ στο κατάμεστο καφενείο "Αγορά" του 
Ζευγολατιού, δεκάδες Ζευγολατιώτες άκουσαν με προσοχή 
τον κ. Στεργιόπουλο. Στο τέλος της ομιλίας του τον αντάμει-
ψαν με ένα θερμό χειροκρότημα.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους πολίτες και δό-
θηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις που κάλυψαν όλα τα 
ερωτήματα.

Βοχαϊκό      06/05/2014
Αριθ. Πρωτ. Φ.36/82 
Προς: Τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 

Βοχαϊκού

ΘΕΜΑ: Λήξη σύμβασης σχολικού τροχονόμου

Αγαπητοί γονείς,
σας  γνωρίζουμε ότι από σήμερα το σχολείο μας στερείται της υπηρεσί-

ας της σχολικής τροχονόμου. Η πεντάμηνη σύμβαση της υπαλλήλου έληξε 
και παρά την εκφρασμένη θέλησή της να προσφέρει εθελοντικά και αμισθί 
τις υπηρεσίες της για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα  λόγοι ανωτέρας βίας 
καθιστούν τούτο αδύνατο.

Λυπούμαστε, ειλικρινά, γιατί το πρόβλημα αυτό θα είχε αποφευχθεί  αν 
είχαμε εισακουσθεί από το Δήμο και είχε προσληφθεί σχολικός τροχονό-
μος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έτσι , για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα στην αρχή του έτους, το σχολείο δε διέθετε σχολικό τροχονόμο. 
Αυτό επαναλαμβάνεται και τώρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια 
των μαθητών μας.  Δυστυχώς όχι μόνο δεν εισακουσθήκαμε αλλά δεν 

πήραμε ούτε απάντηση στο σχετικό έγγραφό μας με αριθμ. Πρωτ. 
Φ.33/159/15-10-2013, όπως η δεοντολογία επιτάσσει,     Τούτο, δυ-
στυχώς, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Έχει γίνει ο κανόνας 
από την πλευρά του Δήμου. Συγκεκριμένα:

• Ακόμη περιμένουμε απάντηση για το πότε θα λάβουμε τις επι-
χορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

(Εξόφληση Δ΄ δόσης 2013 και δύο δόσεων 2014) Τα χρήματα εδώ 
και μήνες έχουν καταβληθεί στο Δήμο.

• Ακόμη περιμένουμε απάντηση για το πότε θα λάβουμε την 
έκτακτη  επιχορήγηση για τη δαπάνη θέρμανσης. Τα χρήματα 
εδώ και μήνες έχουν καταβληθεί στο Δήμο.

   Σημειώνουμε ότι για τα ανωτέρω δύο θέματα έχει σταλεί στον 
Πρόεδρο  της Σχολικής Επιτροπής κοινή επιστολή όλων των Διευθυ-
ντών των Δημοτικών του Δήμου Βέλόυ Βόχας από τις 28 Φεβρουα-
ρίου 2014.     Ακόμη περιμένουμε απάντηση…

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Σωτήριος Προκόπος
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ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

με το συνδυασμό του
ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΑ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΥΠΟΨ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Εγκαίνια και παρουσίαση συνδυασμού

Ασφυκτικά γέμισε η πλατεία του Ζευγολατιού, το βράδυ της 
4/5/2014 από υποψηφίους και υποστηρικτές του υποψηφίου δημάρ-
χου Βέλου-Βόχας Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα. Ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας παρουσίασε το συνδυασμό του κατά τη διάρκεια 
των εγκαινίων του εκλογικού κέντρου του.

Τον κ. Βουδούρη-Τσίτουρα προλόγισε η Χριστίνα Παπαντωνίου, 
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχο-
λείου Βραχατίου, ενώ σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο γιατρός κ. 
Μπαλλάς.

Στην ομιλία του ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας αναφέρθη-
κε στους βασικούς άξονες του προγράμματός του και στο όραμα του 
για την ανάπτυξη της περιοχής. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του 
σε πιέσεις προς τους υποψηφίους του συνδυασμού του, ώστε να μην 
ενταχθούν στις τάξεις του.

