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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ελπίδα 
και όραμα 

για το δήμο�
■ σελ. 8

"ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Ανακοίνωσε ο Γιώργος Δέδες 

την υποψηφιότητά του για 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου!

■ σελ. 2-4

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο Αννίβας «κλειδώνει» 
τις εκλογές

3 εκατ. ευρώ για τις αποκα-
ταστάσεις από τις πλημμύρες

WIFI FOR EUROPE 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δωρεάν πρόσβαση στο 
ιντερνετ για όλους�

■ σελ. 10

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, εξασφάλισε 
την απαιτούμενη χρηματόδοτηση από το Υπουργείο Υποδομών

ÇΚαταιγισμόςÈ ανακοινώσεων από το Δήμαρχο. Στην τελική ευθεία το 
Δημαρχείο, 700.000 για δρόμους, μαζί του και ο Γιώργος Δαληβίγκας

■ σελ. 12

Όχι άλλες χαμένες 
ευκαιρίες για τον 

δήμο Βέλου - Βόχας
■ σελ. 5

Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο δήμος 
μας δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από ΕΣΠΑ. 
Ξεσκεπάζεται η ανικανότητα  Παπακυριάκου!

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Επάξια πρώτοι οι μικροί ιστιοπλόοι�

■ σελ. 23

■ σελ. 9-10
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Κοινωνία

Τρόφιμα σε 700 (��) οικογένειες 
μοίρασε ο δήμος

Ο δήμος Βέλου-Βόχας πραγματοποίησε διανομή 
Τ.Ε.Β.Α. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Βέλου, σε 
είδη παντοπωλείου και φέτας. Η διανομή έγινε τις ημέ-
ρες Δευτέρα 21,Τρίτη 22 και Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 
2019, τις ώρες 09:30 π.μ. ως 14:00 μ.μ. Η αρμόδια αντι-
δήμαρχος Μαρία Καλλίρη δεν έλειψε ούτε στιγμή από 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο βοηθώντας ακούραστα στη 
διανομή των αγαθών στους δικαιούχους. 

Συνολικά διανεμήθηκαν αγαθά σε περίπου 700 οι-
κογένειες καλύπτοντας τις ανάγκες τους για παραπάνω 
από δύο μήνες. Το πρόγραμμα διανομής ολοκληρώθηκε 
με μεγάλη επιτυχία και όπως τόνισε σε δηλώσεις της η 
αρμόδια αντιδήμαρχος, Μαρία Καλλίρη: 

«Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ το λειτουργούμε με μεγάλη προ-
σπάθεια και πολύ κόπο με τους δύο μόνο υπαλλήλους του 
Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι 
δουλεύουν ακούραστα πολλές ώρες για την υλοποίησή 
του. Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων αποτελεί μια με-
γάλη ανάσα για τους δικαιούχους που τους διανεμήθηκαν 
τα τρόφιμα, τις περίπου 700 οικογένειες του δήμου μας, οι 
οποίες το έχουν ανάγκη για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 
Πρέπει να τονίσω εδώ, ότι αποτελεί έναν κακώς διαδιδό-
μενο μύθο η άποψη ότι όλες οι οικογένειες που καλύπτει 
το πρόγραμμα αυτό είναι Ρομά. Ο μύθος αυτός βασίζεται 
οπωσδήποτε στο γεγονός ότι οφείλουμε να προστατέψου-
με τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων, μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω όμως σε όλους τους τόνους, ότι από τη 

διανομή ΤΕΒΑ υποστηρίζονται οικογένειες της διπλανής 
πόρτας, οι οποίες με αξιοπρέπεια και περηφάνια διαβιούν 
σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κατέληξε η κ. Καλλίρη, 
τους δύο υπαλλήλους που δουλεύουν αγόγγυστα και στη-
ρίζουν την υλοποίηση του προγράμματος. Χωρίς αυτούς 
δε θα γινόταν τίποτα. Επίσης οφείλω ευχαριστίες στα Τμή-
ματα Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου 
μας για την πολύτιμη βοήθειά τους στη μεταφορά των 
τροφίμων», υπογράμμισε κλείνοντας. 

Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η 7η φορά που οργανώθηκε 
και περαιώθηκε με επιτυχία διανομή ΤΕΒΑ στο Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου 
Βέλου-Βόχας υπό την επίβλεψη της αντιδημάρχου Μα-
ρίας Καλλίρη.

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Χρηματοδότηση 
700.000 ευρώ για 
αγροτικούς δρόμους 
σε Βέλο-Βόχα

Aίτηση χρηματοδότησης για την Αγροτι-
κή Οδοποιία  του δήμου Βέλου-Βόχας κα-
τέθεσε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος. Η αίτηση κατατέθηκε στην 
«Πρόσκληση 4» για το έργο με τίτλο «Βελ-
τίωση της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου 
Βέλου – Βόχας» με συνολικό προϋπολογι-
σμό 700.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο δήμαρχος στο 
σχετικό δελτίο τύπου: 

«Το παραπάνω έργο αφορά την βελτίωση 
των αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές και 
Τοπικές κοινότητες του Δήμου για την εύκολη 
πρόσβαση στις γεωργικές καλλιέργειες των 
αγροτών και στις αγροτικές μονάδες (όπου 
υπάρχουν) με στόχο την ασφαλή και έγκαιρη 
μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει εμπράκτως 
το ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητά της 
σε χρονίζοντα θέματα και δίνει απαντήσεις στις 
μεγάλες προκλήσεις ώστε να προχωρήσουμε 
όλοι μαζί στο επόμενο βήμα».
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Στην τελική ευθεία το Δημαρχείο�

Η πιο σοβαρή και αξιόπιστη λύση ο Αννίβας

Τα τυπικά απομένουν για την αποπεράτωση του κτιρίου στο Ζευγολατιό

Στην Αθήνα βρέθηκε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου ο 
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος να καταθέσει στο 
υπουργείο Εσωτερικών ο ίδιος το φάκελο για την απο-
περάτωση του δημαρχείου Βέλου-Βόχας. Θυμίζουμε 
πώς το δημαρχιακό κατάστημα βρίσκεται σε ημιτελή 
μορφή από τα τέλη του 2010 όταν χάθηκε η χρηματο-
δότηση και το έργο έμεινε στη μέση. (διαβάστε το ιστο-
ρικό στη σελίδα 4).

 Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που έδωσε στη 

δημοσιότητα ο δήμος Βέλου-Βόχας:
 «Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής προτάσε-

ων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» για την αποπεράτωση 
των δημοτικών κτιρίων.

 Ο Δήμος Βέλου – Βόχας συνεπής στις δεσμεύσεις 
του κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης («πρόσκληση 5, 
ομάδα Β») συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη του συγκεκρι-
μένου έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού κατα-

στήματος».
 Ο Δήμος μας κινήθηκε άμεσα για την κατάθεση με την 

έναρξη της πρόσκλησης. Θα μπορέσουμε να δώσουμε 
περισσότερες πληροφορίες μόλις μας κοινοποιηθεί το 
έγγραφο της ένταξης.

 Έτσι, λοιπόν, η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου 
Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου, το Ζευγολατιό, μπαί-
νει στην τελική ευθεία».

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Βραχατίου και πρώην πρόε-
δρος της Δ.Κ. Βραχατίου, Γιώργος 
Δαληβίγκας ανακοίνωσε τη στήριξή 
του στον δήμαρχο Αννίβα Παπακυ-
ριάκο με μία ανάρτηση στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Facebook 
όπου αναφέρει: 

«Αγαπητοί συνδημότες,
Παρακολουθώ και συμμετέχω επί σει-

ρά ετών στα δρώμενα της τοπικής μας 
κοινωνίας από διάφορες θέσεις ευθύνης 
και πάντα με διάθεση προσφοράς.

Υπηρέτησα στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση ως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας 
Βραχατίου και γνωρίζω τις ανάγκες, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.

Στα χρόνια αυτά, είχα την ευκαιρία να 
αναπτύξω σχέσεις ειλικρίνειας και εμπι-
στοσύνης μαζί σας. Με το ίδιο αίσθημα 
ευθύνης ανέλαβα και τις θέσεις του Προ-
έδρου του Εμπορικού & Επιχειρηματικού 

Συλλόγου Βραχατίου και αυτή του Αντι-
προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι στις δύσκολες 
εποχές που βιώνουμε, δεν υπάρχει χώ-
ρος για κομματικές αντιπαραθέσεις, λαϊ-
κισμό και προσωπικά συμφέροντα.

Η συστράτευση ικανών, έμπειρων 

και ακέραιων μελών της κοινωνίας μας, 
γύρω από μία σοβαρή και στιβαρή ηγε-
σία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε 
να μπορέσουμε συνολικά ως Δήμος, να 
κάνουμε το επόμενο βήμα.

Πιστεύω επίσης ότι με προγραμμα-
τισμό, σκληρή δουλειά και συνεργασία, 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον.

Θεωρώ ότι η θητεία του Δημάρχου, 
Αννίβα Παπακυριάκου, έχει ένα θετικό 
πρόσημο, δεδομένων των γενικότερων 
οικονομικών δυσκολιών της εποχής και 
του Δήμου μας. Πιστεύω επίσης ότι απο-
τελεί την πιο σοβαρή και αξιόπιστη επι-
λογή για το μέλλον του τόπου μας και την 
είσοδο σε μια εποχή ανάπτυξης.

Για τους λόγους αυτούς δέχτηκα να 
συμμετάσχω στο συνδυασμό του Αννίβα 
Παπακυριάκου, ΄΄Ενωτική Δημοτική 
Κίνηση Βέλου-Βόχας΄΄ και να συνει-
σφέρω με τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά 
και με ισχυρή αίσθηση καθήκοντος.

Σας καλώ, λοιπόν, να ακολουθήσετε 
τον αγώνα μας πέρα και πάνω από ιδε-
ολογικές τοποθετήσεις και κομματικές 
διαφορές, ώστε όλοι μαζί να ισχυροποιή-
σουμε την περιοχή που όλοι αγαπάμε και 
θέλουμε να την βλέπουμε να προοδεύει.

Με εκτίμηση
Γιώργος Χρ. Δαληβίγκας»

Με τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο θα είναι υποψήφιος στις εκλογές ο έμπειρος Αυτοδιοικητικός 
και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου, Γιώργος Δαληβίγκας
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Το χρονικό του έργου κατασκευής του δημαρχείου

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

Η κατασκευή δημαρχείου Βόχας (τότε) Βέλου-Βό-
χας (σήμερα), εμφανίστηκε ως ανάγκη το 1999 όταν 
τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο “Καποδίστριας” που 
προέβλεπε τη συνένωση των κοινοτήτων σε δήμους. 
Οι αυξημένες ανάγκες για επαρκείς υποδομές ανέδει-
ξαν ως θεμελιώδες πρόβλημα τη δημιουργία ενός δη-
μαρχιακού μεγάρου που θα καλύψει με τους χώρους 
του τις ανάγκες στέγασης των όλων των υπηρεσιών.

Το 2000 το ζεύγος Φραγκούλη, μεταξύ άλλων ακι-
νήτων, κληροδοτεί στο δήμο το οικόπεδο, στο οποίο 
μετέπειτα θεμελιώθηκε το δημαρχείο. Στην διαθήκη 
υπάρχει σαφής όρος για τη δημιουργία Πνευματικού 
Κέντρου κι αυτό αποτελεί ένα κώλυμα για τη δημοτι-
κή αρχή Γαλάνη που εκεί ονειρεύεται να χτίσει το νέο 
δημαρχιακό μέγαρο.

Το 2002 στην προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρό-
βλημα με τον όρο της διαθήκης, η δημοτική αρχή 
αποφασίσει τη δημιουργία κτιρίου που θα περιλαμ-
βάνει και Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο πέραν των 
εγκαταστάσεων του δημαρχείου. Η αρχιτεκτονική 
μελέτη που ανατίθεται στον Αρχιτέκτονα καθ. Μω-
ραΐτη του ΕΜΠ προβλέπει εγκαταστάσεις 4.500 τ.μ.!

Από 1-1-2003 αναλαμβάνει νέα δημοτική αρχή 
υπό τον Σπ. Χριστοδούλου. Από τις πρώτες κινήσεις 
που κάνει είναι να έρθει σε συνεννόηση με τον κα-
θηγ. Μωραΐτη για την συρρίκνωση των δομημένων 
επιφανειών του δημαρχιακού μεγάρου, ώστε το έργο 
να «μαζευτεί» σε λογικά όρια προϋπολογισμού και να 
γίνει εφικτή η υλοποίησή του. Πράγματι οι προσπά-
θειες ευοδώνονται.

