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Π Ε Λ Ο Π Ι Δ Α Σ  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Η ΣΠΑΝΑΓ. ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 α n σελ. 16

Η "χρυσή ευκαιρία" για την ΚορινθίαΟ υποψ. 
δήμαρχος 
Κορινθίων 

μιλά για την 
δ.Ε. Άσσου 

Λεχαίου

ΓιΑτι νΑ ΣΕ ΨΗΦιΣω
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Βέλου-Βόχας απαντούν με αλφαβητική σειρά 

ΜΑΝΑΒΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΑΝΝΙΒΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΨΗΦιΕ δΗΜΑΡΧΕ;

Α ν α λ υ τ ι κ ά  ο ι  α π α ν τ ή σ ε ι ς  τ ο υ ς    στις σελ. 2-3

 α n σελ. 14
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Γιατί να σε ψηφίσω κ. υποψήφιε δήμαρχε;

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

καφές • χυµοί • ποτά
xειροποίητες σφολιάτες

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
ΚΟΚΚΩΝΙ

ΜΑΝΑΒΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 Ψήφος στον Θανάση Μανάβη
Ψήφο εμπιστοσύνης στον Θανάση Μανάβη και τον συνδυασμό του 

σημαίνει:
Ψήφο στην αλλαγή νοοτροπίας στην τοπική αυτοδιοίκηση
Σημαίνει ψήφο στην αλλαγή αντίληψης στα δημόσια πράγματα χω-

ρίς δεσμεύσεις και αποκλεισμούς, χωρίς διαμεσολαβητές ανάμεσα 
στην Αρχή και στον πολίτη, με την ενεργό συμμετοχή όλων των πο-
λιτών. 

Είναι η ώρα για αλλαγή και ανανέωση του Δήμου μας, δίνοντας 
ΝΕΑ ΠΝΟΗ στον τόπο μας, με την ψήφιση νέων, τίμιων, άξιων και 
δυναμικών ανθρώπων που εκφράζουν αξίες και ιδανικά με όραμα, 
που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στον τόπο τους. 

Η ψήφος εμπιστοσύνης στο Θανάση το Μανάβη είναι ψήφος στην 
νεολαία, στην εργασία στην παραγωγικότητα, στην διαφάνεια, στην 
ανεξαρτησία της δημοτικής αρχής. 

Η ψήφος στον Θανάση Μανάβη, σημαίνει ότι ο δημότης αναλαμβά-
νει την διοίκηση του Δήμου. 

Εμείς ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τα καταφέρουμε. Μαζί με 
τους δημότες θα πετύχουμε το δήμο που δικαιούμαστε και μας αξίζει.    

Ψηφίζω Νίκο Βουδούρη-Τσίτουρα
• Γιατί η Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση είναι ουδέτερη, απαλλαγμένη από 

μικροπολιτικές σκοπιμότητες με οράματα και ιδέες που ανταποκρίνονται 
στη σύγχρονη εποχή.

• Γιατί είναι υποψήφιος δήμαρχος ενός αξιόλογου συνδυασμού που 
στελεχώνεται από ανθρώπους μαχητικούς, δραστήριους, ικανούς και 
έντιμους.

• Γιατί το πρόγραμμά του έχει 3 βασικά χαρακτηριστικά: ανανέωση-
δημιουργία-διάφανεια.

• Γιατί το πρόγραμμα του δεν είναι απλές υποσχέσεις αλλά δεσμεύσεις. Εί-
ναι βασισμένο στις καθημερινές ανάγκες του πολίτη και στη βελτίωση 
της ζωής του.

• Γιατί η απραξία της απερχόμενης δημοτικής αρχής επιτάσσει έναν δυνα-
μικό και ικανό δήμαρχο που γνωρίζει τα προβλήματα, δρα και βρίσκει 
λύσεις για το συμφέρον του συνόλου.

•  Γιατί ο δήμος έχει τεράστια δυναμική που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.
• Γιατί η προσωπική καθημερινή επαφή δημοτών-δημάρχου είναι απαραί-

τητη, με ένα δημαρχείο ανοιχτό για όλους τους πολίτες.
• Γιατί ο Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας είναι ένας επιτυχημένος επιχειρη-

ματίας, ένας άξιος μαχητής και ένας αξιόπιστος άνθρωπος.
• Γιατί στις 18 Μαΐου καλούμαστε να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης για 

έναν καλύτερο δήμο για μας και τα παιδιά μας.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Βέλου-Βόχας απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα με αλφαβητική σειρά 
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΑΝΝΙΒΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Γιατί στηρίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση
Γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση και τα μέλη της, ποτέ 

δεν κρύφτηκαν πίσω από τίτλους ανεξαρτησίας. 
Εμείς δεν ντρεπόμαστε για τις πολιτικές που υπη-
ρετούμε και που έχουν σαν γνώμονά τους, την 
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.

Γιατί επιβεβαιωθήκαμε στις εκτιμήσεις και τις 
προβλέψεις που κάναμε για τον «Καποδίστρια» 
και τον «Καλλικράτη». Γιατί όταν οι άλλοι σήκω-
ναν λάβαρα υπέρ του «Καλλικράτη» και εφάρμο-
ζαν κατά γράμμα τις διατάξεις του, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση σας αποκάλυπτε ότι ο «Καλλικράτης» 
θα σημάνει:

• Ακόμα μεγαλύτερη απομάκρυνση της τοπικής 
διοίκησης από τον πολίτη.

• Μετατροπή των εκλεγμένων, σε μάνατζερ 
προβληματικών επιχειρήσεων.

• Ασφυκτικό εναγκαλισμό από την πολιτική της 
κεντρικής διοίκησης.

• Υλοποίηση των εντολών της Ε.Ε., όπως η 
εμπλοκή των Δήμων σε παιδεία και υγεία, σε αγα-
στή συνεργασία με τις επιχειρήσεις.

Γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση αρνείται να μετατρα-
πεί ο Δήμος σε επιχείρηση, η οποία θα σου ζητάει 
να πληρώνεις για υπηρεσίες που θα έπρεπε να 
σου παρέχονται δωρεάν, αφού τις έχεις πληρώσει 
με την πληθώρα των άμεσων και έμμεσων φό-
ρων που μας επιβάλλουν.

Σήμερα ό,τι δεν αρπάζει με τους φόρους 
από τις τσέπες μας το κράτος το αρπάζουν οι 
δήμοι. Μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση βάζει καθα-
ρά το αίτημα να μη μας πνίγουν τα δημοτικά τέλη, 
να φορολογηθούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι 
μεγαλέμποροι και όχι οι λαϊκές οικογένειες.

Γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση σου είπε την για ένα 
Δήμο συμπαραστάτη της λαϊκής οικογένειας, με 
διευρυμένες κοινωνικές δομές που θα δουλεύ-
ουν με κρατικά κονδύλια κι όχι με τροφεία.

Γιατί η Λαϊκή Συσπείρωση δεν δέχεται να εκχω-
ρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα ή σε ΣΔΙΤ, υπη-
ρεσίες όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση των νε-
ρών, η καθαριότητα, η υγεία, η παιδεία κλπ, αφού 
έτσι θα καταργηθεί κάθε κοινωνικός έλεγχος

Στις εκλογές για την Τοπική Διοίκηση κάθε 
ψήφος στη Λαϊκή Συσπείρωση είναι ψήφος που 
συμβάλει για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή 
λαίλαπα. Έχει σημασία να μην έχουν τη δική μας 
συγκατάθεση στην πολιτική που μας τσακίζει 
για τα κέρδη του κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα 
των εκλογών  θα δώσει πράσινο ή κόκκινο φως 
για τα νέα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζονται. 
Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα.

Γι’ αυτό πρέπει να βγει ενισχυμένη η Λαϊ-
κή Συσπείρωση αυτή τη Κυριακή. Γιατί είναι 
η μόνη αντιπολίτευση στην ενιαία αντιλαϊκή 
πολιτική που υλοποιείται παντού, ως το τε-
λευταίο χωριό του δήμου μας.

Την Κυριακή στηρίζουμε 
τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο

Γιατί πήρε έναν Δήμο στην πιο δύσκολη στιγμή, 
κέρδισε το μεγάλο στοίχημα της οικονομικής επι-
βίωσής του, αποπληρώνοντας μεγάλο μέρος των 
χρεών, έτσι ώστε η δημοτική αρχή από  εδώ και 
πέρα να μπορέσει να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη 
ευκολία στα προβλήματα της καθημερινότητας. 

Γιατί δούλεψε με αξιοπρέπεια, καθαρότητα και 
εντιμότητα, είχε άριστη συνεργασία με όλους, 
και απέκτησε σχέσεις εμπιστοσύνης. Δούλεψε 
με τους συνεργάτες του για το καλό του Δήμου 
και έβαλε με σταθερά βήματα, γερές βάσεις για 
το μέλλον. Αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο 
τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές για τη στήριξη 
των συμπολιτών μας.

Γιατί έχει ικανό ψηφοδέλτιο, συμπορεύεται με 
αξιόλογους συνδημότες μας που διαθέτουν ικα-
νότητα, γνώσεις, ήθος και η προσωπική τους δι-
αδρομή αποτελεί εγγύηση για την πορεία του δή-
μου στην επόμενη πενταετία. Είναι τιμή γι' αυτόν 
που βρίσκεται ανάμεσά τους και δηλώνει πώς 
γι’αυτή την ομάδα γι’αυτούς τους ανθρώπους 
αξίζει μια περιφανής νίκη την ερχόμενη Κυριακή. 

Ψηφίζουμε Αννίβα Παπακυριάκο γιατί στόχος 
του  και σκοπός του  είναι η εξυπηρέτηση του 
πολίτη και η επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει κι ο στόχος θα επιτευχθεί με την 
καλύτερη οργάνωση του δήμου και τη σωστή 
διαχείριση των θεσμοθετημένων πόρων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση.

Γιατί ψηφίζω 
Λεωνίδα Στεργιόπουλο  
Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη
• Επειδή είναι μια δημοκρατική Παράταξη με 

ενιαίο λόγο, πρόγραμμα και όραμα και όχι 
ένα συνοθύλευμα παραγόντων που ακολου-
θούν έναν «ηγέτη».

