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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

■ σελ. 24

ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

■ σελ. 10-12

Ιδού η ευκαιρία για την 
παραλία Βραχατίου

Σοφία 
Αναγνωσταρά

■ σελ. 21-23
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: Καθυστερήσεις στις 

αποζημιώσεις με ευθύνη  Παπακυριάκου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ:
Αδιαφορία ή 
συγκάλυψη;

Γεμάτος τρωκτικά, 
χελώνες, αρπακτικά, 
κοράκια και λαγούς 
ο Δήμος Σικυωνίων

Αλήθειες και ψέμματα Στη νέα εποχή της ανάπτυξης 
το λιμάνι του Κιάτου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

“ΣΥΡΙΖΑ και λογική 
δεν πάνε μαζί”

■ σελ. 14-15

“Η απλή αναλογική
είναι ένα δίκαιο 
εκλογικό σύστημα”
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με 
το νέο εκλογικό σύστημα και τη νέα κουλτούρα 
στην αυτοδιοίκηση, που εισάγει ο "Κλεισθένης" 
μάς παραχώρησε η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας κ. Μαρία Θελερίτη. Μέσα από τις 
ερωτήσεις διευκρινίζονται σημαντικά σημεία 
της νέας νομοθεσίας και αναλύονται διεξοδικά 
οι τροπολογίες που θα ψηφιστούν εντός των 
προσεχών ημερών.

Παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών Γιώργου Δέδε και του δημάρχου Σικυωνίων 
Σπύρου Σταματόπουλου υπογράφτηκε η Σύμβαση για την α΄ φάση 

κατασκευής καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Κιάτου

Πολιτικούς “κεραυνούς” 
εξαπέλυσε ο Δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας, Αννίβας 
Παπακυριάκος, κατά 
του υποψήφιου 
Δημάρχου, Θ. Μανάβη, 
με ανακοίνωση που 
εξέδωσε η δημοτική 
του παράταξη.

■ σελ. 7

Καρναβάλια σε Κιάτο και Βραχάτι!
Καθαρά Δευτέρα στη Στυμφαλία και στο Ζευγολατιό με Βλάχικο Γάμο!

■ σελ. 16-18

■ σελ. 5,6,8

Δίνονται και πάλι οι υποτροφίες Μαυρούλια!
Ευχάριστα νέα για τους πλημμυροπαθείς του δήμου Σικυωνίων



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη2 Δημοτικά Νέα

Βανδάλισαν το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους

Πλημμύρισε ο κάμπος του Φενεού�

Γυαλιά καρφιά έκαναν το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπου στο Ζευγο-
λατιό Κορινθίας άγνωστοι δράστες. Εισήλθαν σ’ αυτό σπάζοντας το τζάμι, 
αφού προηγουμένως έκοψαν με σιδηροπρίονο την κεντρική πόρτα της 
Εκκλησίας και τα κάγκελα του παραθύρου. 
 Ο βανδαλισμός, με εκτεταμμένες καταστροφές έγινε χθες τα ξημερώματα.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου- Βόχας. 

Πηγή: korinthostv.gr 

Τροπολογία 
για την 
καταπολέμηση 
του δάκου
Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψη-
φία από τη Βουλή η τροπολογία 
1972/52 του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σε σχέδιο νόμου του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.
Η τροπολογία αφορά σε ρυθμί-
σεις σχετικά με το πρόγραμμα 
καταπολέμησης του δάκου, την 
αλιεία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σχετικά με τη δακοκτονία, 
τροποποιήθηκε η παρ. 1 του 
άρθρου 44 του ν. 4325/2015, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η έγκαιρη έναρξη του προ-
γράμματος για το 2019, στις 
περιπτώσεις όπου οι χρονοβό-
ρες διαγωνιστικές διαδικασίες 
για την ανάδειξη του εργολάβου 
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό 
γίνεται για τελευταία χρονιά, 
καθώς το ΥπΑΑΤ έχει στόχο να 
αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, 
όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο 
Υπουργός, Σταύρος Αραχωβί-
της, με την επιστολή του προς 
τους περιφερειάρχες της 21ης 
Ιανουαρίου 2019.
Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό 
ρόλο της δακοκτονίας και των 
παραμέτρων για την επιτυχία 
του προγράμματος, η αρμοδι-
ότητα της προμήθειας των υλι-
κών δακοκτονίας περιέρχεται 
στο ΥπΑΑΤ. Προβλέπεται ότι η 
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του Υπουργείου 
εισηγείται προς τη Διεύθυνση 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναφορικά με το 
ύψος της προμήθειας υλικών 
δακοκτονίας, προκειμένου να 
γίνει μεταφορά της αντίστοιχης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του ΥπΑΑΤ, από τους αποδι-
δόμενους στις Περιφέρειες 
κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Οι πολλές φετινές βροχές, ευλογία για την διψασμένη από την 
ανομβρία γη, έφεραν μαζί τους και κάμποσες αναποδιές. Στο ορο-
πέδιο του Φενεού λοιπόν, ο όγκος των νερών δεν είναι δυνατόν 
να απορροφηθεί από τις καταβόθρες και συγκεντρώθηκε στους 
πρόποδες του Σαϊτά δημιουργώντας την αρχαία λίμνη!
Θυμίζουμε ότι η αρχαία αυτή λίμνη που κατέστρεφε τις καλλιέργει-
ες των αρχαίων Φενεατών, σύμφωνα με τη μυθολογία, αποξηράν-
θηκε από τον Ηρακλή, ο οποίος κατασκεύασε τα μεγάλα «αυλάκια» 
που οδηγούν το νερό στις καταβόθρες, τις οποίες διάνοιξε, ώστε 
να είναι λειτουργικές. 
Πού είναι ένας Ηρακλής και σήμερα; Αναρωτιούνται οι Φενεάτες 
που βλέπουν τον κάμπο πλημμυρισμένο και ο ερχομός της Άνοιξης 
με το λιώσιμο του χιονιού από τα βουνά προοιωνίζει ότι η αρχαία 
λίμνη, θα αργήσει πολύ να αποστραγγίξει τα νερά της και να αφήσει 
πίσω τη γη στεγνή για τις καλλιέργειες…

Μ Ι Κ Ρ Α - Μ Ι Κ Ρ Α

1φωτογραφία

Μικρό χωριό, μεγάλη αντάρα! Μικρό κόμμα, μεγάλη φαγούρα!
Ο ιπτάμενος

Ενόψει εκλογών ο Ιπτάμενος επιστρέφει!

με νόημα... Ο κάμπος του Φενεού λίμνη! Έτος 1881. 
Φωτογράφος: Paul Baron des Granges
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Τ ο ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ του Δ. Σικυω-
νίων, συνεχίζοντας για 5η χρονιά 

τον Θεσμό του Καρναβαλιού έχει ετοι-
μάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα για ένα 
μοναδικό Αποκριάτικο ξεφάντωμα. 
Αποκριάτικα δρώμενα, παραδοσιακό 
γλέντι, Πάρτι, και παιχνίδια. Αποκορύ-
φωμα των εκδηλώσεων, το τελευταίο 
τριήμερο της Αποκριάς με βραδυνή 
παρέλαση, την Μεγάλη Καρναβαλική 
Παρέλαση της Κυριακής, DJs Πάρτι 
και δύο μεγάλες συναυλίες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 | 11:00 
Το παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού
Σάββατο 2 Μαρτίου | 21:30 | Πολιτι-
στικό Κέντρο.  Πάρτι Μασκέ 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 | 19:00 | 
Πεζ. Κλεισθένους 
Βράβευση Καλύτερης Αποκριάτικης 
Εμφάνισης 
Θα ακολουθήσει DJs Party 

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 
Λευκή Αποκριά | Ανοικτά καταστήμα-
τα με Μοναδικές προσφορές
Προγράμματα χορού από τις σχολές 
χορού | 17:30 | Πεζ. Μιαούλη
Παραδοσικό Γαϊτανάκι & Παραδοσι-
ακοί χοροί | 18:00 | Πεζ. Μιαούλη / 
Κλεισθένους 

Βραδυνή Παρέλαση στην πόλη | 
18:30 | Αφετηρία: Πεζ. Μιαούλη
STAVENTO LIVE | Πλατεία Ελευθερίας 

Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 | 16:00
Μεγάλη Καρνβαλική Παρέλαση
Αφετηρία: Δημ. Πάρκινγκ, Καλογε-
ροπούλου
REC LIVE | Πλ. Ελευθερίας

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019  | 11:00 | 
Λίμνη Στυμφαλίας 
Γιορτάζουμε τα Κούλουμα με το κα-
θιερωμένο Πέταγμα του Χαρταετού. 
Παραδοσιακό γλέντι, Σαρακοστιανά 
εδέσματα, Χορό & Τραγούδι 

Δηλώσεις Συμμετοχής: 
ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ Δ. Σικυωνίων
Κλεισθένους 57, Κιάτο 
Τ: 27142021921 | Email: mikoni.
ds@gmail.com



Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Ανα-
στασίου Μαυρούλια και ο 
Δήμος Σικυωνίων  πραγ-
ματοποίησαν χθες το βρά-

δυ εκδήλωση βράβευσης χορήγηση υπο-

τροφίας ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) 
στους τριάντα πρώτους (σε αγόρια και κο-
ρίτσια κατά ισομοιρία) εισαχθέντες σε σχο-
λές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 
μας από το δήμο Σικυωνίων.