Την παρουσίαση του συνδυασμού και την ομιλία του υποψηφίου 
δημάρχου παρακολούθησαν οι υποψήφιοι Περιφερειακοί σύμβου-
λοι Πισιμίσης Θανάσης και Αλεξόπουλος Αλέξης, ενώ παρών ήταν 
ο πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Τάσος Μαζιώτης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/5 ΝΕΡΑΝΤΖΑ 7:30

   ΚΟΚΚΩΝΙ 8:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/5  ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ 7:30

   ΧΑΛΚΙ 8:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5  ΣΤΙΜΑΓΚΑ 8:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/5  ΚΡΗΝΕΣ 7:00

   ΤΑΡΣΙΝΑ 8:00,  ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 8:30

ΤΡΙΤΗ 13/5  ΠΟΥΛΙΤΣΑ 7:30

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 8:00

   ΜΠΟΛΑΤΙ 8:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5  ΒΕΛΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8:30

ΠΕΜΠΤΗ 15/5  ΒΟΧΑΪΚΟ 7:30

   ΒΡΑΧΑΤΙ 8:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 ΚΑΛΕΝΤΖΙ 7:30

   ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 8:30

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
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ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Ε. Απόστολος

Ανδρέας Καραχοντζίτης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Θάνος Πισιμίσης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Ανδρέας Καραχοντζίτης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Θάνος Πισιμίσης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Παπαφωτίου Ε. Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Θεματικός Αντιπ/ρχης Πελ/σου
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Τηλ. 27410 26244 
Κιν. 6984 603901 / 6944 907311

papafotiouap@yahoo.gr

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

“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”.

«Δέσμευσή μας η αξιοποίηση του Ισθμού 
με έργα και όχι λόγια ώστε να την αναδείξου-
με στην πύλη της Πελοποννήσου» δήλωσε ο 
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. 
Πελοπίδας Καλλίρης κατά την επίσκεψή του 
την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 στην περιοχή των 
Ισθμίων και τις συνομιλίες του με τους κατοί-
κους, συνοδευόμενος από τους υποψήφιους 
περιφερειακούς συμβούλους της «Νέας Πελο-
ποννήσου» 

Ο κ. Καλλίρης χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο 
παράγοντα ανάπτυξης της αγροτικής οικονομί-
ας της περιοχής, τη χωροθέτηση στην Κορινθία 
του Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων της 
Πελοποννήσου, αλλά και της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
«εργαλεία με ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική 
για την Κορινθία», όπως τόνισε.  

Ο Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
επεσήμανε ακόμη ότι η ανάπτυξη του τουρι-
στικού προϊόντος της Κορινθίας θα πρέπει να 
υπακούσει σε ένα σχέδιο βασισμένο στα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά της πλεο-
νεκτήματα, αξιοποιώντας το φυσικό κάλλος με 
το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμά της, αλλά και 
τα μοναδικά αγροτικά προϊόντα όπως η Κοριν-
θιακή σταφίδα.  

Ο Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κ. Πελοπίδας Καλλίρης και οι υποψήφιοι περι-
φερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού «Νέα 
Πελοπόννησος» επισκέφτηκαν τις περιοχές Άσ-
σου, Περιγιαλίου, Λεχαίου, Καλαμακίου, Ισθμί-
ων, Κόρφου, Αγγελόκαστρου και Σοφικού.  

Το πρωί της Κυριακής 4 Μαΐου οι κάτοικοι 
του Άσσου,  Περιγιαλίου και Λεχαίου υποδέ-

«Δέσμευσή μας η αξιοποίηση 
του Ισθμού με έργα 
και όχι με λόγια» 
Ο Πελοπίδας Καλλίρης Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας κατά την επίσκεψή του στην περιοχή των Ισθμίων 
υποσχέθηκε την ανάδειξη του σε πύλη της Πελοποννήσου
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Αλεξόπουλος Αλέξιος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανδρέας Καραχοντζίτης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Θάνος Πισιμίσης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΟΥ

              ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ!
Τηλ.

698 0060523

εντιµότητα - εµπειρία - εργατικότητα

Ανδρέας Καραχοντζίτης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Θάνος Πισιμίσης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Σπύρος 
Παπαθεοφάνους

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6977 258800 - 2742 024022
papatheofanous@yahoo.gr

Γεννήθηκε στην Αρχαία Σικυώνα και ζει 
στο Κιάτο όπου και εργαζόταν επί σειρά 
ετών στην ALPHA Τράπεζα της περιο-
χής. Έχει εκλεγεί νοµαρχιακός σύµβου-
λος και έχει διατελέσει Αντινοµάρχης 
και Αναπληρωτής Νοµάρχης Κορινθίας. 
Το 2010 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς 
περιφερειακός σύµβουλος της µείζονος 
µειοψηφίας στο Νοµό Κορινθίας. Είναι 
παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.