• Επειδή ο Λεωνίδας εκλέχτηκε από την Παρά-
ταξη με δημοκρατικές διαδικασίες.

• Επειδή στην παράταξη δεν υπάρχουν επαγ-
γελματίες της πολιτικής, αλλά εθελοντές, 
άφθαρτοι, έντιμοι, που η προσωπική τους 
ιστορία δείχνει ανιδιοτέλεια, σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα. 

• Επειδή είναι με το συμφέρον των πολλών και 
όχι των λίγων. 

• Επειδή πολεμάει αμείλικτα τη διαπλοκή και 
τη ρεμούλα. 

• Επειδή δε στηρίζεται στα σόγια και στις υπο-
σχέσεις.

• Επειδή είναι ένα ψηφοδέλτιό που δε συγκρο-
τήθηκε με εκβιασμούς, χρηματισμούς και 
άλλα αθέμιτα μέσα. 

• Επειδή «τα γραπτά μένουν» και είναι η μόνη 
παράταξη που έχει δημοσιεύσει το πρόγραμ-
μά της. Οι άλλοι που τα λένε μόνο προφορικά 
– «έπεα πτερόεντα» - πως δεσμεύονται;

• Επειδή εκφράζει την Αλληλεγγύη, την Ανά-
πτυξη, την Ανατροπή, τη Διαφάνεια, τη Συμ-
μετοχή των Πολιτών και τελικά την ΕΛΠΙΔΑ.

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
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ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δώσε δύναµη στη

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΑΒΗ

Κοντά στην καθηµερινότητα

του δηµότη!

Κωνσταντίνος Γ. Καλλίρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΑΒΗ

Τηλ.: 6945 33 22 00, email: konkalliris@gmail.com

ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χημικός Μηχανικός, MSc Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ιδρυτής  της εταιρίας Louvitakis – Consultants & Engineers, όπου ασχολείται µε 
Ευρωπαϊκά Επιδοτούµενα Προγράµµατα και την τελευταία τετραετία έχει διαχειριστεί 
περισσότερα από 15 εκατοµµύρια Ευρώ για λογαριασµό πελατών της. 
Μόνιμες συνεργασίες με: 
• Εµπορικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια
• Φορείς ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
• Οργανισµούς Προώθησης και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων
• Φορείς Εκπαίδευσης Προσωπικού
• Μεγάλες Αλυσίδες Super Market 

• Επιµελητής Μόνιµης Επιτροπής Τ.Ε.Ε 
Πελοποννήσου ( Περιβάλλοντος – Αειφορίας – 
Ενέργειας – Βιοµηχανίας – Τηλεπικοινωνιών)

• Μέλος του Συνδέσµου Συµβούλων Επιχειρήσεων
• Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
• Μέλος του Πανελλήνιου

Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών

Υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βέλου – Βόχας 
με τον συνδυασμό 

Την 18η Μαΐου ζητώ την στήριξη σας ώστε να αγωνιστώ
για το Δήμο μας να αποκτήσει την θέση που του αξίζει.

Νέοι άνθρωποι, Νέες ιδέες, Νέα νοοτροπία
Με όραμα για τον τόπο τους.

Ασφυκτικά γεμάτη η πλατεία Βραχατίου 
από κατοίκους που συναθροίστηκαν για να 
ακούσουν τον υποψήφιο δήμαρχο Βέλου-
Βόχας Θανάση Μανάβη

Την Τρίτη το βράδυ 13 Μαΐου ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας μί-
λησε στην πλατεία του Βραχατίου. Πλήθος κόσμου προσήλθε να ακούσει 
την ομιλία του, η οποία μεταξύ άλλων περιελάμβανε τα εξής: 

Θέλω να μιλήσουμε, ξεκίνησε ο Θανάσης Μανάβης, για το μέλλον του 
Δήμου μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό μας απασχολεί όλους! 
Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε μπροστά σας !

Ο συνδυασμός μας «ΝΕΑ ΠΝΟΗ», στελεχώθηκε από νέους ανθρώ-
πους, έμπειρους αυτοδιοικητικούς, τεχνοκράτες, στρατιωτικούς, αγρότες, 
επιστήμονες. Ενεργοί πολίτες, που έχουν πετύχει στην εργασία τους και 
αποφάσισαν να συμμετέχουν στα κοινά, Για να δώσουμε λύσεις, στα προ-
βλήματα του Δήμου μας!

ΔΕΝ τους ενδιαφέρει η καρέκλα, θέλουμε μόνο να προσφέρουμε! Είμα-
στε αποφασισμένοι, να δώσουμε την μάχη της καθημερινότητας. Που τόσο 
έχει στερηθεί ο δημότης αυτού του Δήμου. Μας κατηγορούν ότι είμαστε 
νέοι, και δεν θα τα καταφέρουμε! Όμως έχουμε δικαίωμα να προσπαθή-
σουμε ! (...)

Θέλουμε έναν Δήμο κοντά στο δημότη !
(...) Ο δημότης είναι απογοητευμένος, η νεολαία πολύ περισσότερο! Η 

Δημοτική αρχή πρέπει να νιώθει τον άνθρωπο, να τολμά, να είναι παρούσα 
σε κάθε ανάγκη του πολίτη, Και το κυρίαρχο, να μπορεί να αποφασίζει! 
Αυτό είναι το κυριότερο προτέρημα που πρέπει να έχει μια Δημοτική αρχή, 
ένας Δήμαρχος. Να κοιτά τα προβλήματα κατάματα, να μπορεί και να ΘΕ-
ΛΕΙ να αποφασίζει, Ένας Δήμαρχος κρίνεται από την αποτελεσματικότητα 
του! Όλοι έχουν περίπου τις ίδιες ιδέες.... Ξεχωρίζουν αυτοί που μπορούν 
να αποφασίζουν ώστε να είναι αποτελεσματικοί.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.!!!!!!!!!
Προσπαθούν να μας πείσουν, ότι κληρονομήσαμε χρέη, και γι αυτό δεν 

έκαναν τίποτα!!!!! Αυτό δεν είναι αλήθεια ! Και το ομολογεί η ίδια η απερχό-
μενη δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος οικονομικών, ήδη το 
Μάρτη του 2014, στην οικονομική τους εισήγηση για το Δήμο, στα πλαίσια 
της ψήφισης του προϋπολογισμού, για μια ακόμα φορά, χρησιμοποιούν τα 
ίδια επιχειρήματα!

Ομολογούν ότι δεν έκαναν τίποτα !!! γιατί τους εμπόδισαν τα χρέη που 
κληρονόμησαν. Ας δούμε λοιπόν, με ψυχραιμία, ποια είναι και πόσα είναι 
αυτά τα χρέη, χρησιμοποιώντας την γραπτή εισήγηση του απερχόμενου 
Δήμαρχου.

Μας μιλούν για αποπληρωμή χρεών της Δ.Α.Ε.Β. του Βέλου, για χρέη 
τα οποία βρίσκονται σε εκκαθάριση και κανείς δεν ξέρει πόσα είναι! Για τα 
οποία δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα Ευρώ ! Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν 
έχει τελειώσει η εκκαθάριση.

Οι βραχυπρόθεσμες οφειλές την 1-1-2011 ήταν 2 εκατομμύρια. 400 χι-
λιάδες Ευρώ για το Δήμο Βέλου και 1 εκατομμύριο 900 χιλιάδες Ευρώ για 
το Δήμο Βόχας,αυτές οι οφειλές, εντάχθηκαν και αποπληρώνονται κατά 
ποσοστό 80 %, από πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά 
όλους τους Δήμους της Ελλάδας.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή κάνει λόγο, για ένα ταμειακό υπόλοιπο 
2 εκατομμυρίων 300 χιλιάδων Ευρώ,εκ των οποίων το 1.800.000 εκ. θα 
πήγαινε σε έργα και τα 500.000 χιλ. Ευρώ στην καθημερινότητα και την 
καθαριότητα του πολίτη. Που είναι τελικά αυτά τα λεφτά ; Τι κάνατε με το 
χωροταξικό για το οποίο υπάρχουν ακόμα λεφτά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ; 
Μας λέτε ότι εντάξατε το Ζευγολατιό κ το Βραχάτι σε πρόγραμμα αποχέτευ-
σης. ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ! Έχει ενταχθεί καθαρά κ μόνο, από ενέργειες του Δήμαρ-
χου Κορινθίων κ. Πνευματικού.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ούτε ένα τούβλο δεν προσθέσατε, κ είχατε πει, πως θα 
κόψετε εσείς κ. Δήμαρχε την κορδέλα!

Ύδρευση Ζευγολατιού - Βραχατίου: Ένα έργο άμεσης προτεραιότητας το 
οποίο σταμάτησε ενώ τα λεφτά υπάρχουν!!!!!

Πως είναι δυνατόν να έχει στο ταμείο 2 εκατομμύρια 300 χιλιάδες Ευρώ 
και ο Δήμος να έχει τα χάλια που έχει; Γιατί η δημοτική αρχή τιμωρεί τον 
Πολίτη με την ανικανότητα της;  Γιατί εκδικείται τους δημότες; Είναι αυτή 
εικόνα Δήμου με 2.500.000 εκ. Ευρώ αποθεματικό ταμείο;

Αν είναι ανίκανοι να το διαχειριστούν, καλύτερα να μας απαλλάξουν από 
την παρουσία τους στις 18 Μαΐου ! Εσείς θα το αποφασίσετε!!!!!!