Οι υποτροφίες Μαυρούλια είχαν να δοθούν 
πολλά χρόνια σε αριστεύσαντες φοιτητές 
εξαιτίας μιας σειράς νομικών προβλημά-
των, τα οποία κατάφερε να επιλύσει με 
επιτυχία η δημοτική αρχή Σταματόπουλου. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Δίνονται πάλι οι υποτροφίες Μαυρούλια
Ήταν θέμα τιμής και υπέρτατο καθήκον

Ο δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος στη σύντομη ομιλία 
του, αφού συνεχάρη μαθητές, εκπαι-
δευτικούς και γονείς για τον αγώνα και 
την επιτυχία των παιδιών μίλησε για μία 
ιστορική μέρα για το δήμο Σικυωνίων, 
αφού μετά από πολλά χρόνια δόθηκαν 
και πάλι οι υποτροφίες του Ιδρύματος 
Μαυρούλια.

«Για τη δημοτική αρχή και για μένα 
προσωπικά ήταν μία πρόκληση», είπε 
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος αναφερόμενος στον αγώ-
να που έγινε για την επαναφορά του 
θεσμού των υποτροφιών. «Ήταν πρό-
κληση για μένα», εξήγησε ο δήμαρχος, 
«γιατί και στην περίπτωσή μου, οι με-
ταπτυχιακές σπουδές μου έγιναν μέσα 
από υποτροφίες».

Ο δήμαρχος Σικυωνίων εξήγησε ότι 
παρά το γεγονός ότι οι υποτροφίες αυ-
τές είναι εν πολλοίς τιμητικές, δεν έχουν 
την οικονομική δυναμική που χρειάζε-
ται μια υποτροφία για να στηρίξει έναν 
φοιτητή. 

 Στη συνέχεια αναφέρθηκε εν συντο-
μία στο ιστορικό της υπόθεσης και πώς 
με αλλεπάλληλες και συντονισμένες 
ενέργειες κατάφεραν να περάσει στην 
κυριότητα του δήμου Σικυωνίων όλη 
η περιουσία του Γεώργιου Μαυρούλια 
που βρισκόταν στο Κιάτο.  Εξήγησε ότι 
απετέλεσε ένα από τα πρώτα μελήμα-
τα της δημοτικής αρχής όταν ανέλαβε 
το 2011 και επιδόθηκε σε έναν μακρύ 
δικαστικό αγώνα, ο οποίος δικαιώθη-
κε στις αίθουσες της Ινδιανάπολης των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
αποδίδοντας στην πλήρη νομή του δή-
μου Σικυωνίων το σύνολο της περιου-
σίας Μαυρούλια στην Ελλάδα. 

«Από δω και πέρα» τόνισε ο Σπύρος 
Σταματόπουλος, «οι υποτροφίες θα δί-
νονται στην ώρα τους και ανελλιπώς». 

Σύντομο χαιρετισμό στην εκδή-
λωση έκανε και ο τ. καθηγητής 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. 
Αριστείδης Δουλαβέρας ο οποί-
ος απευθυνόμενος στους φοιτητές 
σημείωσε μεταξύ άλλων: «Έχετε 
υπόψη σας πώς όσο ψηλά κι αν 
ανεβείτε αν δεν έχετε ανθρωπιά, 
χριστιανικές αρετές, αν δεν έχετε 
ήθος δεν θα ευδοκιμήσετε πουθε-
νά. (…) Ο κόσμος μας χρειάζεται 
περισσότερο ανθρώπους και λι-
γότερο σοφούς. Με την ανθρωπιά 
σας, την κατάκτηση της επιστήμης 
με το ήθος σας φροντίστε να  γίνετε 
πρότυπα για μίμηση».

Η υπόθεση ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ήταν μια 
από τις πιο σημαντικές υποθέ-
σεις της ιστορίας του ΚΙΑΤΟΥ και 
απασχόλησε το δήμο πάνω από 
μισό αιώνα. Μετά από πολλές 
προσπάθειες όλων των δημοτι-
κών αρχών διεκδικήσαμε από 
την Αμερικάνικη Τράπεζα JP 
MORGAN και πετύχαμε με δικα-
στικό αγώνα την απόκτηση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας 
που στεγάζονται σήμερα: Πιτίνης, 
Ανισήμωφ, Μαυρέας, Βαρδουνιώ-
της, Κυριακίδης και 11 στρέμμα-
τα στην περιοχή “Πλατάνια”. Από 
το εισόδημα αυτών των ακινήτων 
θα απονέμονται από εδώ και στο 
εξής κάθε χρόνο, στην ώρα τους 
και ανελλιπώς, εις μνήμην του 
ευεργέτη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥ-
ΡΟΥΛΙΑ, σύμφωνα με τη διαθή-
κη, οι υποτροφίες στους αριστεύ-
σαντες επιτυχόντες μαθητές στα 
ΑΕΙ, δήλωσε ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος.

Συγκινημένη εμφανίστηκε και η 
δικηγόρος του δήμου κ. Κωνστα-
ντίνα Γεωργούλια κατά την ομιλία 
της, αφού η ίδια έπαιξε ενεργό 
και καθοριστικό ρόλο στην θετική 
διεκπεραίωση της υπόθεσης. Το 
δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων 
αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της, 
της απένειμε εύφημο μνεία.
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Στη νέα εποχή της 
ανάπτυξης το λιμάνι 

του Κιάτου�

Δήμος Σικυωνίων

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

Τη Σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Λιμενικών Υπο-
δομών της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
μών και ο εκπρόσωπος της αναδόχου 
εταιρείας παρουσία του δημάρχου 
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου 
και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
Γιώργου Δέδε. Η σύμβαση αφορά στην 
εκτέλεση των εργασιών για την πρώτη 
φάση του έργου μετατροπής σε κατα-
φύγιο τουριστικών σκαφών, ενώ ήδη 
εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τη β΄ φάση.. 

Ιστορικές στιγμές
Στις αρχικές δηλώσεις του ο δήμαρ-

χος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπου-
λος υπογράμμισε την ιστορικότητα και 
σπουδαιότητα των ημερών, αλλά και 
τη μεγάλη συμβολή του Γιώργου Δέδε 
αναφέροντας πως: «Ζούμε ιστορικές 
στιγμές. Στο Κιάτο αυτές τις μέρες γρά-
φεται ιστορία. Και την ιστορία την γρά-
φουν οι πολίτες γιατί οι ίδιοι οι πολίτες 
έχουν τεθεί επικεφαλής ανάδειξης πολ-
λών αιτημάτων κι έχουν δρομολογήσει 
διαδικασίες για έργα που απογειώνουν 
και θα απογειώσουν το δήμο μας. 

Ξεχωρίζουμε τρία από τα βασικότε-
ρα έργα τα οποία διεκδικούνται χρόνια 
τώρα, ίσως και δεκαετίες και αφορούν: 
την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου 
και των όμορων χωριών από τη Στυμ-
φαλία, η ανάπτυξη και ανάδειξη του 
λιμανιού και το αρχαίο Θέατρο Σικυώ-
νας. Και τα τρία αυτά έργα είτε άμεσα, 
είτε έμμεσα έχουν την υπογραφή του 
Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου 
Δέδε. Με χρηματοδοτήσεις οι οποίες 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί κάποια έργα, 
αλλά θα γίνονται για πολλά χρόνια ακό-
μη έργα στην περιοχή μας από αυτές 
τις χρηματοδοτήσεις». 

Αίτημα ετών
Στη συνέχεια ο δήμαρχος Σικυωνίων 

αναφέρθηκε στη σύμβαση επέκτασης 
Αλιευτικού Καταφυγίου και σημείωσε 
ότι σήμερα υπογράφεται η Α΄ φάση η 

οποία με τα έργα που θα υλοποιηθούν 
θα προσφέρει καλύτερη προστασία 
από τους ανέμους. Η Β΄ φάση, όμως, 
η οποία θα ακολουθήσει θα αλλάξει τη 
λειτουργικότητα του καταφυγίου και 
θα το μετατρέψει σε καταφύγιο τουρι-
στικών σκαφών. 