Ο Πελοπίδας Καλλίρης 
στα χωριά της Βόχας

Ο Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κ. Πελοπίδας Καλλίρης και οι υποψήφιοι περι-
φερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού «Νέα Πε-
λοπόννησος» πραγματοποίησαν στις 3/5/2014 
επίσκεψη στις περιοχές της Νεράτζας, της Που-
λίτσας, του Κοκκωνίου, των Κρηνών, των Ταρ-
σινών, του Ελληνοχωρίου, της Στιμάγκας και 
του Βέλου.  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
τους συνάντησαν κατοίκους των περιοχών και 
συζήτησαν τα προβλήματα τους.  Ο κ. Καλλίρης 
τόνισε, ότι οι Κορίνθιες και οι Κορίνθιοι πρέπει 
να είναι πρωταγωνιστές στην επόμενη μέρα της 
Κορινθίας και της Πελοποννήσου. 

Στην Στιμάγκα ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους 
κατοίκους ότι ένα μεγάλο έργο, το φράγμα του Ασωπού, χρειάζεται 
παρακολούθηση από κοντά για να ολοκληρωθεί με συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα, με καταληκτική ημερομηνία το 2015. Δεσμεύτηκε ότι θα 
εργαστεί σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση για να λυθεί ένα χρόνιο πρό-
βλημα που ταλανίζει τους αγρότες της περιοχής, καθώς επίσης και για 
την ολοκλήρωση του δρόμου «Βέλο – Στιμάγκα – Νεμέα». 

Τέλος, ο κ. Καλλίρης κατά την επίσκεψή του στο Βέλο συναντήθηκε 
με πλήθος  κατοίκων, οι οποίοι ένθερμα δήλωσαν την υποστήριξή τους 
στον  δυνατό και ανανεωμένο συνδυασμό «Νέα Πελοπόννησος» του 
Πέτρου Τατούλη στην Π.Ε.  Κορινθίας. Συζήτησαν μαζί τους για το κορυ-
φαίο έργο, το φράγμα του Ασωπού, καθώς επίσης και για το σχεδιασμό 
του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στην Κορινθία. 

Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης κατέληξε λέγοντας ότι αυτό που 
χρειάζεται σήμερα η Κορινθία, είναι ΚΑΘΑΡΑ ΛΟΓΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

χτηκαν θερμά τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη. Ο κ. Καλλίρης 
συζήτησε μαζί τους θέματα που τους απασχολούν και τους διαβε-
βαίωσε ότι θα προσπαθήσει για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης και 
οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι επισκέφτηκαν την ευρύτερη 
περιοχή της Σολυγείας. Ξεκινώντας από το Καλαμάκι και τα Ίσθμια, 
σε συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής ο υποψήφιος Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Καλλίρης δεσμεύτηκε για την αξιοποίηση του Ισθμού. 
Δήλωσε μάλιστα κατηγορηματικά ότι φτάνουν τα πολλά λόγια, χρειά-
ζονται έργα για την ανάδειξη του Ισθμού ως πύλη της Πελοποννήσου. 

Στον Κόρφο, στο Αγγελόκαστρο και στο Σοφικό ο κ. Καλλίρης συ-
νομίλησε με τους κατοίκους και στην ομιλία του δεσμεύτηκε ότι μέσα 
από ουσιαστικό διάλογο θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες για την 
περιοχή.  Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι πρόκειται για 
μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οποία όμως μέχρι τώρα 
δεν έχει αξιοποιηθεί. Χρειάζονται σχεδιασμός και μελέτες για την αξι-
οποίηση του Κόρφου αλλά και του Σοφικού. Τους διαβεβαίωσε ότι 
θα καταβάλλει όλες τις δυνάμεις του για να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον Ελλήνων 
και ξένων.

Πρέπει η Κορινθία μας να ανέβει ψηλά. Οι ομορφιές της να προ-
βληθούν. Χρειάζονται σχεδιασμός και αποτελέσματα.
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ΧΑΡΗΣ ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος Σύµβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ “∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Πρώην ∆ήµαρχος

του υποψηφίου περιφερειάρχη

∆Ε∆Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ιδιαίτερα θερμό κλίμα συ-
νάντησαν σε  χωριά του Δή-
μου Σικυωνίων, η υποψήφια 
Αντιπεριφερειάρχης Κοριν-
θίας Μαριλένα Σούκουλη, με 
τον συνδυασμό «Δημοκρατι-
κή Πελοποννησιακή Συνερ-
γασία - Πράξη ανάπτυξης» 
και οι περιφερειακοί σύμβου-
λοι που την συνόδευαν. 