Δεν είναι δυνατόν, να ξεχειλίζουν τα σκουπίδια, να μην υπάρχει φωτι-
σμός, να μην υπάρχει νερό, να έχουμε ανεπαρκές οδικό δίκτυο. Και ο Δή-
μαρχος να καμαρώνει ότι έχει περίσσεμα 2.500.000 εκατομμυρίων Ευρώ 
!!!! Για ποιόν τα έχει αυτά τα λεφτά ;

Τα χρήματα αυτά ανήκουν σε εσάς! Πρέπει να επιστρέψουν σε εσάς, σε 
μορφή ανταποδοτικών έργων!
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Κερδίζει τις εντυπώσεις ο Μανάβης

(...) Ας μας πει ο Δήμαρχος τις προτάσεις τις 
οποίες έθεσε για έργα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-
2020! Εμείς ήμαστε εδώ για να Σας ακούσουμε, να 
ακούσουμε την γνώμη σας, την πρόταση σας, για να 
δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του Δήμου μας.
Κύριοι στόχοι του συνδυασμού μας «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» 
είναι:
1. Η κοινωνική αλληλεγγύη με την επέκταση Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου. Δημιουργία κοινωνικού 
Φαρμακείου και συσσιτίων για τους άπορους συ-
μπολίτες μας, με την συνεργασία της Εκκλησίας.

2. Δημιουργία κοινωνικής υπηρεσίας που απαρτί-
ζεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουρ-
γούς με σκοπό την άμεση υποστήριξη των ευπα-
θών ομάδων.

3. Η ανάπτυξη του δήμου μας ! Με ιδιαίτερη έμφα-
ση στον τουρισμό, στον αθλητισμό αλλά και στον 
αγροτικό τομέα, δημιουργώντας γραφείο αγροτι-
κής ανάπτυξης και διαχείρισης υδάτινων πόρων.

4. Η καθαριότητα. Με περισσότερα απορριμμα-
τοφόρα, χωματουργικά μηχανήματα και ειδικά 
μηχανήματα καθαρισμού, των οποίων η αγορά, 
επιδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

5. Ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών. Η 
οριστική επίλυση του προβλήματος ύδρευσης-
άρδευσης και η μείωση, του κόστους των δημο-
τικών τελών που έχουν αυξηθεί στο μέγιστο!!!!

6. Κατασκευή ποδηλατοδρόμου: στην παραλιακή 
οδό Βραχατίου - Νεράντζας, όπως έχει η Κόριν-
θος και το Ξυλόκαστρο.

7. Φωτισμός στην παραλία με φωτιστικά ηλιακής 
ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά 
ο Δημότης.

8. Άμεση διαγράμμιση πεζών με φανάρια στην 
Π.Ε.Ο. στο ύψος του Γυμνάσιου - Λυκείου Βρα-
χατίου και συγχρόνως ανακαίνιση σχολικών μο-
νάδων ώστε ο μαθητής να πηγαίνει με χαρά στο 
σχολείο και να το νοιώθει σαν δεύτερο σπίτι του.

9. Κατασκευή γηπέδων μίνι σόκερ (τένις κ μπάσκετ)
και οργάνωση των δημοτικών γυμναστηρίων για 
να στραφούν οι δημότες και κυρίως η νεολαία 
στην άθληση.

10. Από την πρώτη στιγμή που θα αναλάβουμε, θα 
υπάρξει έλεγχος στα οικονομικά του Δήμου από 
ομάδα ορκωτών λογιστών!!!! Τέλος στην διαφθο-

ρά και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρή-
ματος. Όλα τα εντάλματα θα περνούν από οικο-
νομική επιτροπή προς ενημέρωση κ  έγκριση, και 
θα ενημερώνονται άπαντες, έτσι ώστε να υπάρχει 
πλήρη διαφάνεια των οικονομικών του Δήμου, 
στην πράξη και όχι στα λόγια, όπως συνήθιζε η 
απερχόμενη δημοτική αρχή.
Εμείς πιστεύουμε ότι όλοι όσοι κατοικούν στο 

Δήμο Βέλου-Βόχας, έχουν δικαίωμα να ζουν με 
αξιοπρέπεια! Γιατί ο Δήμος ανήκει σε όλους μας!

Για μας πρώτα και πάνω απ όλα είναι Ο Άνθρω-
πος, Ο Δημότης, Ο πολίτης του Δήμου Βέλου - Βό-
χας. Είμαστε εδώ, για το σύνολο του Δήμου μας και 
θα αγωνιστούμε για αυτό ! 

Ζω στο Ζευγολατιό, εργάζομαι σε όλο τον Δήμο, 
γνωρίζουμε τα προβλήματα σας και έχουμε Θέσεις 
και προτάσεις, που θα είναι η προτεραιότητα μας 
την επομένη των εκλογών !!!!! Δεσμεύομαι τόσο 

εγώ, όσο και οι συνεργάτες μου, ότι όλοι μαζί μπο-
ρούμε να κάνουμε την διαφορά!

Σας ζητάμε να μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη 
σας, την οποία θα σας ανταποδώσουμε την επό-
μενη μέρα που θα αναλάβουμε την διαχείριση του 
Δήμου! Από αυτό τον αγώνα δεν πρέπει να λείψει 
κανείς ! Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες ! Εμείς και 
ΘΕΛΟΥΜΕ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μαζί θα αλλάξουμε τον 
τόπο μας ! Όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον Δήμο 
που επιθυμούμε, τον Δήμο που μας αξίζει να ζούμε 
σε αυτόν! Σας καλούμε, κοντά μας ! Για να δώσουμε 
« Νέα Πνοή» στο Δήμο μας, και σας διαβεβαιώνω 
ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνη σας!

Δώστε την ευκαιρία σε μένα και στους συνερ-
γάτες μου να βελτιώσουμε την εικόνα του Δήμου 
μας. Είναι η ώρα νια αλλαγή.  Είναι η ώρα για 
«Νέα Πνοή» στον Δήμο μας, κατέληξε καταχει-
ροκροτούμενος.

Κύριε Διευθυντά,
Όταν κάποιος μιλάει για ένα πνευματικό του παιδί, φοβάμαι ότι μπορεί να 

θεωρηθεί μεροληπτικός ή και υπερβολικός ακόμα.
Όταν όμως μιλάς για τον Θανάση Μανάβη σου 'ρχονται αυθόρμητα κάποιοι 

χαρακτηρισμοί που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν ακόμα και από τους εχθρούς 
του, αν έχει εχθρούς ο Θανάσης.

Ήθος, εργατικότητα, δημιουργικότητα, ευαισθησία, απέραντη αγάπη για τον 
τόπο του και πιστέψτε με, όταν αυτά είναι ειλικρινή και όχι επίπλαστα, είναι 
αρκετά να τον οδηγήσουν να διεκδικήσει οποιοδήποτε αξίωμα. 

Καλή τύχη Νάσο!
Με εκτίμηση (προς την εφημερίδα σας)

Χρήστος Παπαγκίκας
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ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

υποψ. δημοτικός σύμβουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψ. δηµοτικός σύµβουλος Με εµπειρία απαντάµε δυναµικά

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

Με εµπειρία και όραµα, απαντάµε 

στις προκλήσεις του αύριο!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

υποψ. δημοτικός σύμβουλος
ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

Μήνυμα νίκης στέλνουν οι δημότες
Συνεχίζει δυναμικά τον προεκλογικό αγώνα η "Δημοτική Ενωτική Κί-

νηση Βέλου Βόχας" στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου. Μήνυμα νίκης 
στέλνουν οι δημότες του Δήμου Βέλου Βόχας στις προεκλογικές ομιλίες 
του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού Αννίβας 
Παπακυριάκος, οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι  ει-
σπράττουν την ανταπόκριση, τη συμπαράσταση και τη στήριξη από τους 
δημότες των τοπικών διαμερισμάτων που επισκέπτονται καθημερινά. 

Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση  πλαισιωμένη από άξια και ικανά στε-
λέχη που η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει τη προσωπική διαδρομή τους 

 στις ομιλίες του αννίβα Παπακυριάκου

ΣΤΙΜΑΓΚΑ

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

υποψ. δημοτικός σύμβουλος

Με συνέπ
εια κοντά

στον δημότη

Κωνσταντίνα 
Τζαναβάρα

• Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
• Αντιπρόεδρος του ΝΠ∆∆ “Ανέλιξη”
• Πρόεδρος ∆ηµ. Επιτρ. Παιδείας
• Μέλος Λιµεν. Ταµείου Βόχας

υποψήφια
∆ηµοτική Σύµβουλος

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

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

Μήνυμα νίκης στέλνουν οι δημότες

αποτελεί εγγύηση για την πορεία του δήμου στην επόμενη πενταετία.  
Η Δημοτική Ενωτική Κίνηση με βασικό σύνθημα την ενότητα, τη συνοχή, τη σοβαρότητα, την υπευ-

θυνότητα, την αλληλεγγύη στέκεται αρωγός για ένα Δήμο δίπλα στον πολίτη
Ο Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ" Αννίβας 

Παπακυριάκος ζητά εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών για ένα δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, για 
ένα δήμο που θα στηρίξει την τοπική κοινωνία, για ένα δήμο ελπίδας και προοπτικής.

 στις ομιλίες του αννίβα Παπακυριάκου

ΒΕΛΟ  (ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ)

ΜΕΤΑΞΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

(ΜΑΤΣΟΥΚΑ)
ΥΠΟΨ. ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 53643 ΚΙΝ. 6947 657 527

ΔΗΜΟΤΙΚΗενωτική
ΚΙΝΗΣΗ

ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ενωτική

ΚΙΝΗΣΗ
ε

ΒΕΛΟΥ•ΒΟΧΑΣ

δημοτικη

κινηση
ενωτικη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ενωτικη

ΚΙΝΗΣΗ
ΒΕΛΟΥ•ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗενωτικη
ΚΙΝΗΣΗ

ΒΕΛΟΥ•ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗενωτικη
ΚΙΝΗΣΗ
ΒΕΛΟΥ•ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ
ενωτικη

ΒΕΛΟΥ•ΒΟΧΑΣ

1

2

3
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Μεγάλη συγκέντρωση για

Την Τετάρτη 14 Μαΐου το βράδυ ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος 
πραγματοποίησε την προεκλογική του συ-
γκέντρωση στο Βραχάτι. Η πλατεία του χω-
ριού γέμισε από κατοίκους, οι οποίοι άκου-
σαν με προσοχή το δήμαρχο Βέλου-Βόχας. 
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας αναφέρθηκε στα 
έργα που έγιναν και σ' αυτά που έχουν δρο-
μολογηθεί για την δημοτική Κοινότητα Βρα-
χατίου. Επεσήμανε ιδιαίτερα την αναγκαιό-
τητα και τη χρησιμότητα του έργου κύρωσης 
των κοινοχρήστων χώρων αλλά και την 
ώθηση στην ανάπτυξη που θα δώσει το αλι-
ευτικό καταφύγιο που ήδη δρομολογείται στο 
λιμάνι του Βραχατίου. Ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας αναφέρθηκε επίσης στην σύνδεση 
του Βραχατίου στο αποχετευτικό δίκτυο της 
Κορίνθου αλλά και στον ανισόπεδο κόμβο 
που θα κατασκευαστεί μπροστά από Κλειστό 
Γυμναστήριο για την ασφαλή πρόσβαση των 
παιδιών και των αθλητών σε αυτό. 