«Ένα αίτημα», όπως είπε χαρακτη-
ριστικά ο Σπύρος Σταματόπουλος, 
«δεκαετιών δρομολογήθηκε και σή-

μερα υπογράφεται η σύμβαση». Ανα-
φερόμενος στο ιστορικό του έργου ο 
δήμαρχος Σικυωνίων μίλησε για τις 
ενέργειες που έγιναν προκειμένου 
να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και να λειτουργήσει το 
Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, το οποίο 
αποτελούσε ένα αίτημα δεκαετιών. 
Έτσι το 2015 εκπονήθηκαν οι απαραί-
τητες μελέτες οι οποίες παραλήφθηκαν 

το 2016. Παράλληλα με την παρέμβαση 
Δέδε προχώρησαν οι ενέργειες χρη-
ματοδότησης ενώ ο δήμος Σικυωνίων 
εξασφάλισε τις σχετικές αδειοδοτή-
σεις. «Έτσι φτάσαμε εδώ», κατέληξε 
ο δήμαρχος Σικυωνίων «για άλλη μια 
ιστορική υπογραφή που θα εκτοξεύσει 
το δήμο μας αναπτυξιακά. Διότι η μελ-
λοντική ζήτηση για το τουριστικό αυτό 
προϊόν θα τριπλασιαστεί». 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων ανέφερε ότι  
βάση των επιχειρησιακών σχεδίων που 
έχουν εκπονηθεί και αυτού που εκπο-
νείται και φτάνει έως το 2027, εκτιμάται 
ότι το καταφύγιο τουριστικών σκαφών 
θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκε-
πτών, αφού η σύνδεση του Κιάτου με 
τον προαστιακό δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείται το ασφαλές λιμάνι της 
πόλης ως ορμητήριο για τις τουριστι-
κές εκδρομές των επισκεπτών. 

Πυλώνας ανάπτυξης
Η ολοκλήρωση του έργου, όπως 

ανέφερε ο Σπύρος Σταματόπουλος, θα 
φέρει και νέες θέσεις εργασίας αφού 
ανά 100 σκάφη αναλογούν 4-5 θέ-
σεις εργασίας μέσα στο λιμάνι και 100 
θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικούς 
κλάδους της τοπικής κοινωνίας. Εκτι-
μάται ότι με την ολοκλήρωσή  του το 
καταφύγιο τουριστικών σκαφών θα 
μπορεί να φιλοξενήσει 150 σκάφη. Τα 
οφέλη για την τοπική εμπορική  αγο-
ρά θα είναι πολλαπλά όπως εξήγησε, 
αφού ένας τουρίστας με σκάφος είναι 
μια νέα πηγή εσόδων και μάλιστα αρ-
κετά προσοδοφόρα.

«Άρα», σημείωσε ο δήμαρχος, «μι-
λάμε για έναν σημαντικό πυλώνα ανά-
πτυξης. Γι’ αυτό και σήμερα είναι άλλη 
μια ιστορική μέρα με την υπογραφή 
αυτής της σύμβασης». 

Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος 
έκλεισε την ομιλία του ευχαριστώντας 
ιδιαίτερα το Γενικό Γραμματέα Υποδο-
μών κ. Γιώργο Δέδε για την υποστήρι-
ξη και τις ενέργειές του για την υλοποί-
ηση των έργων. 

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Δέδε υπογράφτηκε η 
Σύμβαση για την α΄ φάση κατασκευής καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Κιάτου



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 7ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

«Το τελευταίο διάστημα κυκλοφο-
ρούν φήμες και δημοσιεύματα, που 
εμπλέκουν το όνομά μου. Σιώπησα, 
ακόμα και όταν επιχείρησαν να με πλή-
ξουν επαγγελματικά. Όμως σήμερα 
είμαι υποχρεωμένος να ξεκαθαρίσω 
μερικά πράγματα», δήλωσε σε αυστη-
ρό τόνο ο επικεφαλής του συνδυασμού 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» και συμπλήρωσε:   
«Σε ό,τι με αφορά έχω μάθει να διατυ-
πώνω τον δημόσιο λόγο με σαφήνεια, 
ευθύτητα, καθαρότητα και πάντοτε 
εγγράφως. Αυτό προκύπτει και απο 
την 20ετή επαγγελματική μου πορεία. 
Επιζητώ την κριτική, αλλά με αφήνει 
αδιάφορο η λάσπη γιατί ο κόσμος την 
καταλαβαίνει. Ζητώ καθαρές κουβέντες 
από όλους και δεν ανέχομαι την παρα-
πολιτική γιατί κρατά δέσμιο τον δήμο. 
Oτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι προϊόν 
συμφερόντων και παραφιλολογίας…».

Ο κ. Λέγγας σημείωσε πως από την 
καθημερινή επαφή του με τους δημότες 
προκύπτει το αίτημα της τοπικής κοινω-
νίας για συνένωση των υγιών δυνάμεων 
του τόπου: «Από την ημέρα που πήρα την 
απόφαση να βγω μπροστά, σε όλο το διά-
στημα της προεκλογικής περιόδου, διαπί-
στωσα ότι ένα είναι το αίτημα της τοπικής 
κοινωνίας: «η σύνθεση και η συστράτευ-
ση των υγιών δυνάμεων του δήμου μας, 
για το κοινό καλό». Οι άνθρωποι που συ-
ναντώ καθημερινά στην πόλη και τα χω-
ριά του δήμου μας δεν θέλουν απλώς μια 
αλλαγή στην διοίκηση του δήμου, που θα 
μοιάζει με σκυταλοδρομία. 

Θέλει αυτή την αλλαγή να την εκφράσει 
μια νέα γενιά ανθρώπων, που θα δράσει 
μαζί. Μια νέα γενιά ανθρώπων που δεν 
θα έχει σχέση με εκείνους που έχουν 
κάνει τον δήμο ζωολογικό κήπο γεμάτο 
τρωκτικά, χελώνες, αρπακτικά, κοράκια 
και λαγούς. Αυτοί είναι οι αντίπαλοί μας 
και όχι οι παρατάξεις και οι συνδυασμοί. 

Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα, 
αφού δεν το κάναμε χτες. Γιατί στην πο-
λιτική συμβαίνει ό,τι και στην φύση. Το 
κενό εξουσίας, αν δεν το καταλάβει μια 
διοίκηση που να χαρακτηρίζεται από 
υπεύθυνη ηγεσία, καταλαμβάνεται από 
μία ηγεσία που τη χαρακτηρίζουν οι 
εγωισμοί, οι μικροπολιτικές και τα συμ-
φέροντα…»

Στη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. 
Λέγγας τόνισε πως ο διάλογος για την 
δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου, 
το οποίο θα οδηγήσει στην ανατροπή 
της κατεστημένης τάξης πραγμάτων, 
έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί, υπό 
τον όρο ότι όλα τα θέματα που θα απο-
τελέσουν την ατζέντα του θα συζητη-
θούν στο φως: «Οι «συνΔΗΜΟΤΕΣ», 
οδηγοί της κούρσας που θα φέρει την 
ανατροπή στο δήμο Σικυωνίων, με την 

Ιδρυτική μας Διακήρυξη θέσαμε ένα 
πλαίσιο Αρχών, Αξιών και Δεσμεύσεων, 
που αποτελεί την βάση της αυτοδιοικη-
τικής μας αντίληψης. Ο διάλογος έχει 
ξεκινήσει, συνεχίζεται και θα παραμείνει 
ανοιχτός, υπό τον όρο ότι όλα τα θέματα 
θα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και σε 
κοινή θέα. Χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς 
προαπαιτούμενα, χωρίς δεύτερες σκέ-
ψεις. Σε αυτό τον διάλογο οι «συνΔΗΜΟ-
ΤΕΣ» διατυπώνουμε την πρότασή μας, 
ανοιχτά και καθαρά, προς όλους, με στό-
χο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον…».

Ο κ. Λέγγας έστειλε σαφές μήνυμα 
προς όσους χρησιμοποιούν το όνομά 
του το τελευταίο διάστημα προκειμέ-
νου να εξυπηρετήσουν την προσωπική 
τους στρατηγική: «Δεν είμαι πολιτικός 
και γι αυτό ΔΕΝ συνδιαλέγομαι ΟΥΤΕ 
αναγνωρίζω παράγοντες και παραγοντί-
σκους. Ειδικά εκείνους που κράτησαν, 
κρατούν και θέλουν να εξακολουθήσουν 
να κρατούν τον δήμο μας δέσμιο, προ-
κειμένου να εξυπηρετήσουν την προσω-
πική τους ατζέντα και να διεκδικήσουν ή 
να διατηρήσουν ρόλο στην διοίκηση των 
δημοτικών μας πραγμάτων. Όλοι αυτοί 
θα περάσουν στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας από την 1η Σεπτεμβρίου…».