Το 2004 η νέα μελέτη προβλέπει γραφεία για τη στέ-
γαση όλων των υπηρεσιών του δήμου, αίθουσα θεά-
τρου 250 θέσεων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
220 θέσεων. Ένα φιλόδοξο έργο τίθεται σε εφαρμογή 
και η δημοτική αρχή Χριστοδούλου αγωνιά για την 
έγκαιρη δημοπράτησή του. Δημοπρατείται πράγματι 
στα τέλη του έτους, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

Η Α΄ φάση του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρεία 
ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ και διεκπεραιώνεται όταν την άνοιξη 
του 2005 με συγκίνηση παρουσία πλήθους κόσμου 

τελούνται τα εγκαίνια.  Το δημαρχείο – Πολιτιστικό 
Κέντρο είναι επιφάνειας 2500 τ.μ., η Α΄ φάση είναι 
προϋπολογισμού 610.000 ευρώ και όλα δείχνουν ότι 
το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010 το έργο θα έχει 
τελειώσει…

Η α΄ φάση του έργου όμως έχει αποπερατωθεί και 
η β΄ φάση προϋπολογισμού 794.000 ευρώ έχει δημο-
πρατηθεί από τον Νοέμβριο του 2006. Η σύμβαση 
υπογράφεται Μάρτιο του 2007 και η ανάδοχος εταιρεία 
ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ έχει προθεσμία περαιώσεως του 
έργου 18 μήνες. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν αφορούν τοιχοποιίες, επιχρίσματα, ηλεκτρο-
λογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το 2008 η 18μηνη προθεσμία για την ανάδοχο 
εταιρεία έχει παρέλθει προ πολλού όταν διαφαίνεται 
πια καθαρά ότι υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης του 
έργου. Η δημοτική αρχή Λιούντρη προσπαθεί με διά-
φορους τρόπους να βρει λύση, ενώ η αντιπολίτευση 
βοά για αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης.

Η σύμβαση διαλύεται τον Μάη του 2009 υπαιτι-
ότητα του δήμου Βόχας. Η επόμενη κίνηση της δη-
μοτικής αρχής είναι η απευθείας ανάθεση του έργου 
στη ΔΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Το έργο συνεχίζεται με με-
γάλες καθυστερήσεις κι ενώ η Ελλάδα μπαίνει σταδι-
ακά στην περιδίνηση της οικονομικής κρίσης. Γίνεται 
αγώνας δρόμου να απορροφηθούν τα κονδύλια από 
τον ΘΗΣΕΑ.

Το φθινόπωρο του 2010 οι χρηματοδοτήσεις του 
ΘΗΣΕΑΣ σταματούν. Το έργο σταματάει. Η χρηματο-
δότησή του καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη. Εδώ 

και ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί καμία λύση για την 
χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση του φιλόδοξου 
αυτού έργου.

Στις 15 Οκτωβρίου 2011 ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας Αννίβας Παπακυριάκος σε δηλώσεις του στην 
εφημερίδα μας (Γνώμη Πολιτών, φύλλο 1) τονίζει: 
«Αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η Β΄ φάση. 
Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για τη χρηματοδό-
τηση του υπόλοιπου έργου. Αρωγός σ’ αυτή την προ-
σπάθεια στέκεται και ο ΥΠΕΘΑ, ο κ. Μπεγλίτης. Έχουμε 
προσπαθήσει να το εντάξουμε σε διάφορες δράσεις, 
ακόμη και περιβαλλοντικές. Ωστόσο, προς το παρόν 
τουλάχιστον, δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Κατά 
συνέπεια, η τελική λύση που σκεφτόμαστε -διότι το 
έργο είναι απαραίτητο να γίνει- είναι να το καλύψουμε 
από ιδίους πόρους και έσοδα του δήμου. Κι αυτό όμως 
φαντάζει ανέφικτο, δεδομένης της δύσκολης οικονομι-
κής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε».

Στη συνέχεια ο δήμος Βέλου-Βόχας προχώρησε 
σε τροποποίηση της μελέτης, η οποία συντάχθηκε 
από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με εξωτε-
ρικούς συνεργάτες χωρίς κανένα κόστος για το δήμο. 

Ο προϋπολογισμός για την αποπεράτωση ανέρχε-
ται πλέον σε 2.950.000 €, σύμφωνα πάντα με τα εγκε-
κριμένα τιμολόγια των δημοσίων έργων και αφορά 
εργασίες οι οποίες είναι: Ολοκλήρωση Τοιχοποιίας, 
Δαπέδων Και Επιχρισμάτων, Ολοκλήρωση Η/Μ Κτι-
ρίου με ενεργειακή αναβάθμιση αυτών, Ολοκλήρω-
ση Κουφωμάτων Και Υαλοστασίων, Διαμόρφωση 
Περιβάλλοντος Χώρου, Διαμόρφωση Εσωτερικών 
διαρρυθμίσεων, Ελαιοχρωματισμοί του Κτιρίου όπου 
απαιτείται.
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Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες 
για το δήμο Βέλου-Βόχας�

Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο δήμος μας δεν έχει πάρει 
ούτε ένα ευρώ από ΕΣΠΑ. Ξεσκεπάστηκε η ανικανότητα  Παπακυριάκου!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ: “Φτάνουν πια οι χαμένες ευκαιρίες. 
Ήρθε η ώρα να δώσουμε ΝΕΑ ΠΝΟΗ στον τόπο μας!”

Δήμος Βέλου-Βόχας

Στο προηγούμενο συμβούλιο, πριν από έναν μήνα 
περίπου, ο δήμαρχος μας προκάλεσε να φέρουμε 
λίστα με τις χρηματοδοτήσεις έργων που έχει χάσει. 
Ο Θανάσης Μανάβης έχει ήδη δημιουργήσει μια ομά-
δα συνεργατών στη «Νέα Πνοή» η οποία  ασχολείται 
με τις χρηματοδοτήσεις και τις αναπτυξιακές δυνατό-
τητες που μπορεί να έχει ο δήμος μας. Αυτή η ομάδα  
λοιπόν ανταποκρίθηκε στην πρόκληση και έμεινε έκ-
πληκτη από τη μεγάλη λίστα που δημιουργήθηκε με 
τις χαμένες χρηματοδοτήσεις, τις χαμένες ευκαιρίες 
για το δήμο μας την 8ετία που πέρασε. Ενδεικτικά 
σας παραθέτουμε δυο-τρεις μόνο από τις οποίες θα 
μπορούσαμε να ωφεληθούμε αλλά …το χάσαμε το 
τρένο. Η λίστα των χαμένων ευκαιριών, λόγω της 
ανικανότητας του Παπακυριάκου, σταδιακά θα δίνε-
ται στη δημοσιότητα ώστε όλοι οι δημότες του δήμου 
Βέλου-Βόχας να μάθουν την αλήθεια! 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 (1η)
Ημερομηνία πρόσκλησης  12 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργι-
κή γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Αφορά αγροτική οδοποιία. Ως δήμος της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου ανήκαμε στους δυνητικά δικαιού-
χους. Είχε συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια 
ευρώ. Μπορούσαμε να καταθέσουμε πρόταση 
χρηματοδότησης για έργα αγροτικής οδοποιίας 
από 200.000€  έως 800.000 ευρώ. 
Η πρόσκληση έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2017.  ΚΑΙ 
ΕΜΕΙΣ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟΝΤΕΣ.

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ25 Α/Α ΟΠΣ: 2082
Ημερομηνία πρόσκλησης  31 Μαΐου 2017
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος». ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία του περιβάλλο-
ντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περι-
βάλλον». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΤΙΤΛΟΣ «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»
Ως δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήκα-
με στους δυνητικά δικαιούχους.
Η δράση περιλαμβάνει νέα έργα με αντικείμενο την 
εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για  αν-
θρώπινη  κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης 
υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού. Επίσης, 
έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης 
υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νε-
ρού.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν με τις 
κατάλληλες μελέτες να ενταχθούν έργα αντικατά-
στασης δικτύου αμιαντοσωλήνων ή δεξαμενών ή 
ακόμη και το έργο σύνδεσης του δικτύου Βραχατί-
ου Ζευγολατιού, τα περίφημα 150 μέτρα. 
Αυτή η πρόσκληση αγαπητοί συνδημότες, όπως 
αποκάλυψε ο Θανάσης Μανάβης, δεν έχει λήξει. Για 
καλή μας τύχη δεν έχει λήξει. Για κακή μας τύχη ο 
Παπακυριάκος και η παρεούλα του δεν έχουν πά-
ρει μυρωδιά. Βλέπετε τα μεγάλα έργα δεν γίνονται 
με απευθείας αναθέσεις. 

Η πρόσκληση λήγει στα τέλη του 2023 
και είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για το 
δήμο μας να την εκμεταλλευτεί. Γιατί 
εμάς, αγαπητοί συνδημότες, πάνω από 
όλα μας ενδιαφέρει το καλό του δήμου 
μας. Γι’ αυτό για άλλη μια φορά δείχνου-
με το δρόμο στη δημοτική αρχή Παπα-
κυριάκου. 

3. ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ. 
Στο σάιτ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr που είναι 
ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για 
την πορεία υλοποίησης των έργων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το σάιτ αυτό έχει διαδραστικό χάρτη 
που μπορεί κανείς να δει τα έργα ανά 
Περιφέρεια ή δήμο.
Ξέρετε πόσα έργα ενταγμένα στο 
ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν ως φορέα 
υλοποίησης το δήμο, υπάρχουν στο 
δήμο Βέλου-Βόχας; 
ΚΑΝΕΝΑ.
Ενδεικτικά σας απαριθμώ τα έργα των 
υπολοίπων δήμων της Κορινθίας, στα 
οποία φορείς υλοποίησης είναι οι ίδιοι 
οι δήμοι, γιατί οι δήμαρχοί τους έτρε-
ξαν, έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο και 
εξασφάλισαν την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. 
Όπως παρουσιάζονται λοιπόν στο επί-
σημο σάιτ του υπουργείου έχουμε:

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ: 4 Έργα  Συνολικός προϋ-
πολογισμός περίπου: 8,5 εκατομ. Ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: 5 Έργα Συνολικός προϋπολ. Περίπου 5 
εκατ. ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ: 1 έργο περίπου 2 εκατ. ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:  4 Έργα περίπου 5,5 εκατομ. Ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: 2 Έργα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ:  ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ.  ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ.

Δυστυχώς για το δήμο Βέλου-Βόχας ο κατάλογος των χαμέ-
νων χρηματοδοτήσεων είναι μακρύς και ατελείωτος. 

Ευτυχώς οι εκλογές του Μαΐου είναι κοντά και είναι μια μονα-
δική ευκαιρία για το δήμο μας να τελειώνει με την ανικανότητα 
και την κακοδιαχείριση του Παπακυριάκου. Ήρθε η ώρα να 
προχωρήσουμε στο μέλλον με το κεφάλι ψηλά και να εκμε-
ταλλευτούμε όλες τις αναπτυξιακές ευκαιρίες ώστε να δώ-
σουμε στον τόπο μας τη θέση που του ανήκει, να χαρίσουμε 
στα παιδιά μας το μέλλον που τους αξίζει! 