Όπως και όλες τις ομιλίες του, στα χωριά 
του δήμου, ο Αννίβας Παπακυριάκος ανέλυ-
σε τι παρέλαβε την 1-1-2011 όταν ανέλαβε τη 
διοίκηση του δήμου Βέλου-Βόχας. Ήταν ένας 
δήμος ο οποίος είχε τεράστια προβλήματα 
και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έβλεπαν βιω-
σιμότητα στο δήμο μας, είπε χαρακτηριστικά. 
Ο δήμος Βέλου-Βόχας είχε 14.000.000 ευρώ 
χρέη!, συμπλήρωσε. Επίσης, συνέχισε, είχα-
με να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη μηχα-
νημάτων, απορριμματοφόρων, δημαρχείου, 
έλλειψη της ΔΕΥΑ (Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης) δεν είχαμε δηλαδή 
βασικές υποδομές. Είχαμε ανύπαρκτες τεχνι-
κές υπηρεσίες και ελλιπείς οικονομικές υπη-
ρεσίες. Επίσης δεν υπήρχαν νομικές υπηρε-
σίες οι οποίες για μας ήταν σημαντικές γιατί 
είχαμε πολλές εκκρεμείς υποθέσεις.

Κάναμε μεγάλες περικοπές στα έξοδα και 
αναβαθμίσαμε το κομμάτι των εσόδων, συνέ-
χισε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας. Καταφέραμε 
λοιπόν στο τέλος του 2013 να πληρώσουμε 
συνολικά σε οφειλές, δάνεια, τραπεζικές κα-
τασχέσεις ένα ποσό της τάξεως των 6.700.000 
ευρώ, είπε ο Αννίβας Παπακυριάκος. 

Αναφερόμενος στις τέσσερις βασικές υπο-
δομές που πρέπει να ενισχυθούν ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας είπε ότι καθαριότητα, ηλεκτρο-
φωτισμός, νερό και αποχέτευση είναι πράγ-
ματα που λογικά θα έπρεπε να υπήρχαν αλλά 
δυστυχώς έχουν μείνει πολύ πίσω.  Για το ζή-
τημα της ύδρευσης ο Αννίβας Παπακυριάκος 

ανακοίνωσε πώς έχει ήδη ετοιμαστεί μελέτη 
ύψους 2.000.000 για την αλλαγή όλου του δι-
κτύου αμιαντοσωλήνων, το θέμα όμως που 
μας δυσκολεύει, είπε, είναι ο καθαρισμός 
του νερού γιατί είναι το νερό είναι σε άσχημη 
κατάσταση και στην Δ.Ε. Βέλου και στην Δ.Ε. 
Βόχας. Έχουμε κάνει, είπε, πιλοτικό πρό-
γραμμα, το οποίο εφαρμόσαμε στο Μπολάτι 
και σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Θα 
δημοπρατηθεί για όλα τις τοπικές κοινότητες 
οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα.

Εν έτει 2014 δεν πρέπει ο κόσμος να πι-
στεύει σε εκθέσεις ιδεών και σε έωλες 
υποσχεσολογίες, κατέληξε ο Αννίβας Παπα-
κυριάκος. Ο κόσμος πρέπει να πιστεύει σε 
συγκεκριμένα πράγματα που έχουν πραγμα-
τική βάση και μπορούν να γίνουν. 

Τα τελευταία 3,5 χρόνια στο δήμο, προσπα-
θήσαμε με πολύ μεγάλη ωριμότητα, καθα-
ρότητα και αξιοπρέπεια να λύσουμε βασικά 
προβλήματα στο δήμο. Η πραγματικότητα 
είναι ότι αυτά τα χρόνια που πέρασαν ήταν ότι 
πιο δύσκολο είχαμε να αντιμετωπίσουμε στο 
κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι ο 
κόσμος μπορεί να καταλάβει πόσα πράγμα-
τα έχουμε αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας 
και πόσες αλήθειες λέγονται. Για τα επόμενα 
πέντε χρόνια υπάρχει ένα σαφές σχέδιο δρά-
σης, πράγματα που είναι δρομολογημένα να 
γίνουν και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα 
κάνουμε. Γιατί υπάρχει πλέον η εμπειρία και 
η ετοιμότητα ώστε την επομένη των εκλο-
γών να δρομολογήσουμε όποιες ενέργειες 
χρειάζεται να γίνουν. Έχουμε ένα πολύ καλό 
ψηφοδέλτιο, κατέληξε ο Αννίβας Παπακυριά-
κος. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από ό,τι 
καλύτερο έχει να δείξει η τοπική κοινωνία, 
ανθρώπους έντιμους καθαρούς, έξυπνους 
ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν 
στον τόπο και την πόλη τους. Όλο αυτό το 
σύνολο κάνει μια ποιοτική διαφορά η οποία 
στηρίζεται στην ποιότητα όλων των συμμετε-
χόντων, στη γνώση και στην εμπειρία τους. 
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, μην 
αφήσετε ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημα-
ντικό, πολύ καθαρό και πολύ ουσιώδες, να 
μείνει στη μέση. Πιστεύω ότι ο συνδυασμός 
είναι ο καλύτερος, είμαστε αυτοί που μπο-
ρούμε με σιγουριά να οδηγήσουμε τα επό-
μενα χρόνια το μέλλον του δήμου. Σας ζητώ 
λοιπόν ξεκάθαρα να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο 
και την παράταξή μας, κατέληξε καταχειρο-
κροτούμενος από όλους!

Κατάμεστη η πλατεία Βραχατίου 
από δημότες που διέκοψαν πολλές 
φορές με χειροκροτήματα την ομι-
λία του Αννίβα Παπακυριάκου.

Τον Νίκο Μπούρα, τον Παναγιώτη 
Μαρινάκο και τον Γιώργο Δαληβί-
γκα ευχαρίστησε δημοσίως ο δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας.
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

του Ανδρέα

Υποψήφιος σύμβουλος 
Δ.Κ. Ζευγολατιού

με τον συνδυασμό του Νίκου Τσίτουρα-Βουδούρη 
"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ"

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Είμαι γιος του Ανδρέα 
Αργυρόπουλου και της Χριστίνας Καλλίρη-Αργυροπούλου. Ολοκλήρωσα 
την σχολική μου εκπαίδευση στο Λύκειο Βραχατίου. 
Από το 1990 εργάζομαι σαν υπάλληλος στην MOTOR OIL (AVIN) και επίσης 
ασχολούμαι με γεωργικές επιχειρήσεις. Είμαι παντρεμένος με τη Βασιλική 
Βουδούρη του Αθανασίου, η οποία είναι υπάλληλος του ΟΑΕΔ Κορίνθου. 
Έχω τρία παιδιά: την Αθανασία, τον Ανδρέα και τον Χρήστο. 
Ζητώ για πρώτη φορά με ευθύνη την ψήφο των συγχωριανών μου για να 
προσπαθήσω κι εγώ με ήθος και αξιοπρέπεια να βάλω ένα μικρό λιθαράκι 
στον να καλυτερέψει ο τόπος που όλοι ζούμε και δημιουργούμε. 

Αργυρόπουλος Αποστόλης

ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

με το συνδυασμό του
ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΤΟΥΡΑ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΥΠΟΨ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

του Νικολάου

Υποψήφιος 
σύμβουλος 

Δ.Κ. Ζευγολατιού

με τον συνδυασμό του Νίκου Τσίτουρα-Βουδούρη 
"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ"

Γεννήθηκα το 1962 στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπου και δια-

μένω. Από το 1974 έως το 1998 βρέθηκα στις ΗΠΑ όπου και 

δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά ως επιχειρηματίας εστίασης 

- ελληνικά εστιατόρια. 

Μετά την επιστροφή μου ασχολούμαι αδιάκοπα με αγροτικές 

επιχειρήσεις.  Είμαι μέλος του Δ.Σ. του Α.Ο. Ζευγολατιού. 

Συστρατεύομαι με τον Νίκο Τσίτουρα-Βουδούρη για να αλλά-

ξουμε όσα δεν άλλαξαν μέχρι τώρα.

ΝιΚΟΣ βΟΥΔΟΥρΗΣ (τΣιτΟΥραΣ): το πρόγραμμά μας 
δεν είναι απλώς προεκλογικές εξαγγελίες αλλά ΔΕΣΜΕΥΣΕιΣ�
Τις βασικές αρχές του προγράμματός 
του παρουσιάζει στις ομιλίες του ο Νίκος 
Βουδούρης - Τσίτουρας, υποψήφιος δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας. Συγκεκριμένα αναφέρει: 

Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδιάστηκε από 
τους ίδιους τους ανθρώπους του συνδυασμού και δεν 
αποτελεί έργο κάποιας εταιρίας επικοινωνίας και δημο-
σίων σχέσεων.