Ο κ. Λέγγας τόνισε πως κύρια αιτία 
της συνεχιζόμενης κακοδαιμονίας για 
την ελληνική κοινωνία είναι η αδυ-
ναμία της να ενωθεί μπροστά στα με-
γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει: 
«Για να λυτρωθούμε από αυτήν πρέπει 
να μάθουμε να συζητάμε και να συνερ-
γαζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να μην 
φοβόμαστε τον διάλογο. Να δείχνουμε 
εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Να γκρε-
μίζουμε τις διαφορές μας. Να χτίζουμε 
πάνω στις κοινές μας πεποιθήσεις. Να 
κάνουμε ο καθένας ως άτομο ένα βήμα 
πίσω, ώστε να προχωρούμε ως κοινω-
νία πολλά βήματα μπροστά. Να ακούμε, 
και όχι μόνο να μιλάμε…», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» έκανε αναφορά στα 
πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τον 
δήμο Σικυωνίων ως έναν από τους πιο 
προικισμένους δήμους της χώρας, αλλά 
το αντιπαρέβαλλε με την αδυναμία της 
απερχόμενης διοίκησης να καταθέσει 
ένα σχέδιο με προοπτική και έμπνευση.  
Τέλος κατέθεσε 10 ερωτήματα, τα 
οποία, όπως είπε συμπυκνώνουν την 
πρόταση των «συνΔΗΜΟΤΩΝ» και απο-
τελούν της βάση της αυτοδιοικητικής 
του αντίληψης. 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

υπ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

Γεμάτος τρωκτικά, χελώνες, αρπακτικά, 
κοράκια και λαγούς ο Δήμος Σικυωνίων

Ηχηρή παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο για τον δήμο Σικυωνίων πραγματοποίησε ο επικεφαλής του συνδυασμού 
“συνΔΗΜΟΤΕΣ” και υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας, ο οποίος παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη 

Τύπου, με αφορμή δημοσιεύματα και συζητήσεις που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα στην πόλη και τον αφορούν 

Oι  διατυπώνουμε την πρότασή μας, ανοιχτά και 
καθαρά, προς όλους, με στόχο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον. 

Η πρόταση αυτή συμπυκνώνεται σε 10 ερωτήματα, που απευθύνονται 
σε εκείνους οι οποίοι διακατέχονται από τις ίδιες αγωνίες και θέλουν να 
συμφωνήσουμε σε μια κοινή, μεταρρυθμιστική, αυτοδιοικητική πρωτο-
βουλία. Τα δέκα ερωτήματα είναι: 

1. Συμφωνείτε ότι είναι υποχρέωση και καθήκον μας να σχεδιάσουμε την 
δημιουργία ενός σύγχρονου, πρωτοποριακού και ευρωπαϊκού Δήμου, 
που θα τεθεί και πάλι στην υπηρεσία όλων των Σικυώνιων;

2. Αναγνωρίζετε την ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε να αποκατα-
στήσουμε τους θεσμούς και να προχωρήσουμε στην ουσιαστική επα-
νένωση της ορεινής, ημιορεινής και πεδινής ζώνης του Δήμου μας;

3. Δέχεστε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που προ-
βλέπει ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενισχύσου-
με ουσιαστικά τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση της 
πολιτικής μας;

4. Θέλετε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για έναν Δήμο που θα διαχειρίζεται 
τα έσοδά του με διαφάνεια, θα ενισχύει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα επιστρέφει τον παραγόμενο 
πλούτο στους δημότες, με έργα που θα αυξάνουν την προστιθέμενη 
αξία του; 

5. Προσυπογράφετε την εγκατάσταση συστημάτων αξιοκρατίας και συνε-
χούς αξιολόγησης, που θα ξεχωρίζουν τον ικανό από τον ανίκανο και 
τον εργατικό από τον αδιάφορο;

6. Πιστεύετε ότι είναι ώρα να εκμεταλλευτούμε τις καινοτόμες ιδέες, και 
να διοικήσουμε με εξωστρέφεια και αισθητική, αναδεικνύοντας στις 
θέσεις ευθύνης τους καλύτερους;  

7. Ονειρεύεστε έναν Δήμο ο οποίος θα ξαναγίνει ζωντανός, θα φέρει πίσω 
τους νέους ανθρώπους και θα τους δώσει τα εφόδια να φτιάξουν στον 
τόπο τους, την ζωή τους; 

8. Προκρίνετε μία δυναμική και αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα αξιοποιεί 
το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου μας, τις πλουτοπα-
ραγωγικές δυνατότητές του, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που διαθέτει;

9. Έχετε στο μυαλό σας διαφορετική αντίληψη για το τι είναι Πολιτισμός, 
Αθλητισμός, Οικονομική Ανάπτυξη, Κοινωνική Αλληλεγγύη, Αειφορία, 
Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση Απορριμμάτων, Προστασία του Περι-
βάλλοντος, Πρωτογενής Τομέας, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων;    

10. Ζηλεύετε τις μικρές πόλεις και δήμους στο εξωτερικό, που παρουσιά-
ζουν τόσο διαφορετική εικόνα από την εικόνα του δικού μας δήμου;
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Με προσωπική του παρέμβαση ο 
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος, κατάφερε, χάρη στην 
σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύ-
νης που έχει οικοδομηθεί με τον 
Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση 
να εξασφαλίσει για τους πληγέντες 
από φυσικές καταστροφές του δή-
μου Σικυωνίων την άμεση χορήγηση 
οικονομικών ενισχύσεων. 

Συγκεκριμένα σήμερα Δευτέρα 
25 Φεβρουαρίου ο Σπύρος Σταμα-
τόπουλος βρέθηκε στο υπουργείο 
Εσωτερικών σε άλλη μία επίσκεψη 
συνεργασίας με τα επιτελικά στελέχη  
του υπουργείου αλλά και τον ίδιον 
τον Υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση. Εκεί 
ο δήμαρχος Σικυωνίων έγινε απο-
δέκτης της ευχάριστης είδησης ότι ο 
δήμος Σικυωνίων βρίσκεται μεταξύ 
άλλων 13 δήμων για τους οποίους 
έχει εγκριθεί ποσό άνω του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ για τη χορήγη-
ση οικονομικών ενισχύσεων σε πλη-
γέντες από φυσικές καταστροφές. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος σε σχετικές δηλώ-
σεις του ευχαρίστησε διαχρονικά  
στο πρόσωπο του Αλέξη Χαρίτση την 
ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών για την, κατά 
καιρούς, οικονομική ενίσχυση, στην 
ολοκλήρωση του πολύ σημαντικού 
έργου της υδροδότησης του Κιάτου 
και των όμορων χωριών. Παράλληλα 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
μακρόχρονη και αγαστή συνεργασία, 
η οποία μέσω πολλαπλών διαφορετι-
κών χρηματοδοτήσεων έχει θέσει το 
δήμο Σικυωνίων σε τροχιά ανάπτυ-
ξης. Επίσης, ευχαρίστησε τον Υπουρ-
γό για την γρήγορη διεκπεραίωση και 
απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης 

για τους πλημμυροπαθείς του δήμου. 
Τέλος, ο Σπύρος Σταματόπουλος 

σημείωσε με νόημα πώς «νέες χρη-

ματοδοτήσεις, οι οποίες συζητήθη-
καν σήμερα, αναμένονται σύντομα 
για το δήμο Σικυωνίων»!

Ευχάριστα νέα για 
τους πλημμυροπαθείς 
του δήμου Σικυωνίων�

Ανακοίνωση για τις 
αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. άρχισε να 
αποστέλλει τους πίνακες με τα πορίσματα 
εκτίμησης των ζημιών, από το ζημιογόνο 
αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις καλλιέργειες πα-
ραγωγών σουλτανίνας του Δήμου μας. Τα 
πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδι-
αφερομένων παραγωγών.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπο-
ρεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των 
πραγματογνωμοσυνών και όποιος δια-
φωνεί με αυτά, πρέπει να υποβάλει αίτηση 
επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προ-
θεσμία.

• Παραδείσι έως 7/3/2019
• Κάτω Διμηνιό έως 7/3/2019
• Πάσιο έως 4/3/2019
• Σούλι έως 4/3/2019
• Μποζικά έως 4/3/2019
• Τιτάνη έως 4/3/2019
• Μικρός Βάλτος έως 4/3/2019
• Γονούσα έως 4/3/2019
• Λαλιώτη έως 4/3/2019
• Βασιλικό έως 4/3/2019
• Διμηνιό έως 8/3/2019
• Μούλκι έως 8/3/2019

Σαν Δήμος σας ενημερώνουμε ότι οι 
πρώτες καταστάσεις είναι εντελώς απογοη-
τευτικές και δεν αντιπροσωπεύουν σε καμία 
περίπτωση την ζημιά που έχουν υποστεί οι 
αγρότες μας, που σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν ολοκληρωτικές. Οι συνέπειες από τις 
(λανθασμένες) εκτιμήσεις είναι καταστροφι-
κές, και για τους αγρότες μας, οι οποίοι όχι 
μόνο δεν μπορούν να ξανακαλλιεργήσουν, 
μα δεν μπορούν πλέων να ζήσουν τις οικο-
γένειες τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις 
και τα καταστήματα του Δήμου μας.