 Ευρωπαϊκή Ένωση

  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤαχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη, 22131Πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
Τηλ.: 2713601376, 2713601300
Fax: 2710234711
Email: epapailiou@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Τρίπολη, 31/05/2017
Α.Π.: 1256  

Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ25
Α/Α ΟΠΣ: 2082
Έκδοση: 2/0

Προς: 
Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος»ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία του περιβάλλοντος - μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).3. Tην υπ' αριθμ. 30/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την περίοδο 2014- 20194. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
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Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:  

4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 (1η) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 

 

ΜΕΤΡΟ 04 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, 

τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» 

ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» 

Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει 

3. Τη με αρ. πρωτ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», 

ΑΔΑ: ΨΥ237Λ1-Κ48
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Γνώμη6 Δήμος Βέλου-Βόχας

Ώρα για ΝΈΑ ΠΝΟΗ στο δήμο Βέλου-Βόχας 
με δυναμικές γυναικείες παρουσίες�

ΕΤΣΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ!
ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΦΑΙΗ) ΚΟΣΥΦΑΚΗ
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας:
Με πολύ υπερηφάνεια ο συνδυασμός "Νέα Πνοή", παρουσιάζει την κα. Φαίη Κοσυφάκη, ως υπο-

ψήφια δημοτική σύμβουλο στον δήμο Βέλου-Βόχας.
Η ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΦΑΙΗ) ΚΟΣΥΦΑΚΗ, είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός πτυχιούχος του Εθνικού Με-

τσόβειου Πολυτεχνείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Msc).
Γεννήθηκε και ζεί στο Βέλο.
Ως Αρχιτέκτων-Μηχανικός, είναι μέλος του Τεχνικού γραφείου "Sfera", που δραστηριοποιείται 

στην Κόρινθο το οποίο μελετά και κατασκευάζει τεχνικά έργα στην Κορινθία.
Ανήκει στην νέα γενιά επιστημόνων απο τους οποίους ο τόπος μας περιμένει ένα καλύτερο αύριο.
Μία εξαιρετικά σεμνή και δημιουργική επιστήμονας, που χαίρει εκτίμησης στον επιστημονικό κό-

σμο, αλλά και στην γενέτειρα της, όπως επίσης και η οικογένεια της.
Για την ανακοίνωση της κας. Κοσυφάκη ο Θανάσης Μανάβης δήλωσε:
"Το μέλλον ΞΕΚΙΝΗΣΕ, τίποτα πλέον δεν μπορεί να σταματήσει την Νέα εποχή που ξημερώνει 

στον δήμο μας Η Φαίη αποτελεί τιμή για εμάς αλλά και φέρνει μαζί της μεγάλες προσδοκίες σε ένα 
τόπο, που διψά για έργα Πνοής και ανάπτυξη. Εχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο και έχουμε και 
τους ανθρώπους να ξαναγράψουμε σωστά αυτή την φορά την νέα ιστορία του δήμου Βέλου-Βόχας.
Το μέλλον μας ανήκει. Καλωσόρισες Φαίη στην Νέα Πνοή. Πάμε δυνατά να τα αλλάξουμε ΟΛΑ.." .

ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας:

Mε ιδιαίτερη χαρά και τιμή, ο 
συνδυασμός "Νέα Πνοή", πα-
ρουσιάζει την κα. Αλέκα Μπιτσά-
κου, υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλο, στον δήμο Βέλου-Βόχας.

Η κα. Μπιτσάκου γεννήθηκε 
στο Βοχαϊκό, όπου και ζεί.

Είναι συνταξιούχος, τέως δι-
ευθύντρια, ασφαλιστικών εται-
ρειών, ειδικευμένη στον κλάδο 
αυτοκινήτων.

-Πτυχιούχος τεχνολόγος Μη-
χανολόγος Μηχανικός

-Κάτοχος διπλώματος ασφα-
λιστικών σπουδών στην Αγγλία

-Κάτοχος πιστοποιητικού 
ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύ-
πρου

-Μιλά Αγγλικά
Ο επικεφαλής του συνδυασμού Θανάσης Μανάβης δήλωσε:
"Καλοσωρίζουμε την Αλέκα Μπιτσάκου στον συνδυασμό μας και την ευ-

χαριστούμε για την εξαιρετική τιμή, να δώσουμε μαζί την μεγάλη μάχη για 
την πρόοδο και την προκοπή του δήμου Βέλου-Βόχας. Η συμμετοχή τέτοιων 
επιστημόνων και ιδιαίτερα γυναικών μας γεμίζει χαρά αλλά και ευθύνες,για 
να δημιουργήσουμε καλύτερες μέρες στον τόπο μας που έχει ανάγκη, την 
συμμετοχή πολιτών με μεράκι και αγάπη για τον δήμο μας.Ηρθε η ώρα της 
μεγάλης αλλαγής και της νέας εποχής, που την εγγυόνται πλέον τα στελέχη 
μας".

ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας:

Ικανοί άνθρωποι επιτυχημένοι 
ο καθένας στον τομέα του αποτε-
λούν την καλύτερη εγγύηση για 
την επόμενη ημέρα στον δήμο 
Βέλου-Βόχας. Με εξαιρετική τιμή 
ο συνδυασμός "Νέα Πνοή", πα-
ρουσιάζει σήμερα την υποψήφια 
δημοτική σύμβουλο στον δήμο 
Βέλου-Βόχας κα. Ελένη-Κωνστα-
ντίνου Δήμητρα.

Η Δήμητρα δραστηριοποιείται 
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας 
και έχει μέχρι σήμερα στην καριέ-
ρα της διευθύνει μεγάλες ιδιωτικές 
μονάδες υγείας και έχει εργαστεί σε 
υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικά 
κέντρα.

Ζεί στο ΒΡΑΧΑΤΙ και είναι πα-
ντρεμένη με τον Βασίλη Κωνστα-

ντίνου, απο το Μπολάτι με τον οποίο έχουν ένα παιδί.
Σήμερα εργάζεται στην "Μαγνητική και Αξονική Πελοποννήσου".
Συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα της περιοχής και είναι μέλος του συλλό-

γου γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Βραχατίου.
Το πλούσιο βιογραφικό της και η εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις νευ-

ραλγικές θέσεις στις οποίες εργάστηκε μέχρι σήμερα, είναι πολύτιμα στοιχεία 
για την επόμενη ημέρα του δήμου μας.

Καλωσορίζουμε την Δήμητρα στον συνδυασμό και στον κοινό αγώνα για να 
έρθουν καλύτερες ημέρες στον δήμο Βέλου-Βόχας.
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΚΥΩΝ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

Ξανάνιωσαν οι «βετεράνοι» στον χορό 
των ΚΑΠΗ του δήμου Βέλου-Βόχας 

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” Ανδρέας Σιάχος καλωσόρισε τον κόσμο και μίλησε με 
λόγια συγκινητικά και ανθρώπινα για την τρίτη ηλικία, ενώ ο δήμαρχος στο σύντομο χαι-
ρετισμό του επεσήμανε την ηθική υποχρέωση όλων για την υποστήριξη των απόμαχων 
της ζωής. Η εκδήλωση ξεχείλιζε από κέφι και καλή διάθεση με τη μουσική και τα τραγού-
δια του Άρη Σταύρου και των “ΔΙΑΠΑΣΩΝ”.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, η βουλευτής Κορινθίας Μαρία 
Θελερίτη, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Τρωγάδης, Μαρία 
Καλλίρη, Δημήτρης Τριανταφύλλου και Δημήτρης 
Μπεκιάρης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχάλης Σδράλης, 
ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Παλυβός, 
οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης, Νί-
κος Βουδούρης, Λεωνίδας Στεργιόπουλος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινο-
τήτων  και φυσικά πλήθος κόσμου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο Ν. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Έλπίδα και όραμα για το δήμο�

Την πρώτη του συγκέντρωση και 
ανακοίνωση υποψηφίων για τις επερ-
χόμενες εκλογές έκανε ο Νίκος Βου-
δούρης-Τσίτουρας την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου. Υπό το σύνθημα "ελπίδα 
και όραμα για το δήμο" ο υποψήφιος 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας ανέπτυξε τις 
βασικές προγραμματικές θέσεις του, 
έκανε σκληρή κριτική στο δήμαρχο 
και παρουσίασε έναν μεγάλο αριθμό 
υποψηφίων.  Οι υποψήφιοι στις επερ-
χόμενες εκλογές με τον συνδυασμό 
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση και επι-
κεφαλής τον Νίκο Βουδούρη-Τσίτου-
ρα είναι οι εξής:
1) Κούνας Βασίλης-Συνταξιούχος 

ΟΤΕ/ Πρώην Αντιδήμαρχος 
Δήμου Βέλου 

2) Γόγολας Βασίλης-Συνταξιούχος 
Αστυνομικός

3) Καραφωτιάς Γεώργιος-Αγρότης 
4) Σταμπεδάκης Παναγιώτης-

Επιχειρηματίας
5) Ρίσκας Δημήτριος-Αγρότης 
6) Γκιζαριώτης Σπύρος-

Ηλεκτρολόγος
7) Μπάρτζης Θεοφάνης-Αγρότης/

Επιχειρηματίας 
8) Παληός Θεόδωρος-Γεωπόνος
9) Μασούρη Κωνσταντίνα-

Καθηγήτρια μουσικής/
Συνεταιριστικός υπάλληλος 

10) Ζάρκος Δημήτριος-Ορκωτός 
Λογιστής

11) Βαρβιτσιώτης Γεώργιος-
Ιδιωτικός Υπάλληλος

12) Κελαϊδάκη Μαρία-Πολιτικός 
Μηχανικός

13) Παπαγεωργίου Μαρία-
Οδοντίατρος/Οδοντοτεχνίτης

14) Καλύβας Κωνσταντίνος-
Επιχειρηματίας

15) Νικολάου Παναγιώτης-

Συνταξιούχος Εγγειοβελτιωτικών 
έργων

16) Καμπίτης Γεώργιος-Χημικός 
ΑΠΘ/Επιχειρηματίας

17) Τρίμης Κωνσταντίνος-
Αγρότης-Ελαιοχρωματιστής

18) Καλπαξή Αγγελική-
Συνταξιούχος Ολυμπιακής

19) Διαμαντοπούλου-Βόσσου 
Ελένη-Ιδιωτική Υπάλληλος

20) Διαμαντόπουλος Σπύρος-
Ιδιωτικός Υπάλληλος

21) Μπίζιος Δημήτριος-
Ηλεκτρολόγος

22) Θεοδώρου Παναγιώτης-
Αγρότης

23) Μπίρης Τάκης-Αγρότης
24) Ζόλκας Γιώργος-Αγρότης
25) Θεοδώρου Μιχάλης-Αγρότης
26) Βελέντζας Γιάννης-

Αγρότης/πρόεδρος Αγροτικού 

Συνεταιρεταιρισμού 
Σουληναρίου

27) Καπώλης Παναγιώτης-
Γεωπόνος

28) Χανιάς Γιώργος-Αγρότης
29) Μίχου Σούλα-Συνταξιούχος 

Τραπεζικός
30) Μυλωνάς Γιώργος-Αγρότης/

Πυροτεχνουργός ηλεκτρονικός 
31) Καπώλης Τάσος-Ιδιωτικός 

Υπάλληλος
32) Τραγάς Σταύρος-Ιδιωτικός 

Υπάλληλος
33) Χουσαλάς Άγγελος-

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
34) Μπαλαφούτα Μαριαλένα-

Ιδιωτική Υπάλληλος
35) Κυπαρίσσης Γιάννης-

Συνταξιούχος Εμπορικού 
Ναυτικού
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση 
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902



Με απόφαση των υπουργών Οικονομί-
ας και Υποδο-
μών εγκρίθη-

κε χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
των οδικών υποδομών και των συ-
νοδών τους υδραυλικών έργων του 

Δήμου Σικυωνίων που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμ-
βρίου 2018». Αντικείμενο του έργου 
θα είναι η αποκατάσταση των βλαβών 
από τις θεομηνίες – πλημμύρες που 
έπληξαν το δήμο Σικυωνίων, τις υπο-
δομές και τα δίκτυά του, αλλά και το 

δημοτικό οδικό δίκτυο. Θα πραγματο-
ποιηθούν εργασίες και  παρεμβάσεις 
για την βελτίωση της βατότητας στο 
οδικό δίκτυο προκειμένου να εξασφα-
λισθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση 
των οχημάτων και η συγκοινωνία  των 
χωριών.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Έξασφαλίστηκαν 3 εκατ. ευρώ για 
αποκαταστάσεις από τις πλημμύρες

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το υπουργείο υποδομών για την αποκατάσταση 
των ζημιών από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου

Η έγκριση της χρηματοδότησης 
για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
έργων αποτελεί προϊόν της επίμονης 
προσπάθειας του δημάρχου Σικυω-
νίων Σπύρου Σταματόπουλου, αλλά 
και της ανταπόκρισης του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών 
Γιώργο Δέδε. Ο δήμαρχος Σπύρος 
Σταματόπουλος με αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις και έγγραφα αιτήματα είχε 
θέσει στην ηγεσία του υπουργείου 
το οξύ πρόβλημα και την επιτακτική 
ανάγκη με την οποία βρέθηκε αντι-
μέτωπος ο δήμος μετά τις φυσικές 
καταστροφές και τις πλημμύρες του 
περασμένου Σεπτεμβρίου.

Ευτυχώς αυτές οι ενέργειες βρή-
καν ευήκοα ώτα στο υπουργείο και 
η προσπάθεια αυτή έτυχε άμεσης 
ανταπόκρισης και με την ολοκλήρω-
ση της καταγραφής των ζημιών ήρθε 
η αναμενόμενη χρηματοδότηση που 
θα ανακουφίσει και θα εξομαλύνει την 
κατάσταση.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, σε δηλώσεις του τό-
νισε μεταξύ άλλων: 

«Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία 
του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών για την στήριξη που προσφέ-
ρει στον δήμο μας. Είναι βέβαιο ότι η 
χρηματοδότηση αυτή θα χρησιμοποι-
ηθεί με τον καλύτερο τρόπο και όχι 
μόνο θα αποκαταστήσει τις εκτεταμέ-
νες ζημιές που προκάλεσαν οι θεομη-
νίες αλλά θα βελτιώσει συνολικά τις 
υποδομές προς όφελος όλων μας».