Οι δεσμεύσεις μας
Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για το Δήμο ΒΕΛΟΥ-

ΒΟΧΑΣ στο οποίο η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του 
πολίτη είναι ο βασικός στόχος του προεκλογικού προ-
γράμματος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 
Θεωρούμε υποχρέωση της δημοτικής αρχής να έχει κα-
θαριότητα, καλύτερο φωτισμό και προσβασιμότητα σε 
όλα τα σημεία με τη σχεδίαση κατάλληλου οδικού δικτύου 
. Έχουμε ένα Δήμο με τέτοια γεωμορφολογικά πλεονε-
κτήματα, όσο κανένας άλλος. Οι αναπτυξιακές προοπτικές 
είναι τεράστιες και χρειάζεται μια δημοτική αρχή που να 
γνωρίζει και να δρα δυναμικά για το συμφέρον του συ-
νόλου. Η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου το 
οποίο θα υλοποιηθεί μέσα από: τη διοικητική αναδιοργά-
νωση, τον ευπρεπισμό του Δήμου, την πλήρη αξιοποίη-
ση του φυσικού πλούτου και των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων του τόπου μας, την προσέλκυση επενδυτών 
και τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών, την αξιοποίηση 
της περιουσίας του Δήμου για κοινωφελείς σκοπούς, 
την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 
μας. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής 
ευημερίας των Δημοτών μας μέσα από τη λειτουργική 
ανασυγκρότηση της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγ-
γύης, την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, την βελτίωση 
του αισθήματος ασφάλειας, την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών μέσα από ένα πλήρως εκσυγχρονισμένο και 
ψηφιοποιημένο δήμο με έργα μικρής κλίμακας σε πεζο-
δρόμια και δρόμους.

Οι άξονες του προγράμματος μας
• Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και καθοδήγησης 

δημοτών προς την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προ-
βλήματος στην επαγγελματική του δραστηριότητα (ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, αγροτικά θέματα κλπ.)

• Δημιουργία αγροτικού γραφείου.
• Καθημερινή επιμέλεια και καθαριότητα όλων των δη-

μοτικών διαμερισμάτων κοινοχρήστων χώρων του δή-
μου.

• Άμεση βελτίωση στο τομέα της καθαριότητας-διαχείρι-
ση αποβλήτων με κέρδη για τον δήμο.

• Ύδρευση, βελτίωση δικτύου ύδρευσης των υπαρχό-
ντων σωληνώσεων, αντικατάσταση κεντρικών αγω-
γών αμιάντου με αγωγό πολυθελαινίου, πόσιμο νερό 
και δίκτυο αποχέτευσης νια όλους τους δημότες.

• Σαν δημοτική αρχή θα διεκδικήσουμε την αξιοποίη-
ση των παλιών σιδηροδρομικών σταθμών Βραχατί-
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Υποψ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΤΣΙΤΟΥΡΑ

Περιφερειακές Εκλογές 2014

ΝιΚΟΣ βΟΥΔΟΥρΗΣ (τΣιτΟΥραΣ): το πρόγραμμά μας 
δεν είναι απλώς προεκλογικές εξαγγελίες αλλά ΔΕΣΜΕΥΣΕιΣ�

Οι άξονες του προγράμματος μας
• Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και καθοδήγησης 

δημοτών προς την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προ-
βλήματος στην επαγγελματική του δραστηριότητα (ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, αγροτικά θέματα κλπ.)

• Δημιουργία αγροτικού γραφείου.
• Καθημερινή επιμέλεια και καθαριότητα όλων των δη-

μοτικών διαμερισμάτων κοινοχρήστων χώρων του δή-
μου.

• Άμεση βελτίωση στο τομέα της καθαριότητας-διαχείρι-
ση αποβλήτων με κέρδη για τον δήμο.

• Ύδρευση, βελτίωση δικτύου ύδρευσης των υπαρχό-
ντων σωληνώσεων, αντικατάσταση κεντρικών αγω-
γών αμιάντου με αγωγό πολυθελαινίου, πόσιμο νερό 
και δίκτυο αποχέτευσης νια όλους τους δημότες.

• Σαν δημοτική αρχή θα διεκδικήσουμε την αξιοποίη-
ση των παλιών σιδηροδρομικών σταθμών Βραχατί-

ου - Βέλου, αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου 
από Βραχάτι μέχρι Βέλο με την δημιουργία ποδηλα-
τόδρομων- πεζόδρομων, φωτισμένων με αυτόνομα 
φωτοβολταϊκά φωτιστικά - δεντροφύτευση

• Άμεση αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων συ-
ντήρησης και αναβάθμισης φωτισμού στους κοινόχρη-
στους χώρους όλων των δημοτικών διαμερισμάτων

• Ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων στο Ζευγολατιό 
και δημιουργία χώρων στάθμευσης που να εξυπηρε-
τούν την αγορά του Βέλου και του Ζευγολατιού

• Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού, ίδρυση πολε-
οδομικού γραφείου

• Μέτρα κατά της διάβρωσης των ακτών 
• Αποπεράτωση του δημαρχιακού καταστήματος, ολο-

κλήρωση του  σταδίου Ζευγολατιου
• Δημοτική ασφάλεια
• Κεντρικό δίκτυο αποχεύτεσης

• Συντήρηση και επέκταση νεκροταφείων
• Αξιοποίηση όλων των άλλων χώρων του δήμου για 

πολιτιστικούς και αθλητικούς σκοπούς
• Δημιουργία παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες 

που έχουν έλλειψη
• Συντήρηση αστικής οδοποιίας & αγροτικών δρόμων
• Ίδρυση κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) στο Βρα-

χάτι
• Αξιοποίηση όλων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ
• Δέσμευση για διατήρηση αστυνομικού τμήματος & τα-

χυδρομείου
• Ομοιόμορφη στήριξη όλων των αθλητικών πολιτιστι-

κών και εκκλησιαστικών συλλόγων
• Τουριστική ανάπτυξη
• Απόκτηση δημοτικού ασθενοφόρου στο Δήμο
• Βελτίωση αγροτικών ιατρείων
• ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
• ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΒΕΛΟ  (ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
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"Ενωμένοι θα προχωρήσουμε για την τελική 
νίκη", διακήρυξε ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος 

από την πλατεία του Ζευγολατιού

Την Τετάρτη το βράδυ πραγματοποίησε ο 
επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Πα-
ράταξης την ομιλία του στο Ζευγολατιό και στο 
πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα 
που απασχολούν και θα απασχολήσουν το δήμο 
Βέλου-Βόχας. Έτσι μεταξύ άλλων αναφέρθηκε 
στη δημοτική αρχή λέγοντας: «Η απερχόμενη 
δημοτική αρχή δεν έχει να μας παραδώσει τίποτα 
εκτός από μισόλογα, ασταθείς δικαιολογίες, 
αδράνεια, συγκαλύψεις ίσως, και βέβαια μηδενι-
κό έργο», αλλά και ότι «τρεισήμισι χρόνια τώρα 
ποτέ δε μάθαμε ποιο ακριβώς είναι το χρέος και 
κυρίως που οφείλεται. Ούτε βέβαια μας δόθηκε η 
δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις ενέργειες που 
έγιναν από τη δημοτική αρχή για να τακτοποιηθεί 

η υπόθεση». Για να συμπληρώσει αργότερα: 
«Εμείς έχουμε πειστεί ότι μάλλον κάτι θέλουν να 
κρύψουν».

Ο υποψήφιος δήμαρχος όμως δεν αναλώθηκε 
σε κριτική κατά της δημοτικής αρχής. Προχώρη-
σε το λόγο του σε σύσταση της Ενωτικής Ριζο-
σπαστικής παράταξης, αλλά και του τρόπου με 
τον οποίο δημιουργήθηκε. «Το διαφορετικό που 
θέλαμε να σηματοδοτήσουμε», είπε, «είναι ότι 
δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι διεφθαρ-
μένοι, δεν ενδιαφερόμαστε όλοι μόνο για την 
τσέπη μας», ενώ αναφερόμενος στη στελέχωση 
του ψηφοδελτίου τόνισε «ότι κανένας από μας 
δεν στρατεύτηκε σαν αποτέλεσμα εκβιασμού, 
χρηματισμού, δωροδοκίας ή ταξιμάτων. Αυτό 

μας επιτρέπει, αύριο,  να ασκήσουμε πολιτική 
χωρίς να χρωστάμε σε κανένα  και συνεπώς χω-
ρίς να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος. Προ-
καλώ τους συνυποψήφιους μας», υπογράμμισε 
«να ισχυριστούν δημόσια το ίδιο. Και δεν το λέω 
τυχαία αυτό».

Αναφερόμενος ο κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος 
στο πρόγραμμα του συνδυασμού του είπε: «Μας 
κατηγορούν ότι στο πρόγραμμά μας περιγρά-
φουμε πράγματα εξωπραγματικά, πράγματα που 
δε γίνονται. Θα είχε ενδιαφέρον αν μας έδειχναν 
τα δικά τους προγράμματα για να κάνουμε συ-
γκρίσεις και να δούμε ο δικός τους ρεαλισμός τι 
περιεχόμενο έχει;

Όμως τίποτα γραφτό δεν έχουν να επιδείξουν. 
Γιατί άραγε  μήπως για να μη δεσμευτούν; 

Ή μήπως γιατί απλούστατα δεν έχουν πρό-
γραμμα, επειδή ποτέ δεν είχαν και πάντα αντι-
μετώπιζαν τα σημαντικότατα προβλήματα του 
δήμου με αυτοσχεδιασμούς και λύσεις του πο-
δαριού; Ή θα παρουσιάσουν το  πρόγραμμά τους 
μετά τις εκλογές , για  να μας κάνουν έκπληξη;Θα 
περιμένουμε υπομονετικά». 

Στη συνέχεια ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-
Βόχας παρουσίασε εν συντομία τους βασικούς 
άξονες του προγράμματος της παράταξης του 
καταλήγοντας πως: «θα προσπαθήσω με λίγες 
λέξεις να συνοψίσω το όραμά μας  για το δήμο. 
Άκουσα κάποιους συνυποψήφιους μας να λένε 
ότι ο δήμος είναι όπως μια συνηθισμένη ανώ-
νυμη εταιρεία και μπορεί να διοικηθεί ανάλογα. 
Εμείς διαφωνούμε κάθετα σ’αυτό. Εμείς θεω-
ρούμε το δήμο σα μια μεγάλη οικογένεια όπου 
η διοίκηση είναι ο πατέρας και η μητέρα και μείς 
όλοι τα παιδιά τους. (...) Αυτή τη σχέση θέλουμε 
να δημιουργήσουμε αγαπητοί φίλοι και θα εί-
μαστε ευτυχείς αν μπορέσουμε να συμβάλουμε 
στην επιτυχία της.

Είμαστε όμως σίγουροι ότι το ίδιο θέλετε 
και σεις και μαζί όλοι ενωμένοι θα προχω-
ρήσουμε για την τελική νίκη».