Είμαστε σε επαφή με όλους τους αρ-
μόδιους φορείς (Συνεταιρισμούς, Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικούς 
συλλόγους, Ομάδες παραγωγών, και νομι-
κούς συμβούλους) ώστε να αντιδράσουμε 
με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο κατά πάντων 
των υπευθύνων, ώστε να διασφαλίσουμε 
την επιβίωση όλων αυτών των ανθρώπων.
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Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για 
την υδροδότηση του Κιάτουπαραχώ-
ρησε ο υποψ. δήμαρχος Σικυωνίων 
Δημήτρης Παπαγεωργίου στο Super 
FM και τη Μαίρη Νικολοπούλου.
Ξεκινώντας τη συνέντευξή του από 
το θέμα της υδροδότησης του Κιάτου 
με πόσιμο νερό, ο Δημήτρης Παπα-
γεωργίου ευχήθηκε στο δήμαρχο 
Σπύρο Σταματόπουλο χρόνια πολλά 
για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, 
αφού είναι ερωτευμένος με το ψέμα 
εδώ και 10 χρόνια! 

Κατηγόρησε τον δήμαρχο Σικυωνίων 
ότι προτιμάει το χαβαλέ απαξιώνοντας 
τη σοβαρότητα και την τιμή της θέσης 
που κατέχει, ενώ αναφερόμενος στη 
συνέντευξη τύπου του δημάρχου για το 
νερό, υπογράμμισε ως απαράδεκτο το 
γεγονός ότι ο Σπυρος Σταματόπουλος 
δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημο-
σιογράφους. Εκτίμησε ότι το έργο της 
υδροδότησης δεν έχει πείσει το μέσο 
πολίτη, γιατί αν αυτό συνέβαινε στη 
συνέντευξη τύπου θα παρίστανται και 
δημότες. Τουναντίον, η αίθουσα του δη-
μοτικού συμβουλίου είχε γεμίσει από τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ και 
τους δημοτικούς υπαλλήλους που έδω-
σαν αναγκαστικά το παρόν. 
Ο κ. Παπαγεωργίου ανέλυσε την εκτί-
μησή του ότι ο δήμαρχος Σικυωνίων θα 
αποφύγει πάση θυσία το δημόσιο διάλο-
γο μαζί του για το θέμα του νερού, διότι 
ο Σπύρος Σταματόπουλος είναι συστη-
ματικά ανακόλουθος στα λόγια και στις 
πράξεις του. Έφερε ως ακλόνητο παρά-
δειγμα τις απειλές τις οποίες είχε εκτο-
ξεύσει κατά πάντων από τη λαϊκή συνέ-
λευση της Στυμφαλίας πέρυσι το Μάρτη, 
οι οποίες αποτέλεσαν σημεία εντυπωσι-
ασμού, και μόνον. Τον κατηγόρησε ότι 
μετέρχεται επικοινωνιακών τεχνασμά-
των για να καλύψει το γεγονός ότι δεν 
φτάνει στις βρύσες του Κιάτου πηγαίο 
νερό από τις πηγές της Δρίζας όπως είχε 
τάξει στους κατοίκους. Ενοποιεί, είπε, 
τρεις υπάρχουσες γεωτρήσεις Βελίνας, 
Κλημεντίου, Καισαρίου με την γεώτρη-
ση Παπαμήτρου από το Κεφαλάρι  την 
οποία είχε αγοράσει ο δήμος Κιάτου, 
τότε, από την κοινότητα Κεφαλαρίου επί 
αειμνήστου δημάρχου Γιαννόπουλου, ο 
οποίος είχε δώσει χρήματα και από την 
τσέπη του.  Αυτό είναι το περίφημο έργο 
που παριστάνει ο κ. δήμαρχος ότι είναι 

το μεγαλύτερο έργο που έχει εκτελεστεί 
στο δήμο Σικυωνίων, κατέληξε. 
Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία 
πολλών μελών της αντιπολίτευσης στη 
συνέντευξη τύπου για την υδροδότηση, 
των οποίων η παρουσία κατά τη γνώμη 
του ήταν ανεξήγητη από τη στιγμή που 
αυτοί οι άνθρωποι έχασαν το 2014 τις 
εκλογές γιατί ο Σταματόπουλος εξαπά-
τησε με τις δηλώσεις του για το νερό. 
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του για 
την ποιότητα του νερού με το οποίο 
υδροδοτείται το Κιάτο, μίλησε για τον 
κίνδυνο το Μάιο με τα ραντίσματα των 
γεωργικών καλλιεργειών το νερό επει-
δή αντλείται από γεωτρήσεις, να έχει 
συσσωρεύσει τέτοια χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν θα το καθιστούν πλέον πόσι-
μο.  Παράλληλα ζήτησε να αναρτηθούν 
συγκριτικά στοιχεία της τωρινής ποιό-
τητας του νερού σε σχέση με αυτή των 
προηγουμένων ετών. 
Επίσης, διερωτήθηκε με αγωνία τι 

θα γίνει στον υδροφόρο ορίζοντα της 
Στυμφαλίας ο οποίος βαίνει μειούμε-
νος λόγω της αλόγιστης χρήσης του 
για τα προεκλογικά πυροτεχνήματα 
του δημάρχου Σικυωνίων. «Ο καθένας 
μας ξέρει ότι άλλο το νερό των πηγών 
και άλλο το νερό των γεωτρήσεων. Και 
ποιοτικά και ποσοτικά αλλά και σε ζημιά 
περιβαλλοντική», επεσήμανε. «Τι αντι-
σταθμιστικό όφελος έχει εκείνη η δόλια 
περιοχή», αναρωτήθηκε. Και συνέχισε 
κατηγορώντας τον Σπύρο Σταματόπου-
λο: «Ένα πυροτέχνημα έκανε το 2013, 
που πάλι πρόσβαλε τους Κορινθίους, 
λες και είναι εχθροί, πέρασε τις εκλογές 
του 2014, κοροϊδεύοντας ότι σε 3 μήνες 
σας φέρνω το νερό, ξαναδιχάζει τις δύο 
πόλεις 20/3/2018 και μετά από ένα χρό-
νο έρχεται να κάνει μια φιέστα», σημεί-
ωσε με νόημα.
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου στη συνέ-
χεια της συνέντευξής του ισχυρίστηκε 
ότι τα 14.000.000 ευρώ για το έργο της 

υδροδότησης, δεν φαίνονται να προκύ-
πτουν από τα ποσά δημοπρατημένων 
έργων και επομένως αναρωτήθηκε ο 
υποψήφιος δήμαρχος, μήπως προέρ-
χονται από απευθείας αναθέσεις; 
Επίσης, κατηγόρησε το δήμαρχο ότι 
προχώρησε επιπόλαια το έργο της 
υδροδότησης αφενός επειδή δεν του 
έβγαιναν οι χρόνοι και αφετέρου γιατί 
αναγκάστηκε «να παίξει τα ρέστα του» 
στο θέμα του νερού «κι επειδή δεν του 
έβγαινε, έκανε μεθοδεύσεις αρουραίου 
να φέρει νερό γεωτρήσεων και να κο-
ροϊδέψει τον κόσμο», υπογράμμισε χα-
ρακτηριστικά. 

Η πρόταση Παπαγεωργίου για την 
υδροδότηση
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί στο δικό του σχέδιο 
για την υδροδότηση του Κιάτου. Μίλη-
σε για ένα σοβαρό, ενιαίο έργο που θα 
εγγυάται τη μονιμότητά του, το σεβασμό 
στο δημόσιο χρήμα, την εξασφάλιση 
νερού πηγών στο Κιάτο και στα χωριά, 
επομένως ποιοτικού νερού καθόλο το 
χρόνο, χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις για τη Στυμφαλία και την παροχή 
αντισταθμιστικών περιβαλλοντικών έρ-
γων στη γη Στυμφαλία που δίνει το νερό 
της δεξιά και αριστερά. 
Ο υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων, 
τόνισε ότι όταν εκλεγεί δήμαρχος – και 
θα εκλεγώ σημείωσε με έμφαση – το 
έργο της υδροδότησης του Κιάτου θα το 
κάνει πράξη με σοβαρό και υπεύθυνο 
τρόπο. 
Τέλος έκλεισε τη συνέντευξή του προ-
καλώντας και προσκαλώντας τον Σπύ-
ρο Σταματόπουλο σε ανοιχτό, δημόσιο 
διάλογο για το θέμα της υδροδότησης. 