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες: 
Αποκατάσταση βλαβών που προ-

ήλθαν από τις πλημμύρες, κυρίως 
νεροφαγώματα του οδοστρώματος, 
υποσκαφές των επιχωμάτων, αστο-
χίες πρανών επιχωμάτων, μεταφορά 
φερτών και άλλων υλικών επί του 
οδοστρώματος, καταστροφή μεγά-
λων τμημάτων ασφαλτοτάπητα με 
αποκολλήσεις, έντονες ρηγματώσεις 
και καθιζήσεις, καταστροφή των απο-
χετευτικών συστημάτων των οδών 
(τάφροι ομβρίων, μικρά τεχνικά). Στις 
παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν πε-
ριλαμβάνονται ενδεικτικά, η αποκα-
τάσταση πρανών ανάντη και κατάντη 

των οδών, έργα οδοποιίας (οδοστρώ-
ματα-ασφαλτικά—σήμανση- ασφάλι-
ση) κατασκευή οχετών, τάφρων και 
αποστραγγιστικών δικτύων για απορ-
ροή ομβρίων κ.λπ. 

Με την κατασκευή του θα αποκα-
τασταθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
και θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, 

μέσω διαμόρφωσης των απαιτούμε-
νων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, 
τοποθέτησης της προβλεπόμενης 
σήμανσης, αναδιαμόρφωσης των 
πρανών και της λήψης των αναγκαί-
ων μέτρων προστασίας από τις κα-
ταπτώσεις βραχωδών τεμαχίων στο 
οδόστρωμα.

Z Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Σ
PET SHOP

προσφοράΓ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ,
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
τηλ. 27410 50180
κιν. 6940 998153

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(ΣΑΚΙ  20 kg)

BESTBEST

13,90€

διανοµή
κατ ’ οίκον
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Δήμος Σικυωνίων

WiFi for Europe 
στο δήμο Σικυωνίων

 Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
για τους πολίτες και τους επισκέπτες 
του παρέχει ο δήμος Σικυωνίων με 
την ανάπτυξη δικτύων WiFi στους 
πολυσύχναστους δημόσιους χώ-
ρους. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία 
του Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κάλεσε τους δήμους της χώ-
ρας να υποβάλλουν πρόταση έντα-
ξης στο πρόγραμμα WiFi for Europe. 
Ο δήμος Σικυωνίων ήταν από τους 
πρώτους που υπέβαλε και η πρότα-

σή του έγινε αποδεκτή με χρηματο-
δότηση 15.000 € η οποία καλύπτει 
το κόστος εξοπλισμού και εγκατά-
στασης. Τα σημεία Wi-Fi πρόκειται 
να εγκατασταθούν σε δημόσιους 
χώρους του δήμου, όπως οι βιβλιο-
θήκες, το μουσείο, οι πλατείες, κ.ά.. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, δήλωσε την ικανο-
ποίησή του που ο δήμος Σικυωνίων 
παραμένει πρωτοπόρος σε σχέση με 
την τεχνολογική εξέλιξη, κάνοντας 
άλματα στο μέλλον. 

“Άθληση για όλους” 
για πέμπτη χρονιά 

στο δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για την καλλιέρ-
γεια και προαγωγή του αθλητισμού 
και σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, υλοποιεί 
για πέμπτη συνεχή χρονιά προ-
γράμματα Άθλησης για Όλους.

Με στόχο τη βελτίωση της φυ-
σικής κατάστασης, τη δημιουργία 
αθλητικής συνείδησης, την αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου, την 
ανάπτυξη αθλημάτων, την αναψυχή 
και εν τέλει τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των δημοτών, θα γί-
νουν τα εξής προγράμματα:

Α. Παιδί και αθλητισμός, στο 
οποίο περιλαμβάνονται: στίβος 
(δρόμος, άλματα, ρίψεις), μυϊκή εν-
δυνάμωση, ομαδικά αθλήματα 

Β. Άθληση και Γυναίκα, το οποίο 
περιλαμβάνει: βελτίωση φυσικής 
κατάστασης, μυϊκή ενδυνάμωση, 
αερόβια γυμναστική

Τα αθλητικά προγράμματα πραγ-
ματοποιούνται 2-3 φορές την 
εβδομάδα από πτυχιούχο Φυσικής 
Αγωγής σε δημοτικούς χώρους, 
είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και 
η μηνιαία συμμετοχή σε αυτά είναι 
10€. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
δηλώνουν συμμετοχή υποβάλλο-
ντας σχετική αίτηση στο Δημαρ-
χείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σι-
κυωνίων  (www.kiato.gov.gr). 

Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτή-
τως από ιατρική γνωμάτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν με το Τμήμα Κοιν. Προ-
στασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του 
Δήμου, τηλ. 27423 60117 (κα Γκα-
βάγια). 
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€699,00

€799,00

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333ΨΥΛΛΑΣ

Ψαλίδια μπαταρίας 
Ιταλίας  

Δετικό μπαταρίας 
Ιταλίας  απ

ό
απ

ό

Καράτε

Συνέχεια επιτυχιών για τον Λευτέρη Δημητριάδη

Πρωταθλητής Ελλάδος στους Νέους Άνδρες στα -68 στο shotokan karate αναδείχθηκε 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 21 Ιανουαρίου ο Πόντιος, αλλά και Βελιώτης ταυτόχρο-
να Λευτέρης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.

Ο Λευτέρης μ' αυτή του την επιτυχία κατάφερε να ξεπεράσει τον πατέρα του ο οποίος 
πλέει σε πελάγη ευτυχίας και περηφάνειας. 

Το πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις του Αμερικανικού κολλεγίου 
Αθηνών στο Χαλάνδρι και ο Δημητριάδης απεύθυνε ευχαριστίες στους δασκάλους του  
Νίκο και Γιώργο Γιδάκο, όπως και στο προπονητικό του team Θανάση Καραμάνο και Λένα 
Καραβάνη.
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο  
4,3 στρεμμάτων σουλτανίνα 

σε πλήρη παραγωγή  
ψηλό σκέπασμα, πεδινό, 
ποτιστικό, (4 μετοχές σε 

αρδευτικό συνεταιρισμό).  
Περιοχή Λέχαιο.

Αγροτεμάχιο  
2,1 στρεμμάτων εντός 

οικισμού, οικοδομήσιμο, 
θέση "Λινερια" Λέχαιο. 

Πληροφορίες:
6974 484971

Δημήτρης Κούτουλας, 
πρώην πρόεδρος 
Δ.Κ. Βέλου:
Έίναι ντροπή αυτό 
που έγινε στο Βέλο�

Είναι ντροπή αυτό που έγινε στο Βέλο. Το 
ΑΤΜ της Πειραιώς δίπλα στο Δημαρχείο. Δεν 
υπάρχει πλέον. Γιατί; 

Λόγω απόφασης της τράπεζας,τράπεζας που 
δεν συμμερίζεται την ανάγκη μιας ολόκληρης 
Δημοτικής Ενότητας αυτή του Βέλου ούτε σε-
βάστηκε τις καταθέσεις και τις επιδοτήσεις που 
διακινούνται μέσω αυτής απο τους Δημότες 
μας. 

Ντροπή για όλους μας. Για αυτούς που απο-
φάσισαν την αφαίρεση του ΑΤΜ αλλά και για 
εμάς που μένουμε αδιάφοροι. Περισότερο 
όμως λυπούμαι για την αδιαφορία του κ. Πα-
πακυριάκου Δημάρχου γέννημα θρέμα Βέλου. 

Επί ημερών του έφυγαν απο το Βέλο υπη-
ρεσίες ταχυδρομείο τράπεζες ακόμη και ΑΤΜ. 
Τελικά τι γίνεται; Τι συμφέρει το Βέλο; 

Να έχει Δήμαρχο απο το Βέλο και όλες τις 
υπηρεσίες στο Βραχάτι και Ζευγολατιό ή το 
αντίθετο. 

Το Βέλο των 6.000 κατοίκων 3.400 βάσει 
εκλογικού καταλόγου, μόνο το Βέλο χωρίς τα 
υπόλοιπα χωριά, χάνει καθημερινά την παλαιά 
του αίγλη. 

Τι θα κάνετε κ. Παπακυριάκο; Τι θα κάνουν 
οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι που είναι από το 
Βέλο; Όλους εσάπολλο κάποιοι σας έχουν περί 
πολλού.



«Η αυτοδιοίκηση το 2019 θα δώσει 
μάχη απέναντι σε αυ-
τούς που θέλουν να 
την καθυποτάξουν και 

κυρίως θα αντισταθεί στις επιρροές 

που αντιμάχονται τη συνταγματική της 
αυτοτέλεια και αυτονομία. Θα δώσει 
μάχη για να υπερασπιστεί τη θεσμική 
της λειτουργία, επάρκεια και ικανό-
τητα» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης τύπου που πα-

ραχώρησε στην έδρα της Περιφέρειας 

την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΥΠΟΥ
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Πέτρος Τατούλης: «Κυρίαρχο το πολιτικό μας 
προφίλ για την υπεράσπιση της αυτοτέλειας της 

αυτοδιοίκησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Είναι τραγικό λάθος στον 21ο αιώνα 
τα πολιτικά κόμματα να παρεμβαίνουν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και τραγική 
εικόνα να σέρνονται γύρω από τους 
υποψηφίους. Είναι επίσης προσβλητι-
κό για την αυτοδιοίκηση υποψήφιοι να 
τρέχουν πίσω από τα πολιτικά κόμματα 
για να μάθουν τα προβλήματα, ανέφερε 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και 
δήλωσε «εμείς δεν μάθαμε την Πελο-
πόννησο μέσα από τις εκλογές. Την ξέ-
ρουμε πολύ καλά, όπως επίσης και τους 
ανθρώπους της». 

Ο κ. Τατούλης δήλωσε ακόμη ότι «για 
χρόνια πολλοί ήταν αυτοί που πάλεψαν 
στην αυτοδιοίκηση για την κατοχύ-
ρωση της αυτοτέλειάς της. Όσοι όμως 
ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση 
αποτελούν αναμφίβολα βαρίδια που 
επιχειρούν να ανατρέψουν αυτή τη συ-
νταγματική συνθήκη. Στη σύγχρονη αυ-
τοδιοίκηση οι ίδιοι οι πολίτες είναι αυτοί 
που αποφασίζουν για το μέλλον τους».

Με όπλο την εμπιστοσύνη των 
πολιτών δυναμώνουμε ακόμα 
περισσότερο την Περιφερειακή 
αρχή και τη Νέα Πελοπόννησο

Η Περιφερειακή αρχή και η παράτα-
ξη της Νέας Πελοποννήσου απέδειξαν 
τις αντοχές τους και την πολιτική τους 
δυναμική, καθώς βγήκαν πολύ ισχυρές 
μέσα από πολύ βίαιες παρεμβάσεις, οι 
οποίες υιοθετούσαν πολιτικές πρακτι-
κές αποστασίας με επίκεντρο την Πελο-
πόννησο. 

«Το υψηλό μας πολιτικό προφίλ και 
η εμπιστοσύνη των πολιτών συνιστούν 
το πιο ισχυρό όπλο αποτροπής τέτοιων 
πρακτικών. Αυτή είναι η καλύτερη απά-
ντηση σε όσους συμμαχούν σε τέτοιες 
διαδικασίες που ευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό για τις παθογένειες της κοινω-
νίας» δήλωσε ο Πέτρος Τατούλης και 
υπογράμμισε ότι «είναι αντιφατικό, απ’ 
τη μια πλευρά να κατηγορείς τις προ-
σπάθειες αποστασίας στη Βουλή και απ’ 
την άλλη να προτρέπεις σε αποστασία 
στελέχη της αυτοδιοίκησης». 

Ο κ. Τατούλης σημείωσε επίσης το πα-
ράδοξο «όσοι δέχθηκαν εκβιασμούς και 
πιέσεις δηλώνουν ακόμα υπερήφανοι 
για το έργο της περιφερειακής αρχής. 
Έχουμε μάθει από χτυπήματα κάτω από 
τη μέση, δεν υιοθετήσαμε ωστόσο ποτέ 
αυτή την πρακτική. Μιλάμε πάντα και 

μόνο με καθαρούς πολιτικούς όρους. Οι 
υποψήφιοι δεν μπορούν να παίζουν με 
την αγωνία των πολιτών και θα πρέπει 
να καταθέσουν τις απόψεις και τις προ-
τάσεις τους για την Πελοπόννησο». 