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
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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 ΛΕΩΝΙΔΑ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Συνδημότες - συνδημότισσες,

Θα προσπαθήσω με λίγες λέξεις να συνοψίσω το όραμά μας  για το δήμο.
Άκουσα κάποιους συνυποψήφιους μας να λένε ότι ο δήμος είναι όπως μια συνηθισμένη ανώνυμη εταιρεία 
και μπορεί να διοικηθεί ανάλογα. Εμείς διαφωνούμε κάθετα σ’αυτό. Εμείς θεωρούμε το δήμο σα μια μεγάλη 
οικογένεια όπου η διοίκηση είναι ο πατέρας και η μητέρα και μείς όλοι τα παιδιά τους.
Όπως μια σωστή οικογένεια φροντίζει με αγάπη και υπομονή τα μέλη της έτσι θέλουμε και ο δήμος να φρο-
ντίζει όλους μας.  Θέλουμε να στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε μας ενέργεια και δραστηριότητα, 
να είναι δίπλα μας στις δυσκολίες μας,
Θέλουμε να χαίρεται μαζί μας στις επιτυχίες μας, να ξενυχτά και να αγωνιά μαζί μας όταν δοκιμάζουμε κάτι 
καινούργιο, να μας παροτρύνει, να μας δίνει κουράγιο όταν λυγίζουμε, να ακούει τον καημό μας όταν πονάμε.
Και μείς βέβαια από την πλευρά μας, τα μέλη αυτής της οικογένειας, να αντιληφτούμε τις υποχρεώσεις μας 

και να συμβάλουμε ο καθένας με τον τρόπο που του αναλογεί.
Αυτή τη σχέση θέλουμε να δημιουργήσουμε αγαπητοί φίλοι και θα είμαστε ευτυχείς αν μπορέσουμε να 
συμβάλουμε στην επιτυχία της.
Είμαστε όμως σίγουροι ότι το ίδιο θέλετε και σεις και μαζί όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε για την 

τελική νίκη.
Λεωνίδας Στεργιόπουλος,  Υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου - Βόχας

“Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ' ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ.”
Καλούμαστε στις 18 Μαΐου να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας στη 

Διοίκηση του τόπου μας. Πηγαίνοντας στην κάλπη θα πρέπει να έχουμε 
απαντήσει σε κάποια απλά ερωτήματα: 
Είμαι ικανοποιημένος από τις μέχρι σήμερα Δημοτικές Αρχές;
‣ Θεωρούμε πως κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από τα σκουπίδια στους 

δρόμους, 
‣ από το «μαύρο» νερό στις βρύσες, 
‣ από τη βρώμικη θάλασσα, 
‣ από το σκοτάδι στα οικονομικά του Δήμου, 
‣ από τις λακούβες στους δρόμους, 
‣ από την απουσία της Δημοτικής Αρχής στο χωριό ή στη γειτονιά, 
‣ από την αδιαφορία των αρχόντων στο ότι οι νέοι δεν έχουν δουλειά και 

δεν έχουν ελπίδα να βρουν, 
‣ από το ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών έχει χειροτερέψει 

δραματικά τα τελευταία χρόνια.
Έχω προσωπική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση;
‣ Το να κάθομαι στον καναπέ μου και να βρίζω ή να μουτζώνω την τηλεό-

ραση δε βοηθάει σε τίποτα. Δε μου δίνουν βέβαια θεσμικά τη δυνατότητα 
παρέμβασης αλλά και γώ δεν έχω κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτή η 
κατάσταση. 

‣ Δε μπορώ λοιπόν να γκρινιάζω μόνο για τους άλλους. Ας γκρινιάξω λίγο 
και στον εαυτό μου.

Γιατί δε συμμετέχω στα «κοινά»;
‣ Σε όλη μου τη ζωή ασκώ το δημοκρατικό μου καθήκον κάθε 4 χρόνια, 

και με την ψήφο μου αναθέτω σε κάποιους να με εκπροσωπήσουν. Είναι 
αρκετό αυτό; Η μέχρι τώρα εμπειρία αποδεικνύει πως δε φτάνει. 

‣ Χωρίς τη συμμετοχή όλων μας δεν υπάρχει ελπίδα. 
‣ Βέβαια τα μεγάλα προβλήματα που έχω στην προσωπική μου ζωή δε 

μου επιτρέπουν να ασχοληθώ με τα προβλήματα των άλλων. Μήπως 
όμως τα προβλήματά μου δε μπορούν να λυθούν ατομικά; 

Από ποιον θα ζητήσω τα ρέστα αύριο;
‣ Θα είμαι άξιος της τύχης μου αν και στην επόμενη 5ετία συνεχίσω να 

γκρινιάζω έχοντας τις ίδιες ή και χειρότερες συνθήκες στη ζωή μου.
Πως θα ήθελα να συμπεριφέρεται αυτός που ψήφισα;
‣ Οι εκλεγμένοι δημοτικοί άρχοντες πρέπει να ασχολούνται μόνο με το κοι-

νό καλό και όχι με το προσωπικό τους συμφέρον ή με την πελατειακή 
εξυπηρέτηση των συγγενών και φίλων τους. 

‣ Θέλω να με ενημερώνει και να ζητάει τη γνώμη μου για τα θέματα του 
χωριού και της γειτονιάς μου. 

Με ενδιαφέρει να ενημερώνομαι για την οικονομική κατάσταση του 
Δήμου;
‣ Μέχρι τώρα το μόνο που μου λένε είναι ότι ο Δήμος χρωστάει και επομέ-

νως δε μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. 
‣ Κανείς όμως δε μπαίνει στον κόπο να μου πει πόσα χρωστάει, γιατί τα 

χρωστάει, που πάνε τα «ανταποδοτικά» τέλη που πληρώνω. 
‣ Θέλω λοιπόν συνεχή ενημέρωση και διαφανή διαχείριση των οικονομι-

κών του Δήμου, γιατί εμείς και εγώ προσωπικά είμαστε αυτοί που πλη-

ρώνουμε αφού το κράτος έχει κλείσει τις στρόφιγγες.
Ποιος θα εκφράσει καλλίτερα το δίκιο και το σωστό;
‣ Πολλοί συνδυασμοί εμφανίζονται σαν «ανεξάρτητοι» από τα πολιτικά 

κόμματα. Κιαυτό γιατί έχουν στις γραμμές τους οπαδούς και των δύο 
πρώην μονομάχων. Μα αυτοί οι δύο κυβερνούν τη χώρα έχοντας γίνει 
ένα. 

‣ Η απερχόμενη δημοτική αρχή έχει δείξει τις διαθέσεις της. Από τα αποτε-
λέσματα κρίνεται. 

‣ Οι συνδυασμοί του Ζευγολατιού δε φέρνουν κάτι καινούργιο. Το αντίθε-
το μάλιστα αν σκεφτούμε πως πλαισιώνονται ανοιχτά ή κρυφά από τους 
προηγούμενους. 

‣ Η Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη του Λεωνίδα Στεργιόπουλου κουβα-
λάει τη μοναδική ελπίδα να αντραπεί η μίζερη κατάσταση που βιώνουμε.

Τι θα ψηφίσω τελικά;
‣ Ψηφίζω Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη. Γιατί; 
‣ Επειδή δεν έχει στις τάξεις της επαγγελματίες της πολιτικής αλλά ανθρώ-

πους άφθαρτους, έντιμους και που η προσωπική τους ιστορία δείχνει 
ανιδιοτέλεια και υπευθυνότητα. 

‣ Επειδή είναι με το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. 
‣ Επειδή πολεμάει αμείλικτα τη διαπλοκή και τη ρεμούλα. 
‣ Επειδή δε στηρίζεται στα σόγια και στις υποσχέσεις.
‣ Επειδή δε συγκρότησε το ψηφοδέλτιό της με εκβιασμούς και άλλα αθέμι-

τα μέσα. 
‣ Επειδή «Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ.» (μετάφραση για 

τους νεώτερους « Το καλό δεν είναι μέσα στο πολύ, αλλά το πολύ είναι 
μέσα στο καλό») . 

‣ Επειδή είναι η μόνη παράταξη που έχει δημοσιεύσει το πρόγραμμά της. 
‣ Επειδή εκφράζει την Αλληλεγγύη, την Ανάπτυξη, την Ανατροπή και τελι-

κά την ΕΛΠΙΔΑ.
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Στην τελική ευθεία για τις εκλογές !  Το πολιτικό θερμόμετρο στην Κορινθία  κα-
θημερινά ανεβαίνει, ιδιαίτερα για τις περιφερειακές που κατά την γνώμη μου 
δίνουν καθαρά πολιτικά μηνύματα. Η υποψηφιότητα του Πελοπίδα Καλλίρη 

στην θέση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας με τον συνδυασμό του Πέτρου Τατού-
λη έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στον προεκλογικό αγώνα αφού είναι γνωστή σε όλους η 
αγάπη και ο σεβασμός των Κορινθίων προς το πρόσωπο του Πελοπίδα.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή του ονόματός του και όλα δείχνουν πως ο Πε-
ριφερειάρχης δικαιώνεται για την επιλογή τού συνεργάτη του! Αληθινά είναι συγκι-
νητική και απρόσμενη η αποδοχή  των Κορινθίων για τον άνθρωπο, τον επιστήμονα 
και πολιτικό Πελοπίδα Καλλίρη.