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

Καταιγιστική εφ'όλης 
της ύλης συνέντευξη 
του Δ. Παπαγεωργίου 
για την υδροδότηση 

ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ο υποψήφιος δήμαρχος ΣΙΚΥΩ-
ΝΙΩΝ κ.Δημήτριος  Παπαγεωργίου είχε την ευκαιρία μέσω των κοινωνικών 
εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στον Δήμο να έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο. 

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου βρέθηκε στο Κρυονέρι προσκαλεσμένος φί-
λων ανταλλάσσοντας απόψεις με τους κατοίκους για τα προβλήματα του χω-
ριού τους που δεν βρήκαν λύση όλα αυτά τα χρόνια της διοίκησης της απερ-
χόμενης δημοτικής αρχής.

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου παραβρέθηκε στο χορό του Λυκείου Ελληνί-
δων. ( Παράρτημα Κιάτου ) στο συνεδριακό Κέντρο Μάλλιου.

 Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου όντας προσκεκλημένος στην κοπή πίτας του 
Ιστιοπλοϊκού Συλλόγου , του Ναυτικού Συλλόγου και του Συλλόγου ΑΓΚΑΛΙΆ- 
ΖΩ συνομίλησε με πολύ κόσμο και εξέφρασε τον προβληματισμό του αλλά και 
τον σχεδιασμό του για τα σημαντικά προβλήματα του Δήμου. Είναι βέβαιο ότι 
πλέον κάτι φαίνεται να αλλάζει στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ . 

Ο κ. Παπαγεωργίου γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τους κατοίκους σε 
όλο το εύρος του  Δήμου οι οποίοι εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό 
τους για τα πεπραγμένα της απερχόμενης δημοτικής αρχής προσδοκώντας σε 
κάτι καινούργιο το οποίο θα μπορέσει να προσδώσει στο Δήμο Σικυωνίων το 
κύρος που του πρέπει. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη10 Συνέντευξη

‣ Σε λίγους μήνες οι πολίτες θα προ-
σέλθουν στις κάλπες να αναδείξουν 
τις νέες δημοτικές αρχές. Οι εκλο-
γές αυτές φέρνουν μια σημαντική 
τομή στην αυτοδιοίκηση. Την καθι-
έρωση της απλής αναλογικής. Πολ-
λοί αυτοδιοικητικοί διαμαρτύρονται 
ότι η απλή αναλογική θα φέρει ακυ-
βερνησία και χάος στους δήμους. Τι 
απαντάτε σε αυτές τις θέσεις; 

Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την ευ-
καιρία που μου δίνετε. Περνώ αμέσως 
στην ερώτηση που μου θέσατε. Όπως 
γνωρίζετε, μία από τις πιο βασικές το-
μές του νόμου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι είναι και 
η καθιέρωση της απλής αναλογικής. 
Στόχος της κυβέρνησης είναι και μέσω 
της απλής αναλογικής να προχωρήσει 
την δημοκρατική μεταρρύθμιση στην 
αυτοδιοίκηση. Ας μην ξεχνάμε άλλω-
στε ότι το αίτημα για την απλή αναλο-
γική ήταν ένα αίτημα του προοδευτικού 
και ριζοσπαστικού αυτοδιοικητικού 
χώρου  εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
που η κυβέρνηση έκανε τελικά πράξη. 
Επίσης αποτελεί πάγια θέση και βασική 
φιλοσοφία της Αριστεράς με στόχο την 
εμβάθυνση της δημοκρατίας, μέσω της 
πλήρους αποτύπωσης των κοινωνικών 
συσχετισμών στις διαδικασίες των πο-
λιτικών αποφάσεων. Εφόσον μάλιστα η 
απλή αναλογική θεσμοθετήθηκε για τις 
εθνικές εκλογές, ήρθε πλέον η ώρα να 
θεσμοθετηθεί και στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές και διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων σε τοπικό επίπεδο. 
Η απλή αναλογική δεν είναι απλώς 
ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα που 
αποτυπώνει με αυθεντικό τρόπο τους 
πραγματικούς κοινωνικούς και πολι-
τικούς  συσχετισμούς. Ταυτοχρόνως 
διευκολύνει την υιοθέτηση μιας κουλ-

τούρας συνθέσεων, συνεργασιών και 
πολιτικών συγκλίσεων για την αντιμε-
τώπιση των τοπικών προβλημάτων και 
ενεργοποιεί τις μειοψηφίες που με το 
παρόν σύστημα συχνά παροπλίζονται. 
Διότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες 
για να απαλλαγούμε από πρακτικές και 
αντιλήψεις που περιορίζονται σε στενά 
μονοπαραταξιακά πλαίσια. 
Γνωρίζουμε ότι όσοι διαφωνούν, δια-
φωνούν διότι θα δυσκολευτούν ή σω-
στότερα θα ξεβολευτούν από την ευ-
κολία της μονοδιάστατης σκοπιάς.  Από 
την άλλη όμως, γνωρίζουμε ότι εκτός 
από τους αιρετούς  που διαφωνούν 
με την προωθούμενη  δημοκρατική 
αλλαγή, οι τοπικές κοινωνίες, τα προο-
δευτικά και ριζοσπαστικά σχήματα των 
πολιτών, αλλά και όσοι ασχολούνται με 
την Αυτοδιοίκηση, τάσσονται συντρι-
πτικά υπέρ της  καθιέρωσης της απλής 
αναλογικής. 
Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε 

όσα είπε πρόσφατα ο Δήμαρχος Σπάρ-
της, Βαγγέλης Βαλιώτης σε τελευταία 
του συνέντευξη:  «Η γνώμη μου είναι 
πως η απλή αναλογική έπρεπε να είχε 
εφαρμοστεί χθες. Εισάγει αυτή την άλλη 
κουλτούρα που σας έλεγα. Την κουλ-
τούρα της δημοκρατίας, της συνεννό-
ησης. Καταλαγιάζει τα πάθη και φέρνει 
στο προσκήνιο τη λογική, τη συνεννό-
ηση, τον πλουραλισμό απόψεων και 
ιδεών. Κάνει την κοινωνία πιο πλούσια 
στη σκέψη της και στη συνέργεια. (Το 
Δημοτικό μας Συμβούλιο με μια ψήφο 
διαφορά καταψήφισε την απλή αναλο-
γική. Δεν έπρεπε να έρθει κατά τη γνώ-
μη μου με τον «Κλεισθένη» έπρεπε να 
είχε ψηφιστεί με τον εκλογικό νόμο.) Το 
δημαρχοκεντρικό σύστημα πρέπει να 
ανατραπεί.
Ας δούμε όμως τι ίσχυε μέχρι σήμερα 
με τον «Καλλικράτη» και πώς κατανέ-
μονταν οι έδρες στα Δημοτικά και Πε-
ριφερειακά Συμβούλια: το ψηφοδέλτιο 

που συγκέντρωνε τις περισσότερες 
ψήφους στον 1ο γύρο έπαιρνε τα 3/5 
των εδρών των συμβούλων και οι 
υπόλοιπες παρατάξεις μοιράζονταν τα 
υπόλοιπα 2/5. Ο/η Δήμαρχος και ο/η 
Περιφερειάρχης εκλέγονταν στον 2ο 
γύρο εφόσον κανένας συνδυασμός δεν 
είχε καταφέρει να συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) στον 1ο 
γύρο. Με άλλα λόγια, το  πλειοψηφικό 
αυτό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμε-
σα στα πραγματικά ποσοστά κάθε ψη-
φοδελτίου και στις έδρες που τελικά 
καταλάμβανε στο Συμβούλιο. 
Από την άλλη, με την απλή αναλογι-
κή, οι έδρες θα κατανέμονται με βάση 
τον πραγματικό αριθμό ψήφων που 
συγκέντρωσε κάθε ψηφοδέλτιο στον 
1ο γύρο, χωρίς κατώτατο όριο κατά-
ληψης εδρών και χωρίς να ενισχύεται 
η πλειοψηφούσα παράταξη. Επίσης 
σύμφωνα με την αρχή του εκλογικού 
μέτρου (έγκυρα ψηφοδέλτια/ αριθμό 
εδρών συμβουλίου) και την αρχή της 
β’ κατανομής (δηλαδή τα υπόλοιπα 
που περισσεύουν από τη διαίρεση των 
ψήφων κάθε παράταξης με το εκλο-
γικό μέτρο) δίνεται η δυνατότητα να 
εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό ή το 
Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμα και 
πολύ μικρές παρατάξεις. Αν κανένα 
ψηφοδέλτιο δεν λάβει την απόλυτη 
πλειοψηφία στον 1ο γύρο τότε πραγμα-
τοποιείται και 2ος γύρος (την επόμενη 
Κυριακή) ανάμεσα στους/στις επικεφα-
λής των δυο πρώτων συνδυασμών. Η 
ψηφοφορία τη δεύτερη Κυριακή αφορά 
μόνο τη θέση του/της Δημάρχου ή του/
της Περιφερειάρχη και όχι την κατανο-
μή των εδρών στο Συμβούλιο. 