Σε ότι αφορά την απλή αναλογική, ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέ-
φερε ότι ήταν από τους πρώτους που 
υποστήριξε την εφαρμογή της, «ώστε 
θεσμικά να επιτευχθεί η συνεννόηση. 
Όσοι βρίσκονται απέναντί της το κάνουν 
λόγω ακραίων ιδεολογικών πεποιθήσε-
ων και όχι γιατί θέτουν σε προτεραιότη-
τα τις ανάγκες των πολιτών».  

Νέο εθνικό διακύβευμα 
και νέος πατριωτισμός η 
πολιτική συνεννόηση των δύο 
διαφορετικών κόσμων

«Η συνεννόηση των δύο διαφορε-

τικών κόσμων αποτελεί το νέο εθνικό 
διακύβευμα και ο νέος πατριωτισμός» 
τόνισε ακόμα ο Πέτρος Τατούλης και 
σημείωσε «έθεσα αυτό το διακύβευμα 
στον Πρωθυπουργό της χώρας κατά τη 
διάρκεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου 
της Πελοποννήσου και πλέον η άποψή 
αυτή έχει γίνει ευρέως δεκτή και παρα-
δεκτή. Αυτό ζητούν οι πολίτες να επι-
βάλλουν στα πολιτικά κόμματα, ώστε να 
ανανεώσουν τις πολιτικές τους αντιλή-
ψεις και πρακτικές. Προσπαθήσαμε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο να επικρατή-
σει η συνεννόηση με τις παρατάξεις, δεν 
κατέστη ωστόσο εφικτό λόγω της αδυ-
ναμίας τους να αντιληφθούν αυτή την 
αναγκαιότητα. Το επιτύχαμε ωστόσο με 
τους πολίτες, με τους οποίους έχουμε 
πλέον εδραιώσει σταθερές σχέσεις συ-
νεννόησης και εμπιστοσύνης». 
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Best Friends - Pet Market  Φόρµα Μέλους

Ονοµατεπώνυµο ......................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση ................................................................................................ Πόλη .....................................................

Email ................................................................................... Τηλ. κινητό ..................................................................

Γίνεται µέλος και κερδίστε πόντους µε τις αγορές σας προϊόντα pet 
και εξαργυρώστε τους στις επόµενες αγορές σας

Ελ. Βενιζέλου 15 Κιάτο - Έδρα: Λάκκοι Βασιλικού
τηλ. 2742022153 - 2742026969 email: info@best-friends.gr

Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

eshop: best- friends.gr

Μεγάλες προσφορές
σε αξεσουάρ

Η παράταξη του Γιώργου Δέδε που θα διεκδικήσει  την εκλογή της 
στις Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου

Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο�

Την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου στις προσεχείς Περιφερειακές εκλογές έκανε, την Τρίτη 29 
Ιανουαρίου 2019, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γιώργος Δέδες, ως επικεφαλής της παράταξης 
«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» για την Πελοπόννησο.

Σ ε ειδική εκδήλωση που έγινε 
στην Τρίπολη, παρουσία  ΜΜΕ και 
δημοσιογράφων, ο Γιώργος Δέ-

δες παρουσίασε τη Διακήρυξη και τους 
στόχους του συνδυασμού του, «έναν 
ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό συνδυ-
ασμό» - όπως ο ίδιος τον χαρακτήρισε 
-  τον οποίο θα στελεχώσουν δραστήριοι 
κοινωνικά και πολιτικά άνθρωποι με κα-
ταγεγραμμένη διαδρομή στους χώρους 
της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών 
δράσεων, χωρίς κομματικά κριτήρια, ή 
άλλα στεγανά.
Ο Γιώργος Δέδες, σημείωσε ότι το πρό-

γραμμα που θα παρουσιαστεί στο επόμε-
νο χρονικό διάστημα,  είναι ένα επιχειρη-
σιακό σχέδιο, διαφανές,  κοστολογημένο, 
με σαφείς προτεραιότητες και χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης, το οποίο θα απαντά 
στις προκλήσεις των καιρών και θα οδη-
γήσει στο μέλλον ευημερίας που αξίζει 
στην Πελοπόννησο, αφήνοντας πίσω τις 
μέρες των αδιεξόδων και της μιζέριας. Ο 
υποψήφιος Περιφερειάρχης τόνισε πως 
οι «Νέοι Δρόμοι» είναι ο «μονόδρομος» 
για την έξοδο από τα αδιέξοδα που έχει 
προκαλέσει η απερχόμενη διοίκηση στην 
Πελοπόννησο.

Με σύνθημα «Ανάπτυξη στην Πράξη, με 
Εμπειρία, Σχέδιο και Αποφασιστικότητα», 
οι «Νέοι Δρόμοι» για την Πελοπόννησο, 
όπως τόνισε ο Γιώργος Δέδες θα σημα-
τοδοτήσουν μια νέα πορεία στα αυτοδιοι-
κητικά του τόπου. Παράλληλα, στη διάρ-
κεια της παρουσίασης του συνδυασμού 
ο κ. Δέδες έκανε έναν απολογισμό των 
έργων που υλοποιήθηκαν ειδικά στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη διάρ-
κεια των 4 χρόνων που συντόνισε από τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, όπως  ενδεικτικά η αποπεράτωση 
των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της 
Ολυμπίας Οδού και του «ΜΟΡΕΑ».
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης αναφέρ-
θηκε στους πρωτεύοντες στόχους της 
παράταξης, δίνοντας έμφαση στα εξής:
‣ Περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από δια-

δικασίες Δημοκρατίας και Διαφάνειας,

‣ Στρατηγική συνδυασμένων δράσεων 
με ιεραρχημένους στόχους και προ-
τεραιότητες, έξω από τη λογική των 
εφήμερων λύσεων και των μπαλωμά-
των,

‣ Ενθάρρυνση θεσμών συμμετοχικής 
Δημοκρατίας με τη μορφή τοπικών και 
περιφερειακών δημοψηφισμάτων,  

‣ Νέο μοντέλο διοίκησης με ψηφιοποίη-
ση υπηρεσιών επικοινωνίας και διεκ-
περαίωσης με τον πολίτη, 

‣ Υιοθέτηση θεσμών και μηχανισμών 
διαφάνειας και λογοδοσίας των οργά-
νων της Περιφέρειας, 

‣ Διαπεριφερειακές συνεργασίες εντός 
χώρας. Συνεργασίες με Ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες και Ευρωπαϊκούς Θε-
σμούς – Άντληση χρηματοδοτήσεων.

Παρουσιάζοντας ο κ. Δέδες τη φιλοσοφία 
διαμόρφωσης του συνδυασμού και το 
όραμά του, τόνισε:  «Ο σεβασμός στους 
Πελοποννήσιους σημαίνει ότι στη μάχη 
που θα δώσουμε ως  παράταξη θα έχουν 
θέση όλοι όσοι έχουν αγάπη για τον 
τόπο μας, εμπειρία και ανιδιοτελή πρό-
θεση να συνεισφέρουν στην πρόοδο της 
Περιφέρειας». Κάλεσε δε στους Νέους 
Δρόμους, σαν «επιβάτες» - όπως είπε 
χαρακτηριστικά - όλους τους δημοκρα-
τικούς πολίτες για τους οποίους η Πελο-
πόννησος αποτελεί πατρίδα, κατοικία και 
αγάπη. 
Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο κ. Νίκος 
Πατσαρίνος, επικεφαλής της Περιφερεια-
κής παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα» 
και ο κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος, πρώην 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου Πελοποννήσου, οι οποίοι συστρατεύ-
ονται στην παράταξη «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» για 
την Πελοπόννησο.



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

 agathouspa.gr          info@agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Happy Valentine’s Days!!!
• MONO για τις 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου 2019 

ΕΚΠΤΩΣΗ 40% σε όλα τα είδη μασάζ 

• 1 + 1 με έκπτωση 50%, στα αγαπημένα i love καλλυντικά περιποίησης 
σώματος με μεθυστικά αρώματα φρούτων, λουλουδιών ή σοκολάτας! 

2 επισκέψεις + 1 ΔΩΡΟ
σε εξειδικευμένες
θεραπείες προσώπου

(μεσοθεραπεία, οξέα, spm)

4 επισκέψεις + 2 ΔΩΡΟ
laser πόδια

Περιορισμένα πακέτα ΜΟΝΟ για 
το Φεβρουάριο! Κλείστε το ραντεβού σας 

σήμερα στο τηλέφωνο 2741055405, 
για μία δωρεάν ενημέρωση

Υποδεχόμαστε το
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
με 4 μεγάλες 
προσφορές:
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μήνυμα του Δημήτρη Νικολάου 
για τις περιφερειακές εκλογές

Μετά την αυτοδιοικητική μου 
διαδρομή στο Δήμο Σικυωνίων, τον 
οποίο υπηρέτησα τα τελευταία πέντε 
χρόνια ως πρόεδρος της Τ.Κ. Κάτω 
Διμηνιού, αποφάσισα να συστρατευ-
τώ με τον Παναγιώτη Νίκα ως υπο-
ψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. 
Με ενδιαφέρει να καταθέσω και τις 
δικές μου δυνάμεις, για μια μεγά-
λη δημιουργική αλλαγή, που έχει 
ανάγκη τόσο η Κορινθία, όσο και 
η Πελοπόννησος που έχει υποστεί 
τραύματα από μία περιφερειακή δι-
οίκηση η οποία στάθηκε κατώτερη 
των προσδοκιών.

Πέρα όμως από αυτό, οι περιφερειακές εκλογές έχουν πολιτικό 
πρόσημο και προφανώς ως εκλεγμένο στέλεχος της ΝΟΔΕ Κορινθί-
ας δεν θα μπορούσα να λείψω από την μάχη της μεγάλης κεντροδε-
ξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να αναδειχθεί νικήτρια στις 
περιφερειακές εκλογές της Πελοποννήσου. Μέσα από την εκλογική 
αυτή διαδικασία θα φανεί ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία προσφέρει 
σήμερα ρεαλιστική και μετρήσιμη ελπίδα για μία καλύτερη Ελλάδα 
με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους υποψήφιους...
Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Νικολάου είναι υποψήφιος 

Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη 
Νίκα, "Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο".

Με τον Πέτρο Τατούλη 
η Αθανασία Χρισταρά
Την υποψηφιότητα της κας Αθανασίας Χρισταρά με 
το συνδυασμό της Νέας Πελοποννήσου στην Κο-
ρινθία ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου κ. Πέτρος Τατούλης το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 
2019. 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης δή-
λωσε ότι "ενισχύουμε σημαντικά τη Νέα Πελοπόν-
νησο και την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας με 
ισχυρές προσωπικότητες που έχουν αποδείξει την 
ευαισθησία τους για τα κοινωνικά θέματα και έχουν 
υπηρετήσει με ευθύνη και αποτελεσματικότητα το 
δημόσιο συμφέρον. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
για την ένταξη της ιατρού Αθανασίας Χρισταρά στη 
Νέα Πελοπόννησο όπου με την γνώση της και την 
εμπειρία της θα βοηθήσει στην μεγάλη προσπάθεια 

που καταβάλλουμε για την Κορινθία"
Βιογραφικό Αθανασίας Χρισταρά
Γεννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε στην Κόρινθο. Είναι πτυχιούχος Ιατρικής κι έλαβε 
την ειδικότητα της πνευμονολογίας στο ΝΝΘΑ Σωτηρία και ΝΙΜΤΣ.
Υπηρέτησε την υπηρεσία υπαίθρου στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας στο νοσο-
κομείο Κορίνθου. Από το 2007 εργάζεται στο ιδιωτικό της πνευμονολογικό ιατρείο 
στην Κόρινθο. Παράλληλα εργάστηκε ως ελεγκτής ιατρός σε διάφορα ασφαλιστικά 
ταμεία και με σύμβαση του Κεελπνο στη ΜΕΘ Κορίνθου. Συμμετείχε για πρώτη φορά 
κι εκλέχθηκε στις δημοτικές εκλογές του 2014. Διετέλεσε αντιδήμαρχος διοικητικών 
υπηρεσιών και τουρισμού από το 2014-2016. Κατά τη θητεία της ο Δήμος Κορινθίων 
έλαβε για πρώτη φορά μέρος σε εκθέσεις κι ημερίδες τουρισμού. Διατέλεσε υπεύ-
θυνη του ΕΔΔΥΠΥΥ με παράλληλες διαλέξεις και συμμετοχή σε συνέδρια κι υπήρ-
ξε αντιπρόεδρος στις σχολικές επιτροπές του Δήμου. Ως αντιδήμαρχος κι ως ιατρός 
προσέφερε εθελοντικά σε ιατρικές και κοινωνικές δράσεις της Κορινθίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από ενέργειες ομάδα συγχωριανών μας, 

από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 
επαναλειτουργεί το περίπολο 

φύλαξης κατοικιών στο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν

για εγγραφές στο τηλέφωνο:
6980 985 230  //  Μελέτσης Νεκτάριος

Όμιλος βιομηχανικών 
επιχειρήσεων επιθυμεί να εντάξει 

στο ανθρώπινο δυναμικό του, για την 
υποστήριξη του γραφείου της εταιρίας 

στο Λέχαιο Κορινθίας, εξωτερικό 
υπάλληλο, με τόπο κατοικίας στην 
ευρύτερη περιοχή Ξυλοκάστρου. 

Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου και γνώση 
χειρισμού  MS Office.  Αποστολή  

βιογραφικών  στο  hrdept@elpack.gr
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Νέα αρχή για τη 
"Νέα Γενιά" Κοκκωνίου 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Σύλ-
λογος "Νέα Γενιά" Κοκκωνίου. Οι πρόσφατες 
εκλογές έφεραν στο προσκήνιο άτομα που εμ-
φορούνται από την διάθεση να προσφέρουν και 
να δράσουν με όρεξη και κέφι για να αλλάξουν 
και να ομορφύνουν το χωριό τους. 

Σε σχετική ανακοίνωση το νέο Δ.Σ. σημειώ-
νει: «Ήρθε η ώρα να γίνει πραγματικότητα αυτό 
που λέμε σύλλογος,όλοι μαζί για το καλό του Συλ-
λόγου και του χωριού μας και χθές ήταν η αρχή 
με την πρώτη ανοικτή συνάντηση μελών και συ-
χωριανών στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
όπου έγινε ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και με 
το βλέμμα στο μέλλον αυτή η συνάντηση εδραι-
ώθηκε να γίνεται κάθε Σάββατο στον ίδιο χώρο.

Θα χαρούμε να σας δούμε πάλι και βεβαίως 
περιμένουμε όλους τους φίλους του Συλλόγου 
μας <<ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ>> να έρθουν....

ΜΕ ΤΙΜΗ  ΤΟ Δ.Σ.»

ΚΟΚΚΩΝΙ Το Ζευγολατιό γιορτάζει�

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Ζήτημα ζωής: μαθητές 
και δήμος χέρι-χέρι�

Ο ανθρωπιστικός οργανισμός KIDS SAVE 
LIVES και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας 
Προνοσοκομειακής Φροντίδας διοργάνω-
σαν την Κυριακή 27/1/2019 στην Πάτρα  
εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης για την εθελοντική εκπαιδευτική δρά-
ση τους  στα σχολεία και κατ επέκταση στην 
Ελληνική κοινωνία.

Το Γενικό Λύκειο Βέλου και ο Δήμος Βέ-
λου-Βόχας συμμετείχαν στην εκδήλωση 
αυτή με ομιλία με τίτλο ΄΄Πώς ωφελήθηκε 
το σχολείο μας και πώς θα αλλάξουμε το 
δήμο μας΄΄. Για τα σχολεία του Βέλου μί-
λησε η Ελένη Κραβαρίτη, υποδιευθύντρια 

του ΓΕΛ Βέλου και Πρόεδρος του Συλλό-
γου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Βέλου.

Εκ μέρους του Δήμου στην εκδήλωση 
βρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπα-
κυριάκος, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης 
Μπεκιάρης και ο Πρόεδρος της ΑΝΕΛΙΞΗΣ 
κ. Ανδρέας Σιάχος. 

Ο Δήμαρχος όταν πήρε το λόγο εκδήλω-
σε την ολόθερμη υποστήριξη του Δήμου 
στη διάδοση των δράσεων στο Δήμο Βέλου 
Βόχας,  με τελικό στόχο την εκπαίδευση 
των συμπολιτών μας και την τοποθέτηση 
Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε 
καίρια σημεία στο Δήμο.

Έκδήλωση για την ιστορία του 
Δημοτικού Σχολείου Βέλου

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 
2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δημοτικού Σχολείου Βέλου 
πραγματοποιήθηκε από το Σύλ-
λογο Βελιωτών ΄΄Η ΑΓΙΑ ΜΑ-
ΡΙΝΑ΄΄ μία πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση που αφορούσε την 
ιστορία του σχολείου και τον δά-
σκαλο Θεόδωρο Ράπτη.

Στην εκδήλωση παρουσιά-
στηκε αρχειακό υλικό από την 
ιστορία του σχολείου, παλιές 
και ιστορικές φωτογραφίες ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομι-
λία του Δημοτικού Συμβούλου 
Θοδωρή Ράπτη, ο οποίος έκα-
νε μια ιστορική αναδρομή στην 
πορεία του παππού του, του 
Θεόδωρου Ράπτη, ο οποίος ση-
μάδεψε με την προσωπικότητά 

του την ιστορία του Σχολείου και 
της Εκπαίδευσης στο Βέλο, αλλά 
και στην Κορινθία γενικότερα. 
Συγκινητική ήταν επίσης η ανα-
φορά στην προσωπικότητα του 
Θεόδωρου Ράπτη από την εγγο-
νή του κα. Μαριάννα Κολοβίνου, 
καθηγήτρια αγγλικών σήμερα.

Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε 
με μια χρονολογική και ιστορική 
αναφορά στην πορεία ίδρυσης 
και λειτουργίας του Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου από το 1850 
έως σήμερα.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Βέλου Βόχας Αννίβας Παπα-
κυριάκος καθώς επίσης και οι 
Αντιδήμαρχοι Μαρία Καλλίρη και 
Δημήτρης Μπεκιάρης.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Έκδηλώσεις

74 λεπτά στο Μπολάτι�
Την νέα παραγωγή της παρουσιάζει από το Σάβ-

βατο 2 Φεβρουαρίου και για 10 παραστάσεις η θε-
ατρική ομάδα "Θάνος Καλαντζής" της Νέας Διάπλα-
σης Μπολατίου. 

Πρόκειται για τη θεατρική παράσταση «74 λεπτά 
για να πεις την αλήθεια» του Ευάγγελου Σαμιώτη  
σε σκηνοθεσία Άρη Σταύρου. Το έργο είναι μια σύγ-
χρονη ξεκαρδιστική κωμωδία, γεμάτη εκπλήξεις, 
αγωνία, ανατροπές και γέλιο.

Τα σκηνικά είναι  του Βαγγέλη Νικολάου και τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν οι: 

Άρης Σταύρου, Βασιλική Σγουράκη, Τζίμης Κου-
σουλός, Παναγιώτης Παπαδιάς, Σόφη Ανδρικοπού-
λου, Θοδωρής Τάτσιος, Ήλια Χατζηκιρλή
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.30
Γενική είσοδος: 8€  Φοιτητών –Ανέργων 5€
Επιτρέπεται η είσοδος 
μόνο σε θεατές άνω των 13 ετών!
Τηλέφωνα Κρατήσεων:
6945871808 - 6974608079 - 6940731760

Μια όμορφη βραδιά από το 
Σύνδεσμο Φιλολόγων�
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας καλεί τα μέλη 
και τους φίλους του στην εκδήλωση που διοργα-
νώνει το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 
7  μ.μ., στο ιστορικό Σικυώνιο Restaurant-Bar 
KARAMALIKIS, Ναυαρίνου και Πιπίνου, Πα-
ραλία Κιάτου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνει 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας και θα τιμή-
σουμε δύο πνευματικούς ανθρώπους του τόπου 
μας· τον Καθηγητή του Παν/μίου Πελοποννήσου  
κ. Αριστείδη Δουλαβέρα και τον επίτιμο Σχολικό Σύμ-
βουλο Φιλολόγων Κορινθίας κ. Κώστα Τσατσάνη. 
Θα ακολουθήσει πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα 
που άφησε εποχή στα στέκια του δικού μας μεγάλου 
συνθέτη Γιάννη Σπανού, στο Κιάτο, και συνεχίζει την 
προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό. 
Τραγούδι: Πένυ Ξενάκη - Μαρία Κανελλοπούλου
Επιμέλεια Προγράμματος - Πιάνο: Κώστας Γιαννάκης

Χορεύουν οι έμποροι 
και επιχειρηματίες του 
Βραχατίου�

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο 
Αλκυών στο Βραχάτι, ο Εμπορικός και Επιχειρημα-
τικός Σύλλογος Βραχατίου διοργανώνει τον ετήσιο 
χορό του και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας. Η βραδιά θα πλαισιωθεί με ζωντανή μουσική 
από τον μοναδικό και αγαπημένο ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΟΥ-
ΝΤΡΗ με την ορχήστρα του. 
Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 7:30 μ.μ. 
αλλά το γλέντι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες!
Για πληροφορίες - κρατήσεις: 
6946 23 63 03 & 694 828 2743. 
Παράλληλα, ο Σύλλογος προετοιμάζει και τη γενι-
κή συνέλευσή του για τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 
στην αίθουσα των ΚΑΠΗ Βραχατίου στις 7:30 το 
απόγευμα με θέματα που αφορούν τον απολογισμό 
αλλά και τον προγραμματισμό των δράσεών του.
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Παναγής Δ. Ζούβας (1910 – 1992)
Ιστορικός - συγγραφέας, λογοτέχνης, επίτιμος δρ Φιλοσοφίας, δημοσιογράφος

ΜΕΡΟΣ  Δ΄

Συγγραφικό έργο
(1 9 6 0)
- Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο 

εκχριστιανισμός των Σλαύων, εις την 
εφημερίδα «Ο Έλλην» (1 Αυγούστου), 
Αθήναι.

- Διονύσιος ο Πύρρος ο Θεσσαλός, ανά-
τυπον εκ του Θεσσαλικού Μέλλοντος 
(Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβρι-
ος), Αθήναι.

- Γενετήσια διαπαιδαγώγησις, Αθήναι.
(1 9 6 1)
-  Χριστιανισμός και Πολιτική: Σχέσις Εκ-

κλησίας και Πολιτικής, Αθήναι.
-  Το Ελληνικόν Τάγμα Ιπποτών του Αγί-

ου Διονυσίου Ζακύνθου, Αθήναι.
-  Γενετήσια Διαπαιδαγώγησις, Αθήναι.
- Η Πελοποννησιακή Γερουσία και η 

Μονή Καλτεζών, ανάτυπον εκ του πε-
ριοδικού «Εθνική Φλόγα» (Απρίλιος – 
Μαϊος), Αθήναι.

(1 9 6 2)
- Οθώνειον και Καποδιστριακόν Πανεπι-

στήμιον, ανάτυπον εκ του περιοδικού 
«Ο Αιών», Αθήναι.

(1 9 6 4)
- Η Ζάκυνθος ως Κέντρον της Φιλικής 

Εταιρείας, ανάτυπον εκ του περιοδικού 
«Ιόνιος Ηχώ» (Μάρτιος), Αθήναι.

- Ο Ιερός Κλήρος της Ελλάδος εις τον 
Αγώνα του Έθνους, εις την εφημερίδα 
«Νέμεσις» (Απρίλιος), Αθήναι.

- Οι πρώτοι Κοινοβουλευτικοί αγώνες 
των Συνταγματικών μας θεμελίων, 
ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ο Άρης» 
(Μάϊος – Ιούνιος), Αθήναι.

- Το πρώτον εν Ελλάδι Τυπογραφείον, 
ανάτυπον εκ του περιοδικού «Προβο-
λεύς» (Μάϊος – Ιούνιος), Αθήναι.

- Το πρώτον εν Ελλάδι Τυπογραφείον, 
ανάτυπον εκ του περιοδικού «Προβο-
λεύς» (Μαϊος), Αθήναι.

(1 9 6 5)
- Το πρώτο εργοστάσιον Χαρτοβιομηχα-

νίας εις Άργος, Αθήναι.
- Η πρώτη Αναθεωρητική Βουλή (1910), 

ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ο Άρης» 
(Μάρτιος), Αθήναι.

- Ο Ιταλός Φιλέλλην Σανταρόζα εις το 
Ναύπλιον, ανάτυπον εκ της εφημερί-
δος «Αργολική Φωνή» (Ιούνιος – Ιού-
λιος), Άργος.

- Ζακύνθιοι εις τους Αγώνας της Μάνης, 
ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ιόνιος 
Ηχώ» (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος), 
Αθήναι.