Παρακολουθώντας την πολιτική διαδρομή τού διαπιστώνεις πως έχεις να κάνεις 
με έναν άνθρωπο αμέμπτου πολιτικής ηθικής, με επιστημονική κατάρτιση , αξιόλο-
γη επαγγελματική δράση και με σημαντική διαδρομή στο συνδικαλιστικό κίνημα και 
στα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Ο Πελοπίδας Καλλίρης έδωσε καθημερινές επι-
τυχείς μάχες μέσα από τις διάφορες θέσεις που του ανατέθηκαν όπως Μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του ινστιτούτου δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επι-
μόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και του Αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Ως Πρόεδρος και Διευ-
θύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ)και ως 
επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας άφησε, επίσης, πλούσιο κατά γενική ομολογία έργο. 
Αναμφισβήτητα αξιόλογη και η εμπειρία που απέκτησε ως Πρόεδρος του Οικονομι-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Την ευαισθησία του για τα κοινά τού τόπου την εξέφρασε από τα νεανικά του χρό-
νια, όταν εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Σω-
ματείου Επιστημονικού Προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Επιτυχής και η ενασχόλησή του με την κεντρική πολιτική σκηνή. Από την στιγμή 
που του ανατέθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας αγωνί-
στηκε επιτυχώς σε καθημερινή βάση στο δύσκολο και νευραλγικό τομέα της υγεί-

Πελοπίδας Καλλίρης:
Στη μάχη των εκλογών

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 

ΠΕριΦΕρΕιαΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Στηρίζουμε 
τους δικούς μας
Ως κάτοικοι της Βόχας, υπό την ευρεία 

γεωγραφική έννοια του όρου, οφείλουμε 
να στηρίξουμε στην Περιφέρεια όλους 
εκείνους τους υποψήφιους που είναι 

συντοπίτες μας

Στις περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 ψη-
φίζουμε για την εκπροσώπηση της περιοχής μας στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Επιλέγουμε τους 
υποψηφίους που έχουν κίνητρο την ανιδιοτελή προσφορά 
και δεν επιδιώκουν από ματαιοδοξία θώκους και αξιώματα.

Επιλέγουμε τους ανθρώπους εκείνους που ζουν κοντά 
μας, γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της 
περιοχής μας. Βάζουμε σταυρό σε όλους εκείνους που συ-
ναντούμε καθημερινά και γνωρίζουμε το ήθος, την εργατι-
κότητα και την αξιοπρέπειά τους.

Την Κυριακή ψηφίζουμε, στηρίζουμε όλους εκείνους που 
ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στην περιοχή μας. Γιατί 
αυτοί γνωρίζουν τα προβλήματά και τις έγνοιες μας το ίδιο 
καλά με μας. Γιατί αυτοί μπορούν πραγματικά να γίνουν η 
δική μας φωνή στο περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννή-
σου!
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Ανδρέας Καραχοντζίτης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Θάνος Πισιμίσης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

6900 000000 - 2713 000000
onomasas@yahoo.gr

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ   Θεματικός Αντιπ/ρχης Πελ/σου
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Τηλ. 27410 26244  Κιν. 6984 603901 / 6944 907311
papafotiouap@yahoo.gr

Παπαφωτίου Ε. Απόστολος

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

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

Η "χρυσή" ευκαιρία για την Κορινθία
ας . Συγκεκριμένα χάρις των προσωπικών προσπαθειών του δεκαπλασιάστηκε η 
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς όφελος των υγειονομικών υπηρεσιών 
όλης της χώρας. Καθοριστική ήταν η συμβολή και η προσπάθειά του για την Κο-
ρινθία (και αυτό του το αναγνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας) Αναβάθμισε με 
τις προσπάθειές του, το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας από εξοπλισμό αλλά και 
έμψυχο υλικό (γιατρούς).Πραγματικά παρ΄ όλες τις αντίξοες συνθήκες της εποχής 
μας ο Πελοπίδας τα κατάφερε.

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν άνθρωπο που έχει την πείρα, σε συνδυασμό με τη 
γνώση και τη διάθεση να παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προκειμέ-
νου οι Κορίνθιοι να δουν ότι πράγματι κάτι αλλάζει για την Κορινθία ! Ο τόπος μας 
έχει ανάγκη από τέτοιες καθαρές φωνές που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας !

Οι Κορίνθιοι αναγνωρίζοντας αυτήν την επιτυχή διαδρομή του στις κυβερνητι-
κές- διοικητικές θέσεις που του ανατέθηκαν ως σήμερα, αλλά και τις σημαντικές 
γνωριμίες που διαθέτει με κυβερνητικά στελέχη, θεωρούν ότι επί θητείας του από 
τη θέση τού αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας πολλά θετικά θα προκύψουν για τον 
νομό μας!!!

Μιλώντας ο κ. Καλλίρης προς τα Μ.Μ.Ε  της Κορινθίας έδωσε το στίγμα του για 
την αυριανή ημέρα «Σήμερα είναι μια πρόκληση για μένα και απάντησα θετικά στην 
πρόσκληση του Πέτρου Τατούλη για την συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΕΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στο Νομό Κορινθίας ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, γιατί 
θεωρώ ότι έχουμε να επιτελέσουμε ένα σημαντικό έργο στην περιοχή . Πιστεύω 
ότι είναι η χρυσή ευκαιρία για την Κορινθία μας .»

Στην πρόσκληση αυτή είπα «ναι » για ένα και μόνο λόγο: Θεωρώ ότι οι Κορίνθιες 
και οι Κορίνθιοι μπορεί να είναι οι πρωταγωνιστές της πενταετίας που μας έρχεται 
,μιας και σε περιφερειακό επίπεδο αυτή η πενταετία θα είναι η πιο κρίσιμη αφού το 
νέο ΕΣΠΑ είναι όλο στην Περιφέρεια .

Άρα είναι μια σημαντική πενταετία για να πούμε ότι θα αφήσουμε ένα λιθαράκι 
στο τόπο μας.»

Αναδημοσίευση από το ειδησεογραφικό blog  http://protinews.blogspot.gr
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ΓνώμηΔ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

• Ποια θεωρείτε, ως σημαντικό-
τερα προβλήματα, που αντιμε-
τωπίζει η περιοχή του πρώην 
Δήμου Ασσου –Λεχαίου και τι 
προτείνετε για την αντιμετώπι-
ση τους; 
Το σημαντικότερο πρόβλη-

μα στην περιοχή είναι το νερό. 
Το νερό που έρχεται στην περιοχή 
είναι από γεωτρήσεις του Δήμου 
και όχι από τις πηγές της Στυμφα-
λίας, όπως θέλει να παρουσιάζει η 
δημοτική αρχή Πνευματικού. Δεν 
είναι πόσιμο, χρησιμοποιείται για 
οικιακή χρήση και παρουσιάζονται 
επίσης αρκετά προβλήματα  στο 
δίκτυο ύδρευσης, λόγω ότι ένα μέ-
ρος του είναι από αμίαντο και αυτό 
σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας. Άρα άμεση 
προτεραιότητα για εμάς είναι ότι θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του 
νερού με κάθε τρόπο  και να γίνει η αντικατάσταση του δικτύου Ύδρευ-
σης.

Το δεύτερο πρόβλημα, είναι η διάβρωση των ακτών, σε όλο το 
παραλιακό μέτωπο, όπου τον τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί. Εμείς 
προτείνουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύγχρονες μεθόδους 
εφαρμογής όπως «πράσινες» τεχνολογίες καινοτομικού χαρακτήρα για 
την παράκτια προστασία. Το θέμα της διάβρωσης των ακτών είναι άμεσα 
συνδεδεμένο με την οριοθέτηση των γραμμών αιγιαλού και παραλίας 
και ο Δήμος πρέπει να έχει ουσιαστική συμμετοχή και να διεκδικήσει 
την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα σχεδιά-
ζουμε  παρεμβάσεις για την ανάπλαση της περιοχής που θα ενθαρ-
ρύνουν την κίνηση πεζών και ποδηλάτων στον παραλιακό δρόμο και τη 
δημιουργία πεζοδρομίων στην παλιά εθνική οδό  για την ασφάλεια 
των πολιτών. Θεωρούμε επίσης  ότι η Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου, θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης του Δήμου και να μετεξελιχθεί σε χώρο διάθεσης των προϊόντων. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα διεκδικήσουμε την απόδοση της και δεν θα 
επιτρέψουμε την πώληση της από το ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, η Δημοτική αρχή 
Πνευματικού, παρά τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΕΡ για 
την αποκατάσταση των χωματερών (ΧΑΔΑ)στην περιοχή Ασσου – Λε-
χαίου, δεν προέβη σε καμιά παρέμβαση, με αποτέλεσμα να εξακολου-
θούν να παραμένουν  στην ίδια κατάσταση.

ΜΙΝΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΗΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Δήμαρχος Κορινθίων με την "Πρωτοβουλία 

Αλληλέγγυων Πολιτών για την Ανατροπή"

ΥΠΟΨΗφΙΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ασσου - λεχαιου
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΨΗφΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ασσοσ λεχαιο

κ. ασσοσ περιγιαλι
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Γνώμη

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

Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •  ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣτΟ ΠΛΥΣιΜΟ τΟΥ ΑΥτΟΚινΗτΟΥ ΣΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Δήμος Κορινθίων

Είμαι η Μαρίνα Ταουξίδη και συμμετέχω ενεργά επί 
σειρά ετών στον συνδικαλισμό, αγωνιζόμενη καθη-
μερινά για τις διεκδικήσεις των δικαιωμάτων των 

μελών των Συλλόγων της Κορινθίας μας, αλλά και των δι-
καιωμάτων των Κορινθίων για καλύτερη καθημερινότητα. 

Στην συνδικαλιστική μου πορεία συνειδητοποίησα ότι η 
επιτυχία στην μάχη των διεκδικήσεων των δικαιωμάτων 
των ανθρώπων που εκπροσωπώ είναι εξασφαλισμένη 
μόνο όταν η ανθρώπινη βάση που με στηρίζει είναι πλα-
τειά και δυνατή. 

• Για τον διευρυμένο μας Δήμο οι διεκδικήσεις αφο-
ρούν:

• την Ανάπτυξη του Εμπορικού Κόσμου 
• την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
• την διεύρυνση του Τουρισμού
• την ενίσχυση της Αγροτικής Παραγωγής 
• το άνοιγμα νέων αγορών και δυνατοτήτων στην 

Μεταποίηση των Κορινθιακών προϊόντων
• την Πολιτιστική ανάπτυξη
με κοινό στόχο όλων την δημιουργία νέων θέσεων ερ-

γασίας και την βελτίωση της οικονομικής θέσης της Κο-
ρινθίας που θα βελτιώσει την οικονομική θέση όλων μας.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση με τις αποκεντρωμένες δομές 
της μπορεί να αποτελέσει πυλώνα για την ανάπτυξη που 
όλοι μας θέλουμε, αν σ αυτήν συμμετέχουν οι άνθρωποι 
που θα θέσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των κοινών 
στόχων και οι άνθρωποι του εμπορίου μπορούν να προ-

ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΟΥξΙΔΗ: Με εμπειρία και διάθεση προσφοράς ζητά 
την ψήφο των δημοτών του διευρυμένου δήμου Κορινθίων

σφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση, καταθέτοντας την εμπειρία 
τους από την τριβή της καθημερινότητας.