ΜΑΡΊΑ ΘΕΛΕΡΊΤΗ, 
Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας:

“Η απλή αναλογική
είναι ένα δίκαιο εκλογικό 
σύστημα που διευκολύνει 
συνθέσεις, συνεργασίες 
και πολιτικές συγκλίσεις”

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με το νέο εκλογικό 
σύστημα και τη νέα κουλτούρα στην αυτοδιοίκηση, που εισάγει ο 
"Κλεισθένης" μάς παραχώρησε η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας 
κ. Μαρία Θελερίτη. Μέσα από τις ερωτήσεις διευκρινίζονται 
σημαντικά σημεία της νέας νομοθεσίας και αναλύονται διεξοδικά οι 
τροπολογίες που θα ψηφιστούν εντός των προσεχών ημερών.

Οι τοπικές κοινωνίες,  

τα προοδευτικά και ριζοσπαστικά 

σχήματα των πολιτών, αλλά και όσοι 

ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση, 

τάσσονται συντριπτικά υπέρ της  

καθιέρωσης της απλής αναλογικής.
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‣ Αναμένονται εντός των ημερών κάποιες σημαντι-
κές τροπολογίες σχετικά με τον «Κλεισθένη». Τι θα 
αφορούν; 

Πράγματι θα υπάρχουν μια σειρά από μικρές διορθω-
τικές παρεμβάσεις με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή 
του νέου εκλογικού συστήματος αλλά και την διευκό-
λυνση των πολιτών  
 α)  διευκρινίζεται πλέον ότι ο μόνιμος πληθυσμός θα 
αποτελεί κριτήριο  κατανομής των εδρών ανά εκλογι-
κή περιφέρεια
β) αποσαφηνίζεται ότι κατά την κατάταξη των υποψη-
φίων  δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέ-
ρεια, θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των σταυρών 
προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο σύνολο 
του δήμου και όχι μόνο στην οικεία εκλογική περιφέ-
ρεια.
γ) καταργείται ο/η επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
για τις κοινότητες. Πλέον Πρόεδρος της κοινότητας 
άνω των 300 κατοίκων είναι ο πρώτος υποψήφιος σε 
σταυρούς προτίμησης του συνδυασμού που έχει λάβει 
ποσοστό ψήφων μεγαλύτερο του 50%. Σε περίπτωση 
που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώνει πάνω 
από 50%, τότε η εκλογή προέδρου κοινότητας θα γί-
νεται από το τοπικό συμβούλιο ανάμεσα στους δύο 
πρώτους σε ψήφους υποψηφίους, των δύο πρώτων 
συνδυασμών. 
δ) Αύξηση του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών 
και περιφερειακών συμβούλων, που, πλέον, θα έχουν 
τη δυνατότητα να είναι έως και +50% (από +30%) από 
τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν.
ε) Σημαντική είναι επίσης η ρύθμιση για εξόφληση 
οφειλών στους δήμους και στα νομικά τους πρόσω-
πα με έως και 100 δόσεις και μείωση έως και πλήρη 
απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα.
στ) Δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, 
στην προθεσμία μέσα στην οποία μπορούν οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων, των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτρο-
δότηση, να υποβάλουν στο δήμο τους τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ώστε να απαλλαγούν από τα αναλο-
γούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού  εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα διαγραφή των οφειλών από τυχόν 
επιβληθέντα μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης τέλη

‣ Υπάρχει μια γενική εκτίμηση η οποία διατρέχει 
τους αυτοδιοικητικούς κύκλους ότι η ποσόστωση 
του 40% για κάθε φύλο, ειδικά σε ό,τι αφορά στη 
συμμετοχή των γυναικών, δημιουργεί προβλήματα 
και λειτουργεί ως τροχοπέδη στην κατάρτιση ενός 
ψηφοδελτίου. Ποια είναι η γνώμη σας; 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπενθυμίζω ότι 
πέρυσι με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα των Γυ-
ναικών/ 8 Μάρτη, είχα δημοσιεύσει μια ανακοίνωση 
στην οποία δήλωνα ότι η συμμετοχή των γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης και κέντρα λήψης αποφάσεων στην 
πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, και στην 
Ελλάδα, όχι απλώς δεν είναι ισότιμη, αλλά είναι 

εξαιρετικά χαμηλή. Θα μπορούσαμε μάλιστα να μιλή-
σουμε για πολιτική περιθωριοποίηση των γυναικών, 
αν δούμε τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο 
κοινοβούλιο, στην ευρωβουλή, στην κυβέρνηση, στην 
τοπική & περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στα πολιτικά 
κόμματα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, κ.λπ.  
Και για πιάσουμε το νήμα από την αρχή, να αναφέρω 
τα ποσοστά του 2014, για να γίνει κατανοητή η σημασία 
των ποσοστώσεων. Ενώ είχαμε αύξηση στην ανάδει-
ξη αιρετών γυναικών στις τοπικές και περιφερειακές 
εκλογές του 2014 περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων 
(18,8% έναντι 16,7% στις εκλογές του 2010) για τις 
δημοτικές αρχές, και περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα 
(17,36% έναντι 16,56% στις εκλογές του 2010) για τις 
περιφερειακές εκλογές, διπλασιασμό του αριθμού των 
γυναικών Δημάρχων (16 έναντι 8) και 2 γυναίκες Περι-
φερειάρχες, τα ποσοστά για το αξίωμα του/της Δημάρ-
χου, παραμένουν απελπιστικά χαμηλά (4,92%), ενώ 

για το αξίωμα του/της Περιφερειάρχη φθάνουν μόλις 
στο 15,4%. Το σύνολο των αιρετών γυναικών στην αυ-
τοδιοίκηση Α’ βαθμού σε επίπεδο χώρας, είναι μόλις 
18,8%, ενώ στην αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού είναι ακόμα 
χαμηλότερο, 17,36%. Οι αριθμοί αυτοί εκφράζουν με 
τον πιο εύγλωττο τρόπο την ανάγκη να λάβουμε μέτρα 
για να αυξηθούν τα ποσοστά των αιρετών γυναικών 
και στην αυτοδιοίκηση και στο κοινοβούλιο. 
Ο στόχος της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καταρχάς αντανα-
κλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας 
και παράλληλα συνιστά ουσιαστικό όρο για την ενίσχυ-
ση της δημοκρατίας. Η ίση συμμετοχή των γυναικών 
δεν συνιστά μόνο αίτημα κοινωνική δικαιοσύνης και 
δημοκρατίας, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση προκει-
μένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα συμφέροντα 
και αιτήματα των γυναικών. Επομένως δεν θα μπο-
ρούσα να μην είμαι υπέρ της αύξηση της συμμετοχής 

Συνέντευξη
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Με τον Κλεισθένη Ι διαχωρίζεται πλέον η εκλογή 
του προέδρου και των συμβουλίων της τοπικής 
ή δημοτικής κοινότητας από τους κεντρικούς 
(δημαρχιακούς) συνδυασμούς που μετέχουν 

στις δημοτικές εκλογές με σκοπό  να αναβαθμιστεί 
το περιθώριο αυτόνομης δράσης και ενεργοποίησης 

των τοπικών κοινωνιών.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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των γυναικών στα κοινά. Και η ποσόστωση είναι ένα 
από τα εργαλεία, το τονίζω αυτό, ένα από τα εργα-
λεία που έχουμε στην διάθεσή μας για να αυξήσουμε 
αυτά τα τόσο χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυ-
ναικών. Η ποσόστωση θα δημιουργήσει προβλήματα 
σε όσους και όσες θεωρούν ότι η πολιτική – σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο – είναι αποκλειστικά υπόθεση των 
ανδρών. Καλώ λοιπόν τις γυναίκες να κάνουν το βήμα 
και να μπουν δυναμικά στον χώρο της πολιτικής και 
της αυτοδιοίκησης. Τι καλώ να αψηφήσουν τα στερε-
ότυπα και να συσπειρωθούν απέναντι σε στάσεις και 
συμπεριφορές που τις αποκλείουν από το δημοκρατι-
κό τους δικαίωμα.  Ιδιαιτέρως καλώ τις αριστερές και 
μαχητικές γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε συλ-
λόγους γονέων και κηδεμόνων, σε αγροτικούς, πολι-
τιστικούς, εξωραϊστικούς συλλόγους και σωματεία, σε 
συνεταιρισμούς και μικρές επιχειρήσεις, να μπουν σε 
προοδευτικά και δημοκρατικά ψηφοδέλτια, διεκδικώ-
ντας μαχητικά την ισότιμη παρουσία τους στον δημό-
σιο χώρο και την εκλογή τους στους δήμους και στις 
περιφέρειες της χώρας. Είμαστε μαχητικά και ενεργά 
πολιτικές οντότητες και όχι διακοσμητικά ονόματα σε 
λίστες και η ποσόστωση δεν έχει λόγο ύπαρξης όταν 
κατακτήσουμε την ισοτιμία και την χειραφέτησή μας. 