- Ερρίκος Τράϊμπερ, ο πρώτος αρχία-
τρος του Ελληνικού Στρατού εις Κό-
ρινθον, εις την εφημερίδα «Κορινθιακά 
Χρονικά» (Νοέμβριος – Δεκέμβρι-
ος),Αθήναι.

(1 9 6 6)
- Τρείς ποιηταί της Χιλής, ανάτυπον εκ 

του περιοδικού «Φιλολογική Πρωτο-
χρονιά», Αθήναι.

- Ο ταγματάρχης Κουμπερνάτι (Ιταλός 
φιλέλλην) εις τον Αγώνα του 1821, 
ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ελλη-
νισμός του Εξωτερικού» (Απρίλιος), 
Θεσσαλονίκη.

(1 9 6 7)
- Ιστορικά κείμενα από την Ένωσιν 

της Επτανήσου, εις την εφημερίδα 
«Έθνος» (Ιανουάριος), Santiago Χιλής.

- Η σύστασις του Τάγματος των Φιλελ-
λήνων εις την Κόρινθον (1822), εις την 
εφημερίδα «Ένωσις των Κορινθίων» 
(Μάρτιος), Αθήναι.

- Ο Ελβετός Ιππότης Ι. Γ. Εϋνάρδος (εκ 
των επιφανών φιλελλήνων), ανάτυπον 
εκ του περιοδικού «Ξενία» (Μάρτιος), 
Αθήναι.

(1 9 6 8)
- Σατωμπριάν, ο μεγάλος φίλος της Ελ-

λάδος, Αθήναι.
- Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, ανάτυπον 

εκ του περιοδικού «Ξενία» (Νοέμβρι-
ος), Αθήναι, [Μελέτη].

- Το Πολίτευμα της Επιδαύρου (Ιανουά-
ριος 1822), εις την εφημερίδα «Κοριν-
θιακή Ηχώ» (Φεβρουάριος), Κόρινθος, 
[Μελέτη].

- Ερρίκος Σλήμαν (Αρχαιολόγος), ανά-
τυπον εκ του περιοδικού «Ξενία» (Φε-
βρουάριος), Αθήναι, [Μελέτη].

- Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ιδρυτής του 
πρώτου Σχολείου της Κορίνθου, εις 
την εφημερίδα «Κορινθιακά Χρονικά», 
Αθήναι, [Μελέτη].

- Ο Ελληνισμός ως εκπολιτιστική δύνα-
μις, εις την εφημερίδα «Βορειοηπει-
ρωτικός Αγών» (7 Ιουνίου), Αθήναι, 
[Μελέτη].

(1 9 6 9)
- Η οργάνωσις τακτικού στρατού κατά 

τα πρώτα έτη της Επαναστάσεως του 
1821, Αθήναι.

- Η οργάνωσις του στρατού κατά την 
Επανάστασιν του 1821, Αθήναι.

- Λόγος πανηγυρικός εις την 21η Απρι-
λίου, Αθήναι.

- Ελλάς – Αϊτή, δύο ιστορικά έγγραφα 
της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821 
– 1822), εις την εφημερίδα «Έθνος της 
Χιλής», [Μελέτη].

- Ο Φαβιέρος (Γάλλος φιλέλλην, Συνταγ-
ματάρχης) εις την μάχην του Χαϊδαρίου 
(1826), ανάτυπον εκ του περιοδικού 
«Ο Ελληνισμός του Εξωτερικού», Θεσ-
σαλονίκη, [Μελέτη].

 (1 9 7 0)
- Η 28η Οκτωβρίου 1940 : το άθλημα 

μιας γενεάς ηρώων, Αθήνα.
(1 9 7 1)
- Τιμολέων Φιλήμων, (ο Δημοσιογράφος 

– ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Βουλευ-
τής), Αθήναι.

- Ο Τύπος κατά την Ελληνικήν Επανά-
στασιν (1821 – 1831), Αθήναι.

-  Η εν Άργει τοπική Συνέλευσις του 
1821 και η Πελοποννησιακή Γερουσία, 
Αθήναι.

- Το μέγα δίδαγμα της 25ης  Μαρτίου του 
1821 (λόγος πανηγυρικός), Αθήναι, 
εκδόσεις Ιωλκός.

- Η εκστρατεία της Χίου υπό τον Φαβιέ-
ρον κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, 
Αθήναι.

- Η είσοδος του Φαβιέρου εις την Ακρό-
πολιν των Αθηνών κατά την Ελληνικήν 
Επανάστασιν, Αθήναι.

- Ιωάννης Γ. Παπαδιαμαντόπουλος, θυ-
σίαι και αγώνες του κατά την Ελληνι-
κήν Επανάστασιν του 1821 (Βραβείον 
δήμου Κορίνθου), Αθήναι.

- Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο 
ιστορικός του Έθνους, ανάτυπον εκ 
του περιοδικού «Ξενία» (Ιανουάριος – 
Φεβρουάριος), Αθήναι.

(1 9 7 2)
- Κωνσταντίνος Μ. Κούμας (Θεσσαλός 

Λόγιος του 1821), Αθήναι.
- Τα τραγούδια μου (Ποιήματα), Αθήναι.
- Ιωάννης Α. Καποδίστριας, η διπλωμα-

τική του δραστηριότης και η Ελληνική 
Επανάστασις, Αθήναι.

- Η Ευρωπαϊκή διπλωματία και ο Ιωάν-
νης Καποδίστριας, ανάτυπον εκ του 
περιοδικού «Ο Ελληνισμός του Εξω-
τερικού» (Απρίλιος), Θεσσαλονίκη, 
[Μελέτη].

- Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η ελλη-
νική πραγματικότης, ανάτυπον εκ του 
περιοδικού «Ελλάς του Νότου» (Σε-
πτέμβριος – Οκτώβριος), Λεμεσός Κύ-
πρου, [Μελέτη].

(1 9 7 3)
- Βυζαντινά Ιδρύματα Φιλανθρωπίας, 

Αθήναι.
- Ευριπίδου Εκάβη:Τραγωδία, 

μτφρ Παναγή Δ. Ζούβα, έκ-
δοσις 2α, Αθήναι.
- Ποιήματα, Αθήναι.
- Η Κορινθία στη ποί-
ηση του Α. Μιχοπούλου – Κο-
ρινθιανού, Αθήναι.
-  Πορεία στη Ζωή 
(Διηγήματα), Αθήναι.
-  Αι Εθνικαί Συνελεύ-
σεις των Ελλήνων: ιστορική 
θεώρησις, α΄ έκδοση, Αθή-
ναι.
- Η πρώτη Εθνική Συ-
νέλευσις των Ελλήνων (1821 
– 1822), εις την εφημερίδα 
«Έθνος», Santiago, [Μελέτη].
- H αυγή του Θριάμ-
βου, ανάτυπον εκ του περι-

οδικού «Διαλέξεις», Οκτώβριος, Αθή-
ναι, [Μελέτη].

(1 9 7 4)
- Έλληνες Λόγιοι εις Βενετίαν, Αθήναι.
- Ιωάννης Γ. Παπαδιαμαντόπουλος 

(Αγωνιστής και Φιλικός του 1821), εις 
το περιοδικό «Αχαϊκά Χρονικά» (Μάρ-
τιος – Απρίλιος), Αθήναι, [Μελέτη].

- Πορεία στη ζωή: Διηγήματα, Αθήνα, 
[χ.ε].

- Εθνικαί Συνελεύσεις των Ελλήνων 
(Ιστορική θεώρησις), χρονικά των Συ-
νελεύσεων και επίσημα κείμενα 1821 
– 1936, β΄ έκδοση, Αθήνα.

(1 9 7 5)
- Εκ των Ελλήνων της Βενετίας , Αθήναι, 

[χ.ε].
(1 9 8 0)
- Ολλανδία: η χώρα των θαυμάτων (τα-

ξειδιωτικές εντυπώσεις), Αθήναι.
(1 9 8 8)
- Σανταρόζα (Ιταλός Φιλέλλην), ο ρομα-

ντικός Ήρως της Σφακτηρίας (1825), 
Αθήναι.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για όλα αυτά 
τα έργα του ο Παναγής Δ. Ζούβας δεν 
συνεργάστηκε με κάποιον συγκεκριμέ-
νο συμβατικό εκδοτικό οίκο. Τα περισ-
σότερα εξ αυτών είναι αυτοεκδόσεις. 
Η μοναδική πληροφορία που υπάρχει 
είναι ότι η εκτύπωσή τους έγινε στο τυ-
πογραφείο του Κ. Παπαδημητρόπουλου 
που βρισκόταν στην Αθήνα. Εκτός από 
τα προαναφερθέντα έργα που εκδόθη-
καν, αναφέρονται και τρία ακόμα έργα 
ολοκληρωμένα τα οποία βρίσκονταν στο 
στάδιο της εκτύπωσης. Αυτά είναι:
- Οι Ιππόται της Ζακύνθου εις Αγώνας 

υπέρ της Ελευθερίας.
- Η αντίληψις της Ιστορίας δια τα γεγονό-

τα της Γαλλίας.
- Σταύρος Ν. Νικολάου, Οπλαρχηγός 

της Κορίνθου κατά την Επανάστασιν 
του 1821

Δεν είναι όμως γνωστό εάν τελικά αυτά 
τυπώθηκαν. Πέραν όμως της συγγρα-
φής και έκδοσης έργων ο Παναγής Δ. 
Ζούβας έκανε ποικίλλες ομιλίες σε εκπο-
μπές στο ΕΙΡ και σε άλλους Ραδιοφωνι-
κούς Σταθμούς για θέματα επιστημονικά, 
ιστορικά, παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά, 
θρησκευτικά και λογοτεχνικά. Επιπλέον, 
πραγματοποίησε διαλέξεις και εκφώνησε 
πανηγυρικούς λόγους σε διάφορες περι-
στάσεις.

Βοηθήματα – Βιβλιογραφία – Πη-
γές  
- Αρχείο δήμου Βέλου – Βόχας (Ληξιαρ-

χείο Δ.Ε Βόχας & Ιστορικό Αρχείο Δ.Κ 
Ζευγολατειού)

- Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων 
catalog.parliament.gr

- Ζούβας Δ. Παναγής, Εθνικαί Συνελεύσεις 
των Ελλήνων, β΄ έκδοση, Αθήναι, 1975, 
σσ 239 – 240 (εμπεριέχεται συνοπτικός 
κατάλογος με τα προαναφερθέντα κυρι-
ότερα έργα του)

- Θωμόπουλος Σώζων, Κορίνθιοι Συγγρα-
φείς (1863 – 1963), βιογραφικά – βιβλι-
ογραφικά, έκδοση β΄ (βελτιωμένη και 
επαυξημένη μετά βιογραφιών ετέρων δι-
ακεκριμένων Κορίνθιων), Αθήναι, 1964.

- Ιδιωτικό Αρχείο Οικογένειας Δημητρίου 
Σταυρ. Ζούβα

- Ιδιωτικό Αρχείο Οικογένειας Σάββα Κων/
νου Σχοινοχωρίτη

Ιστορικό Αφιέρωμα

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος*

* Ο κ. Σχοινοχωρίτης  Κωνσταντίνος είναι Ιστορικός - συγγραφέας, 
Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος - Μουσειολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ

email: korinthios13@yahoo.gr, τηλ. 6945 832094
προσωπικό ιστολόγιο: http://adesmeutiskepsi.blogspot.com

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



-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	
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Με επιτυχία η αιμοδοσία στο Ζευγολατιό
Μαζική προσέλευση  -  Συγκεντρώθηκαν 45 πολύτιμες φιάλες αίματος!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού, σήμε-
ρα το απόγευμα 23-1-2019. Η προσέλευση ήταν εξαιρετι-
κά ικανοποιητική αφού πολλοί νέοι άνθρωποι προσήλθαν 
στον Ιερό Ναό και προσέφεραν το αίμα τους, το πολύτιμο 
αυτό θεραπευτικό μέσο, το οποίο δεν παράγεται, δεν αγο-
ράζεται και δεν πωλείται, παρά μόνο προσφέρεται με αν-
θρωπιά και αγάπη από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Συγκεντρώθηκαν 45 πολύτιμες φιάλες αίματος και αξί-
ζουν συγχαρητήρια και πολλά-πολλά ευχαριστώ σε όλους 
τους αιμοδότες που με χαμόγελο και καλή καρδιά πρόσφε-
ραν ζωή και υγεία στους συνανθρώπους μας.