Η Μαριλένα  Σούκουλη 
συζήτησε με τους κατοίκους 
των χωριών για τα μεγάλα 
προβλήματα που συναντούν 
στην καθημερινότητά τους. 
Και εκεί, αποδείχτηκε ότι το 
πρόβλημα των υποδομών 
-και ειδικώς της συντήρη-
σης και επισκευής των οδι-
κών δικτύων- παραμένει 
ένα από τα μεγαλύτερα ζη-
τήματα για τους κατοίκους.   
Ειδικότερα, στο Μικρό Βάλ-
το οι κάτοικοι αναφέρθηκαν 
στην ανάγκη σύνδεσης με το 
Ξυλόκαστρο. 

Η Μαριλένα Σούκουλη 
αναφέρθηκε στις διακριτές 
αρμοδιότητες Δήμου και Πε-
ριφέρειας και δεσμεύτηκε ότι 
θα υπάρξει φροντίδα για αυτά 
τα ζητήματα των υποδομών. 

Μεγάλο μέρος της ομιλίας 
της, η υποψήφια Αντιπεριφε-
ρειάρχης το αφιέρωσε σε μία 

από τις πιο σημαντικές δρά-
σεις του Γιώργου Δέδε στον 
τομέα του πολιτισμού. Πρό-
κειται για την πίστωση των 
100 χιλιάδων ευρώ , τα οποία 
δέσμευσε από ίδιους πόρους 
της Περιφερειακής Ενότη-
τας Κορινθίας, ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου, κατά την περίοδο 
της θητείας του, ως Αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας, για 
την ανάδειξη του αρχαίου 
θεάτρου Σικυώνας. Επίσης, 
πρόσθεσε τη χρηματοδότηση 
για τις ανασκευές της Αγοράς 
της Αρχαίας Σικυώνας.

«Η αναστύλωση του θε-
άτρου της Σικυώνας και η 
σύνδεσή της με την Αρχαία 
Αγορά,  αποτελεί μια μείζονος 
σημασίας επιλογή αρχαιολογι-
κού και πολιτιστικού χαρακτή-
ρα, αλλά και μια αναπτυξιακή 
παρέμβαση στην Κορινθία 
μας. Είναι το όραμα του συν-
δυασμού μας για την ανάδειξη 
του θεάτρου σε σύγχρονο κέ-
ντρο αρχαιολογικού και πολι-
τιστικού ενδιαφέροντος», είπε 
χαρακτηριστικά η Μαριλένα 
Σούκουλη.

Γραφείο Τύπου Υποψήφιας 
Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 

Μαριλένας Σούκουλη

Πολιτιστικό κέντρο 
για όλη την Κορινθία

Ως επιλογή αρχαιολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα 
μείζονος σημασίας, χαρακτήρισε την ανάδειξη του αρχαίου 

θεάτρου Σικυώνας η Μαριλένα Σούκουλη

Από την επίσκεψη της Μαριλένας Σούκουλη στο Κιάτο.
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αλέξανδροςγουγάς

27410 80.389

οπτικά
ακουστικά βαρηκοΐας

δηµοτικός σύµβουλος
Κίνησης Πολιτών δήµου Κορινθίων

µε τον συνδυασµό «∆ηµοκρατική Πελοποννησιακή   
Συνεργασία – πράξη ανάπτυξης»

υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος

υποψ. περιφερειάρχης: Γιώργος ∆έδες
υποψ. αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας: Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη

alexandros.gougas@gmail.com 

«Ξεκίνησα για να χορέψω µπλουζ κι όταν έφτασα στην πίστα η ορ-
χήστρα το γύρισε σε ροκ! Τι κάνεις στην περίπτωση αυτή; Χορεύεις 
ροκ, όσο καλύτερα µπορείς…».
Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε ο Φρέντι Γερµανός την ανατροπή 
στην επαγγελµατική του διαδροµή –ήθελε να γίνει συγγραφέας και 
τελικά έγινε δηµοσιογράφος κι έκανε τηλεόραση.
Στην περίπτωσή µου τα πράγµατα ήταν ακόµη πιο δύσκολα. Η αλλα-
γή στον ρυθµό έγινε την ώρα που ήµουν ήδη στην πίστα κι ενώ είχα 
αποφασίσει να την εγκαταλείψω. Όµως, το τραγούδι (αν και πρωτό-
γνωρη η µουσική του), µου άρεσε, οι παρτενέρ το ίδιο. Έτσι παραµέ-
νω στην πίστα και θα δοκιµάσω να χορέψω στον καινούριο ρυθµό.
Θα είµαι, λοιπόν, υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος µε τον 
συνδυασµό «∆ηµοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία» µε 
τον Γιώργο ∆έδε και την Μαριλένα Σούκουλη, δυο ανθρώπους 
που εκτιµώ και εµπιστεύοµαι.

«Στηρίζουμε τις αυτοδιοικητικές 
δυνάμεις, που δεν ποδηγετούνται 
από τα κόμματα», είπε ο πρόεδρος 
της «ΔΗΜΑΡ - Προοδευτική Συνερ-
γασία»

Το εκλογικό κέντρο της «Δημο-
κρατικής Πελοποννησιακής Συνερ-
γασίας - Πράξη ανάπτυξης» στην 
Τρίπολη επισκέφτηκε ο πρόεδρος 
της «ΔΗΜΑΡ - Προοδευτική Συ-
νεργασία» Φώτης Κουβέλης, στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αρ-
καδία, για τις ευρωεκλογές και την 
περιφερειακή έκθεση «Αρκαδικό 
Πανόραμα».  

Τον κ. Κουβέλη -που συνο-
δευόταν από τον υποψήφιο ευ-
ρωβουλευτή της ΔΗΜΑΡ, πρώην 
υφυπουργό Παιδείας και πρώην 
πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, καθηγητή Θεόδωρο Πα-
παθεοδώρου και στελέχη του κόμ-
ματος- υποδέχτηκαν ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης και επικεφαλής 
του συνδυασμού Γιώργος Δέδες, 
ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης 
Αρκαδίας Δημήτρης Μπερτζελέ-
τος, ο υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος Μεσσηνίας Μπάμπης 
Βακαλόπουλος και υποψήφιοι πε-
ριφερειακοί σύμβουλοι του συνδυ-
ασμού. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε 
ο Φώτης Κουβέλης και ο Γιώργος 
Δέδες αντάλλαξαν απόψεις για τα 
ζητήματα που απασχολούν την πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και 
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ. 

Κουβέλης δήλωσε πως η «ΔΗΜΑΡ-
Προοδευτικήή Συνεργασία» υπο-
στηρίζει εκείνες τις αυτοδιοικητικές 
δυνάμεις, οι οποίες δεν ποδηγετού-
νται από τα κόμματα και την κυβερ-
νητική εξουσία. Παράλληλα, έκανε 

αναφορά στις ανατροπές που πρέπει 
να συμβούν τόσο στο αυτοδιοικητι-
κό, όσο και το πολιτικό σύστημα. 

Από τη μεριά του ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Γιώργος Δέδες δήλωσε ότι αποτελεί 
τιμή και χαρά -για τον ίδιο και τους 
συνεργάτες του- η συνάντηση με 
τον πρόεδρο της «ΔΗΜΑΡ - Προ-
οδευτική Συνεργασία». Υποστήριξε 
ακόμη πως η παρουσία του Φώτη 
Κουβέλη στο εκλογικό κέντρο της 
«Δημοκρατικής Πελοποννησιακής 
Συνεργασίας» και τα θερμά του λό-
για ταυτίζονται με την αντίληψη και 
τις απόψεις του ίδιου, για το ρόλο 
της αυτοδιοίκησης. 

«Η συναντίληψή μας με τον κ. 
Κουβέλη», δήλωσε ο Γιώργος Δέ-
δες, «μάς δίνει δύναμη και αισιο-
δοξία, ώστε να ενισχύσουμε τον 
ανεξάρτητο χαρακτήρα της «Δημο-
κρατικής Πελοποννησιακής Συνερ-
γασίας», που έχει ήδη καταθέσει το 
ιδιαίτερο στίγμα της και καταγράφει 
καθημερινά μέσα στην κοινωνία, την 
ξεχωριστή της προοπτική. Με τελικό 
στόχο την ανατροπή την 25η Μαΐου 
και τον δεύτερο γύρο των περιφερει-
ακών εκλογών...». 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΥ  ΔΕΔΕ