Στη συνέχεια λοιπόν μιας διαδρομής πολλών χρόνων στον 
Συνδικαλισμό του κλάδου μου, αλλά και της εμπειρίας που απέ-
κτησα στις δεκαετίες της επαγγελματικής μου διαδρομής, σας 
ζητώ από καρδιάς και με δύναμη ψυχής την ψήφο σας στις Δη-
μοτικές Εκλογές, όπου συμμετέχω ως υποψήφια Δημοτική Σύμ-
βουλος με το συνδυασμό του Βασίλη Νανόπουλου.
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ΓνώμηΥγεία-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

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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, απόφοιτος του Πανεπι-

στημίου Bristol της Μεγάλης Βρεταννίας με σύγχρονη 

μεθοδολογία και πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία, 

παραδίδει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας ατομικά ή σε 

μικρά γκρουπ (ομαδικά) όλων των επιπέδων. 

Προετοιμασία όλων των πτυχίων (Michigan/

Cambridge) και επίσης προετοιμασία για το ειδικό 

μάθημα των Αγγλικών σε μαθητές Γ΄ Λυκείου για τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις, σε τιμές ανταγωνιστικές.

(Τα μαθήματα παραδίδονται κατ' οίκον ή στην έδρα 

μου). 

Τηλέφωνο επικοινωίας:  6984 027 218
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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 

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

τόσα ψηφοδέλτια ποιος θα τα πάρει�
(...) Κάποιος των υποψηφίων εδώ, είχε πολλαπλάς διαβεβαιώσεις εκ μέρους 

των «πολυπληθών φίλων του» ότι θα εκλεγεί, διότι το όνομά του παντού εύ-
ρισκε «καλήν υποδοχήν». (...) Ο κύκλος των οπαδών και θαυμαστών του είχε 
σαρώσει τα αντίθετα ρεύματα. Αι ακροπόλεις των αντιπάλων έπιπτον συνεχώς 
η μία κατόπιν της άλλης, δι' εντέχνου πολιορκίας «των επιτελών» ενισχυμένης 
φυσικά από αφθονίαν πολεμοφοδίων τα οποία παρείχε ο ευτυχής υποψήφι-
ος. (...) Αλήθεια, θα χρειασθούν μερικά πολεμοφόδια ακόμα. Η νίκη ανήκει εις 
εκείνον που θα έχει ένα φυσέκι ακόμη, όταν οι άλλοι δεν θα έχουν κανένα.

Και ο άνθρωπος διά να στερεώσει την νίκην, 
πολύ προθύμως εδέχετο να έχουν τα ιδικά του 
στρατεύματα πολλά φυσέκια αντί ενός, όταν οι άλ-
λοι δεν θα είχαν κανένα!...

- Ψηφοδέλτια! Τυπώστε κι άλλα ψηφοδέλτια. 
Ανάρπαστα γίνονται τα ευλογημένα. Τέτοιο ρεύ-
μα δηλαδή δεν μετάγινε!...

Εκατόν πενήντα χιλιάδες ψηφοδέλτια είχαν 
μοιρασθεί και αναζητούντο και άλλα.

Αγρία πιένα στο ταμείο του!...
Όλα καλά, όλα περίφημα, αλλά ήθελε να συμβου-

λευθεί και τη μοίρα.
Ήταν εξυπνάδα της χαρτορίχτρας, ήταν σχέδιο 

των «επιτελών»; Δεν γνωρίζομεν. Το γεγονός είναι 
ότι η χαρτορίχτρα του είπε καθαρά, διαβάζοντάς 
το φυσικά στα χαρτιά, ότι «μια μεγάλη επιτυχία τον 
αναμένει». Προσέθεσεν ότι «του ανοίγεται ταξίδι» 
και ότι «θα μπει σ' ένα μεγάλο επίσημο κτίριο για 

μια σπουδαία υπόθεση»... (...) Και έδωκε και έδωκε διά να εξυπνήσει την 
επαύριον των εκλογών με 160 κάπου ή 180 σταυρούς!

- Δηλαδή, μου έλεγε προχθές, το ανεξήγητο είναι, τι διάβολο έγιναν τα ψη-
φοδέλτια! Εκατόν πενήντα χιλιάδες πρώτη εκτύπωσις. Εξηντλήθη και έκαμα 
δευτέραν και τρίτην ανατύπωσιν!... Τι φρονείς εσύ!

- Φρονώ -του είπα- ότι το εκλογικόν σου έργον έτυχε μεν ενθουσιώδους 
υποδοχής εκ μέρους του κοινού -αφού έγινε και δευτέρα και τρίτη ανατύπω-
σις- αλλά όλα τα κέρδη σου τα 'φαγε ο εκδοτικός οίκος που τα εξετύπωσε.  
Αλλά δεν βαριέσαι! Σου μένει η δόξα.  Κανένας συγγραφεύς στην Ελλάδα, δεν 
εκυκλοφόρησε το έργον του σε τόσες χιλιάδες αντίτυπα!...

Από το Χρονογράφημα του Τέρπανδρου Αναστασιάδη 
"Ο βέβαιος βουλευτής", 1932, Μυτιλήνη Λέσβου

Quiz
Ποιος εντόπιος 
πολιτικός ανήρ 

είπε το αμίμητο: 
"Στις εκλογές 

γιορτάζουμε τις 
νίκες, φέτος όμως 
θα γιορτάσουμε 

τις ήττες!!!

τΟ πρΟσωπΟ
χρΗΣτΟΣ ΠΕτριΝιώτΗΣ, 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με τον συνδυασμό του Νίκου 
βουδούρη-τσίτουρα�

καλύτερηατάκαΗ

«Η ψήφος δεν απαιτείται 
και δεν επαιτείται!»

«Δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα 
διορίσουμε τέσσερις να τα διώχνουν με τα καλάμια» 

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Βασίλης Αυλωνίτης, στην ξεκαρδιστική ταινία "Η κυρία δήμαρχος"
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Λίγο πιο ψηλά!
 ■ Στην παρουσίαση του 
συνδυασμού και στις 
ομιλίες του υποψηφίου 
δημάρχου, η εν λόγω 
υποψηφία δημοτική 
σύμβουλος δεν χάνει την 
ευκαιρία να κάνει (και δεν 
είναι η μόνη) εμφανίσεις 
τύπου "πάρε πόζα για 
περιοδικό μόδας". Τη μια 
με δωδεκάποντο, την άλλη 
με καυτό μίνι. 

 ■ Φανταστείτε οι ψηφοφόροι 
να την πάνε λίγο πιο ψηλά, 
τι έχει να γίνει!

Πάμε σαν άλλοτε!
 ■ Αφού διετέλεσαν σε θέσεις 
κλειδιά του δήμου και μετά 
τη θητεία τους, μάλλον, 
έχασαν ο ένας τα ίχνη του 
αλλου όλως τυχαίως, τώρα 
το παιχνίδι της μοίρας τους 
έφερε στο ίδιο 
στρατόπεδο, να 
παλαμοκροτούν ο έναν τον 
άλλον!

 ■ Κοινός παρονομαστής η 
στήριξη του υποψηφίου 
δημάρχου που 
ακολουθούν, για το καλό 
του τόπου πάντα!

 ■ Κι όπως χαρακτηριστικά 
έλεγε ο ένας εκ των δύο: 
Στην Δημοκρατία δεν 
υπάρχουν αδιέξοδα...

Το ανάστημα...
 ■ Το φυσικό ανάστημα δεν 
έχει καμία σχέση με το 
πολιτικό ανάστημα. 

 ■ Το ανάστημα του 
αναστήματος που κρύβεται 
πίσω από το ύψος της 
παρουσίας ενός έχοντος 
πολιτικό ανάστημα και 
ουχί μόνον φυσικό είναι 
ένα θέμα ψυχολογικής και 
φιλοσοφικής συζήτησης 
ηθών, αλλά και 
κοινωνιολογικής 
ανάλυσης. 

 ■ Υπάρχουν βέβαια 
περιπτώσεις που η φύση 
δεν κρύβεται και το 
φυσικό ανάστημα 
προσιδεάζει και 
αντικατοπτρίζει το πολιτικό 
ανάστημα. 

 ■ Καλή ψήφο σε όλους!

Σαν βγεις στον πηγαιμό για την κάλπη...
 ■ Να εύχεσαι να 'ναι βραχύς ο δρόμος. Τους Κύκλωπες 
και τους Λαιστρυγόνες ψηφοφόρους να φοβάσαι. Τον 
άγριο Ποσειδώνα που τάζει θέσεις δεξιά κι αριστερά να 
τρέμεις!

 ■ Την ώρα της ψηφοφορίας πίσω από την μπλε κουρτίνα 
που κανείς το χέρι σου δε βλέπει, μη διστάσεις. Σβήσε 
τα κροκοδείλια δάκρυα για το καλό του τόπου και 
διάλεξε εκείνους που αξίζουν. 

 ■ Σαν βγεις στον πηγαιμό για την κάλπη να θυμάσαι: 
Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται! Έτσι σοφός που είσαι μετά από τόσες 
εκλογές θα χεις πια μάθει οι κάλπες τι σημαίνουν!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
Κ

Α
Θ

Ε
ΤΩ

Σ& Γράφει ο
...Κυρίαρχος 

Λαός

Νικητή 
βλέπω, συνδυασμός καλός, 

άνθρωποι άξιοι, ικανοί.  
Αααχχ σκοτείνιασε, δεν καθαρίζει!
Το 1 και το 2 μπλέχτηκαν! 

Δεν μπορώ να δω! Θα 'ναι πρώτη, 
θα 'ναι δεύτερη Κυριακή; 

Δεν ξέρω!