Την αιμοδοσία πραγματοποίησε ειδικευμένο κλιμάκιο 
του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κορίνθου και 
την υποστήριξαν με θέρμη οι σύλλογοι: Πνευματική Στέγη 
Ζευγολατιού, Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βό-
χας και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 
Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού.

Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλους, κυρίως όμως 
στους αιμοδότες!!!
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Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
“Πρώτες Βοήθειες 
για Πολίτες” από 
τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό 
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Δια-
σωστών και Ναυαγοσωστών Κορίνθου 
διοργάνωσε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
“Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες” στις 26& 
27 Ιανουαρίου 2019. Το πρόγραμμα εκ-
παίδευσης πολιτών ''ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ'' είχε διάρκεια 12 ωρών 
(σε 2 ημέρες) υλοποιήθηκε από πιστο-
ποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και αποτελείτο από 5 
ενότητες:
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ
• ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟ-
ΝΗΣΗ
• ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
• ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σκοπός μας ήταν οι πολίτες να είναι σε 
θέση να προσφέρουν αποτελεσματική 
βοήθεια, με ασφάλεια, σε οποιοδήποτε 
έκτακτο περιστατικό χρειαστεί. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του ο εκπαιδευόμε-
νος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης 
με πιστοποίηση ISO, με ισχύ για 5 χρόνια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

Υγεία

«Έτοιμάζουμε σύγχρονο καταφύγιο για τα αδέσποτα»  
Με αφορμή περιστατικά που συνέ-

βησαν με πρωταγωνιστές αδέσποτα 
σκυλιά και αποκάλυψαν το κενό ενη-
μέρωσης που υπάρχει στους δημότες 
σχετικά με αδέσποτα και δεσποζόμενα 
ζώα, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσου-
με στη δημοσιότητα μερικά στοιχεία για 
την καλύτερη ενημέρωση των κατοί-
κων και επισκεπτών του δήμου Βέλου-
Βόχας.

Ο δήμος Βέλου-Βόχας δεν διαθέτει 
δημοτικό καταφύγιο για την περίθαλψη 
των αδέσποτων ζώων για λόγους οικο-
νομικής αδυναμίας, ωστόσο έχει προβεί 
στη σύσταση πενταμελούς επιτροπής 
παρακολούθησης του προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων και έχει 
πραγματοποιήσει μια σειρά δράσεων 
που αφορούν στην περισυλλογή και 
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς. Επίσης, η επιτροπή έχει την 
ευθύνη του ελέγχου της ορθότητας και 
της αλήθειας των καταγγελλομένων 
περιστατικών.

Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 
2016 ο δήμος Βέλου-Βόχας υλοποιεί 
Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων, με τη σύναψη σύμβασης με ιδιώ-
τη κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρι-
κών υπηρεσιών. Κατά την υλοποίηση 
της συγκεκριμένης δράσης, στειρώ-
θηκαν περί τα 100 αδέσποτα ζώα, τα 
οποία σημάνθηκαν ηλεκτρονικά, εξε-
τάστηκαν κλινικά, εμβολιάστηκαν και 
έγινε επανένταξη όπως ακριβώς ορίζει 

ο νόμος (4039/2012 όπως τροποποιή-
θηκε με τον 4235/2014).

Παράλληλα ο δήμος Βέλου -Βόχας 
στέκεται αρωγός στην προσπάθεια 
των φιλόζωων και αντίστοιχων ορ-
γανώσεων (συνεργαζόμαστε άριστα 
με τη Φιλοζωϊκή Σικυωνίων «σχέσεις 
στοργής») με στόχο να διευκολυνθεί 
το έργο τους, το οποίο αποδίδει ήδη 
θετικά αποτελέσματα. Επίσης, έχουν 
γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 
έχουν υπάρξει οι σχετικές δεσμεύσεις 
τόσο από τον πρόεδρο της Εθελοντι-
κής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος όσο 
και από το Ίδρυμα Λάτση για τον προ-
γραμματισμό επιπλέον στειρώσεων 
στο δήμο μας. Θετικά αποτιμήθηκαν, 
επίσης, τα αποτελέσματα του πιλοτικού 
προγράμματος σίτισης αδέσποτων και 
αποτελεί άμεσο στόχο η καθιέρωση 
του προγράμματος μέσα από τη μορφή 
ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Στους προϋπολογισμούς των τελευ-
ταίων ετών έχουν προβλεφθεί σχετικά 
ποσά για τη σίτιση των αδέσποτων. Ο 
δήμος μας ζήτησε τα έτη 2017-2018 
την πρόσληψη μέσω προγράμματος 
του ΟΑΕΔ κτηνιάτρου, πλην όμως δεν 
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα γιατί δεν 
παρουσιάστηκε το αντίστοιχο ενδιαφέ-
ρον από κτηνιάτρους.

Επίσης, είναι εις γνώσιν των ιδιοκτη-
τών δεσποζόμενων ζώων ότι πρέπει να 
τα δηλώσουν στο δήμο καθώς και να 
γνωστοποιήσουν τον αριθμό microchip 
ώστε ο δήμος να έχει πλήρη γνώση του 
αριθμού των ζώων στην περιοχή ευ-
θύνης του. Σύντομα θα πραγματοποι-
ηθούν έλεγχοι σε όλα τα δεσποζόμενα 
ζώα για την τήρηση της νομοθεσίας.

Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε τη 
δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου και 
έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες 
ενέργειες.

Τέλος θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το 
νόμο (4039/2012 όπως τροποποιήθηκε 
με τον 4235/2014) τα αδέσποτα ζώα, 
περισυλλέγονται, ελέγχονται υγειο-
νομικά, στειρώνονται, εμβολιάζονται, 
σημαίνονται ηλεκτρονικά και επανε-
ντάσσονται στο χώρο από όπου περι-
συλλέχθηκαν.

Ο δήμος στο εξής φροντίζει – σε συ-
νεργασία με τους φιλόζωους – την επο-
πτεία, τη σίτιση και τη φροντίδα τους!

 Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Μαρία Καλλίρη

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας  // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

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



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφικό 
"ΜΠΑΜ" με 
Πορτογάλο 
Επιθετικό από 
την Κόρινθο '06

Την έκπληξη του Χειμώνα 
κατά την διάρκεια της μετα-
γραφικής περιόδου έκανε η 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΄06, Πρωτοπόρος 
της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ 
Κορινθίας.
Με μια κίνηση ματ ο πρόε-
δρος της ομάδας κ. Δημήτρης 
Μπινιάρης κατάφερε και 
απέσπασε την υπογραφή 
του Πορτογάλου Επιθετικού 
Carlos Djao so.
O Νέο αποκτηθείς είναι 25 
ετών αγωνίζεται στην επίθεση 
και αποκτήθηκε από την Νίκη 
Τραγανού ομάδα Γ΄ Εθνικής.
Ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης 
Μπινιάρης, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, το Τεχνικό Τιμ, οι νέοι 
συμπαίκτες του και οι φίλαθλοι 
της ομάδας τον καλωσορίζουν 
στην οικογένεια της Κορίνθου 
06 του εύχονται να είναι γερός 
με υγεία και να πανηγυρί-
σουν μαζί τους στόχους της 
ομάδας….

μεταγραφή

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115
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23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αθλητικά

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Έπάξια πρώτοι οι μικροί ιστιοπλόοι�

Σ ε ιστιοπλόους παντός καιρού αναδεικνύονται οι μικροί 
αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων (ΙΣΤΟΣ). 
Παρά το τσουχτερό κρύο και τον άστατο καιρό οι αθλη-

τές του ΙΣΤΟΣ Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Ευάγγελος Δανιήλ 
και Θάνος Θεοδωρόπουλος έδωσαν το παρών στον αγώνα 
«Μίλτος Γιαννούλης 2019»  που διοργάνωσε με εξαιρετική επι-
τυχία ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών το Σαββατοκύριακο 26 & 
27 Ιανουαρίου. Στον αγώνα, που πήραν μέρος πάνω από  100 
αθλητές από 13 ομίλους, η νέα γενιά των αθλητών του ΙΣΤΟΣ 
είχε να αντιμετωπίσει τα 67 Optimist των συναθλητών τους.
Και τα κατάφεραν!
Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, κατέκτησε την πρώτη θέση στην 
κατηγορία των αθλητών μέχρι 11 χρόνων, και αν δεν είχε μια 
άκυρη κούρσα θα ήταν και στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης 
ανεξάρτητα ηλικίας. Πάλεψε ο Ευάγγελος Δανιήλ και άξια κα-
τέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία των αγοριών μέχρι 11 
χρόνων, χάνοντας για μόλις 2 βαθμούς την 2η θέση. Εξαιρετική 
εμφάνιση για τον μικρότερο της παρέας Θάνο Θεοδωρόπουλο, 
που πήρε την πέμπτη θέση στην ίδια κατηγορία.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το κρύο του φετι-
νού χειμώνα, το μικρό διάλλειμα της κακοκαιρίας τις μέρες 
του αγώνα έδωσε την ευκαιρία στους αθλητές να τεστάρουν 
τις δυνάμεις τους εν’ όψει του επερχόμενου Περιφερειακού 
Πρωταθλήματος. Και η απόδοση των αθλητών του ΙΣΤΟΣ στον 
αγώνα μας γεμίζει αισιοδοξία. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας. 
Τα καλύτερα έρχονται!           Από το Δ.Σ. του Ιστ.Ο.Σ.
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Ο ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΑΝΝΙΒΑ ΚΑΙ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

Γιόρτασαν τη νίκη των παιδιών�
Η ιδέα του μέλους του Δ.Σ. ΓΑΣ 

ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΥ και δημοτικού 
συμβούλου του δήμου Βέ-

λου-Βόχας, Γκατζογιάννη Δημητρίου 
προς τη δημοτική αρχή, βρήκε θετική 
ανταπόκριση και την Παρασκευή 25 
Ιανουαρίου στην ταβέρνα "Το Χαγιάτι" 
στο Βραχάτι, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος και ο πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ Ανέλιξη Σιάχος Ανδρέας πα-
ρέθεσαν τραπέζι στην ομάδα εφήβων 
του Παμβοχαϊκού αποδίδοντας τα εύ-
σημα για την κατάκτηση για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά της πρώτη θέσης 
στο πρωτάθλημα εφήβων της ΕΣΠΕΠ 
με παράλληλη πρόκριση στα προκρι-
ματικά του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-
τος Εφήβων. 
Ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος καθώς 
και ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Σιάχος 
συνεχάρησαν τους αθλητές, το προπο-
νητικό τιμ (Βαρδή Χ και Πέππα Π) κα-
θώς και τους έφηβους αθλητές 
της ανδρικής ομάδας Κωτσάκη 
Φρίξο, Μακρυγιάννη Κων/νο 
και Συναδινό Σωτήριο, που με 
το δικό τους τρόπο συνέβαλαν 
καταλυτικά σε αυτή την επιτυ-
χία και ευχήθηκαν καλή πορεία 
στη συνέχεια του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος. 
Φυσικά επισημάνθηκε ότι 
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 
και τον πρόεδρο του ΤΑΑ κ. 
Σταμπεδάκη Γιάννη καθώς και 
τον προπονητή της ανδρικής 

ομάδας Δεληκώστα Κώστα που παρα-
χώρησαν τους αθλητές και πιστεύουμε 
ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν να 
πράξουν ανάλογα και στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο 
παλιός έφορος του τμήματος κ. Σπυ-
ράκος Απόστολος νιώθοντας ικανο-
ποίηση που η δική του προσπάθεια 
αποδίδει καρπούς. 
Τα νόστιμα εδέσματα της ταβέρνας "ΤΟ 
ΧΑΓΙΑΤΙ" συνέβαλαν στο ευχάριστο 
κλίμα που ούτως ή άλλως υπάρχει. 
Η διοίκηση συγχαίρει το μέλος του Δ.Σ. 
κ. Γκατζογιάννη για την πρωτοβουλία 
του και ευχαριστεί θερμά τη δημοτική 
αρχή που άμεσα ανταποκρίθηκε ανα-
γνωρίζοντας για ακόμα μια φορά την 
καλή δουλειά που γίνεται στα αναπτυ-
ξιακά τμήματα του Παμβοχαϊκού. Η 
προσπάθεια συνεχίζεται! 

ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αθλητικά

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
τηλ. 27410 50355
W ARENA F.C. (ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ)

Στόχοι του δικτύου αποτελούν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
στην εκπαίδευση νεαρών αθλητών, η διοργάνωση ημερίδων, 
σεμιναρίων και τουρνουά, καθώς και  η αξιολόγηση νεαρών 

ποδοσφαιριστών  με τελικό στόχο την ένταξη των  καλυτέρων 
στις ακαδημίες του Αστέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B΄