Συνάντηση Κουβέλη - Δέδε στην Τρίπολη
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συλλογή πλαστικών πωμάτων για την 

αγορά και διάθεση αναπηρικών αμαξιδίων
Συμμετοχή του Δήμου μας, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπα-

ράστασης Ανηλίκων Θυμάτων, τροχαίων ατυχημάτων.
Ο Δήμος Βέλου – Βόχας συμμετέχει στην δράση του Συλλόγου, για την συμπα-

ράσταση στα παιδιά με κινητικά προβλήματα, συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια  
από εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, γάλα, χυμούς, κρασί, λάδι, απορρυπαντικά 
και οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

Πρόκειται για μια κίνηση με διπλό όφελος, καθώς αφενός, γινόμαστε αρωγοί 
στην απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων για τα παιδιά που τα χρειάζονται και αφε-
τέρου, κάνουμε ανακύκλωση και προστατεύουμε το περιβάλλον μας.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ :
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
Κ.Α.Π.Η. ΒΕΛΟΥ – ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ: Η Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής και Προστα-

σίας του Δήμου Βέλου – Βόχας. Ξεκινήσαμε  τις κοινωνικές μας δρά-
σεις και προσφοράς στους δημότες μας με το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο και επεκτείνουμε τις δράσεις μας με την σύσταση του θεσμού 
της Κοινωνικής Κουζίνας.

ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ: Η προσπάθεια μας είναι να οργανώσουμε   την 
προσέλευση των ανθρώπων που θα γευματίζουν, ώστε η «κουζίνα» 
να ενσωματωθεί ομαλά στην καθημερινότητα της «γειτονιάς».

Το «στέκι» μας θα βρίσκεται στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. του Βέ-
λου, Ζευγολατιού και Βραχατίου, Δευτέρα έως Παρασκευή 12:30-
13:30 ( ωράριο που δε λειτουργούν τα Κ.Α.Π.Η). 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ: Πολλοί δημότες μας, λόγω της παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημε-
ρινές τους ανάγκες. Άρα, η καθημερινή προσφορά ενός γεύματος 
είναι αναγκαία στους άπορους συνανθρώπους μας που αδυνατούν 
να εργαστούν και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σας καλούμε, να συμμετάσχετε σε αυτήν την δράση αλληλεγγύης 

και να ενισχύσετε εθελοντικά αυτήν την πρωτοβουλία,  είτε μαγει-
ρεύοντας φαγητό στον χώρο των Κ.Α.Π.Η, είτε στον δικό σας χώρο, 
βοηθώντας στην οργάνωση και την εξυπηρέτηση του γεύματος,  είτε 
συγκεντρώνοντας τρόφιμα , ενημερώνοντας άλλους για αυτή την 
πρωτοβουλία.

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, ώστε διο-
χετεύοντας την ενεργητικότητας μας ,μέσω της ενεργής συμμετοχής 
και του εθελοντισμού, να πετύχουμε   την προσωπική χαρά της αλ-
ληλεγγύης στον συνάνθρωπο και την πραγματική προσφορά στην 
κοινωνία.

Σας θέλουμε κοντά μας για να προσφέρουμε ζεστασιά, χαμόγελο 
και κλίμα οικογενειακής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του γεύμα-
τος. «Ας απλώσουμε το χέρι και ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο όσο 
ποτέ πάλι».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι Συμπολίτες Μας Που Θέλουν Να Συμμετά-
σχουν, Μπορούν Να Απευθυνθούν  Στο

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΗΛ. 2742360329 ΚΑΙ 2742360308.
Ελπίζουμε να καλωσορίσετε την κοινωνική κουζίνα και να την ενι-

σχύσετε με την συμμετοχή σας!

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Ένταξη υποψηφίων δικαιούχων 
στην Κοινωνική Κουζίνα

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ σε αυτήν την δύσκολη οικονομικά περίοδο που 
διανύουμε, έχει σκοπό το ξεκίνημα της λειτουργίας Κοινωνικής Κουζίνας, για 
την ελάφρυνση των αδυνάμων κοινωνικά ομάδων. Η δομή και λειτουργία αυτής, 
στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των πολιτών μας και των οικογενειών 
τους, που υποφέρουν από τις επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και οι 
οποίοι δεν έχουν τα μέσα να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, που  θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
της Κοινωνικής Κουζίνας, να απευθυνθούν  στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου για την σχετική αίτηση( τηλ. Επικοινωνίας 2742360308 και 2742360329).