‣ Τα τοπικά συμβούλια δημοτικών ή τοπικών κοι-
νοτήτων θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες; Θα 
έχουν δικό τους προϋπολογισμό; Θα χρηματοδο-
τούνται απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών 
ή οι χρηματοδοτήσεις τους θα είναι και πάλι στα 
χέρια της εκάστοτε δημοτικής αρχής; 

Ο Κλεισθένης Ι  με μια σειρά από ρυθμίσεις έφερε 
σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία και στο σύστημα 
διοίκησης των κοινοτήτων προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης και αναβάθμισή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι 
με τον Κλεισθένη Ι διαχωρίζεται πλέον η εκλογή του 
προέδρου και των συμβουλίων κοινότητας από τους 
συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές 
με σκοπό  να αναβαθμιστεί το περιθώριο αυτόνομης 
δράσης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών. 
Ωστόσο οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο το εκλογικό 
σύστημα. Στον Κλεισθένη Ι, επικαιροποιούνται και 
ενισχύονται οι  αρμοδιότητες του προέδρου των κοι-
νοτήτων ώστε να απονέμουν έναν ουσιαστικό ρόλο 
εκπροσώπησης της κοινότητας στο πλαίσιο της ενδο-
δημοτικής αποκέντρωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
α. τη δυνατότητα μεταβίβασης των αρμοδιοτή-

των του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλί-

ου στα συμβούλια και στους προέδρους των κοι-
νοτήτων.  

β. Οι αποφάσεις των κοινοτήτων, σε θέματα που έχουν 
αποφασιστική αρμοδιότητα, είναι άμεσα εκτελε-
στές. 

γ. Οι πρόεδροι κοινοτήτων καλούνται όχι μόνο υπο-
χρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο (με δικαίωμα 
ψήφου) αλλά και στις επιτροπές του Δήμου, για θέ-
ματα που αφορούν την περιοχή τους.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό τους, αξιοσημείωτη 
είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα που αποκτά ο πρό-
εδρος  σε σχέση με την κατανομή του αναλογούντος, 
στην κοινότητα, ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών 
πόρων (ΚΑΠ) που προορίζονται για τις επενδυτικές 
ανάγκες του δήμου. Κάθε κοινότητα θα έχει πλέον δι-
κούς της πόρους (Κ.Α.Π) και θα αποφασίζει για το που 
θα χρησιμοποιηθούν. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις για 
το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό δεν θα 
λαμβάνονται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβού-
λιο, αλλά ένα μέρος των προτεραιοτήτων θα καθορί-
ζεται πλέον σε επίπεδο κοινότητας.
Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι οι κοινότητες δεν ανα-
βαθμίζονται μόνο προς μια κατεύθυνση, σε σχέση με 
τη θέση τους μέσα στο δήμο, αλλά και σε σχέση με την 
ίδια την τοπική κοινωνία. Δύο είναι οι βασικές αλλαγές 
στο σύστημα διοίκησης τους προς αυτή την κατεύθυν-
ση :  

• ο θεσμός των συνελεύσεων κατοίκων επεκτείνεται 
σε όλες τις κοινότητες ενός Δήμου και δεν αφορά 
μόνο τις τοπικές κοινότητες έως 2.000 κατοίκους, 
όπως ίσχυε με τον «Καλλικράτη».

• καθιερώνεται η δυνατότητα σύγκλησης του συμ-
βουλίου της κοινότητας όποτε το ζητήσει το 1/3 
τουλάχιστον των μελών του, καθώς και όταν το 
ζητήσουν τουλάχιστον 100 κάτοικοι της κοινότητας 
με γραπτή αίτηση τους.

Θεωρώ ότι με τις παραπάνω αλλαγές ο αποδυναμω-
μένος εδώ και χρόνια θεσμός των κοινοτήτων ανα-
ζωογονείται έχοντας πλέον δικό του προϋπολογισμό, 
αποφασιστικές αρμοδιότητες και μια πιο άμεση και 
ενεργή σχέση με την τοπική κοινωνία. 

‣ Ο Γιώργος Δέδες ανακοίνωσε εδώ και καιρό την 
υποψηφιότητά του στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου. Γιατί πιστεύετε ότι θα πείσει τους Πελοποννή-
σιους να τον ψηφίσουν; 

Στην  ερώτηση αυτή θα ήταν σκόπιμο να απαντήσει ο 
ίδιος ο κ. Δέδες. Παρά ταύτα θεωρώ ότι η παράταξη 
του Γ. Δέδε που στηρίζεται και από  τον ΣΥΡΙΖΑ μπο-
ρεί να διεκδικήσει την Περιφέρεια  μέσα από ένα προ-
γραμματικό λόγο και σχέδιο για την ανάπτυξη της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα όμως μπορεί 
να αξιοποιήσει την εμπειρία του ως Γ.Γ. Υποδομών στον 
σχεδιασμό, αλλά και στην εκτέλεση των έργων, έτσι 
ώστε η Πελοπόννησος να καλύψει τις ανάγκες της σε 
υποδομές και ιδιαίτερα στα αντιπλημμυρικά έργα, στα 
οποία παρατηρούνται μεγάλα προβλήματα  και λόγω 
της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει 
και σε συνεργασία με τους φορείς και τους πολίτες της 
Πελοποννήσου, ώστε να υλοποιηθεί ένα αναπτυξιακό 
σχέδιο προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας της.

‣ Κυρία Θελερίτη, πόσο πιθανό είναι τον Μάιο να 
στηθούν και εθνικές κάλπες; 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ως 
του πιο αρμόδιου για την απόφαση διεξαγωγής των 
εθνικών εκλογών, η ημερομηνία που έχει ανακοινω-
θεί είναι ο Οκτώβριος. Και ως βουλευτές και ως κυ-
βέρνηση αυτόν τον ορίζοντα έχουμε για να ολοκληρώ-
σουμε την πρώτη φάση του έργου μας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη.

Συνέντευξη

Η ποσόστωση θα δημιουργήσει προβλήματα 
σε όσους και όσες θεωρούν ότι η πολιτική  

– σε τοπικό και εθνικό επίπεδο – είναι 
αποκλειστικά υπόθεση των ανδρών. 
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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".

Σκληρή απάντηση 
Παπαγγελόπουλου σε Δέδε

Είναι αδιανόητο οι μέχρι εχθές υπέρμα-
χοι και υποστηρικτές του μεγάλου έργου 
της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων,  
πίσω από άστοχες δηλώσεις να κρύβουν 
την χαρά τους για μικρές καθυστερήσεις 
από τυπικά κωλύματα τα οποία ταχύτα-
τα θα ξεπεραστούν και θα εκκινήσουν τα 
έργα για την υλοποίηση του μεγαλύτε-
ρου περιβαλλοντικού έργου.
Θα ήταν ιδιαίτερα εύστοχη η σχετική δή-
λωσή του κ. Δέδε ότι «τα μεγάλα έργα 
δεν γίνονται μόνο με μεγάλα λόγια. Απαι-
τούν επιμελημένη και μεθοδική προετοι-
μασία ……», αν αφορούσε τις δικές του 
ημέρες στην αντιπεριφέρεια Κορινθίας.
Την αντιπεριφέρεια Κορινθίας, όπου τα 
μεγάλα έργα κατά την διάρκεια της θη-
τείας του έμειναν βαλτωμένα επί 3 1/2 
χρόνια και επανεκκίνησαν ή προχώρη-
σαν ουσιαστικά μόνο μετά την δική του 
παραίτηση και αποχώρηση.

Σε διάρκεια 5 μηνών ξεκίνησαν τα έργα της ολοκλήρωσης του δρόμου Λαύκα – Κα-
στανιά, η βελτίωση του δρόμου Νεμέα – Κούτσι – Στιμάγκα – Βέλου,  ωρίμασε και 
δημοπρατήθηκε το αλιευτικό καταφύγιο του Βραχατίου.
Μετά την δική του αποχώρηση επέστρεψε η κανονικότητα στην παραγωγή του αυτο-
διοικητικού έργου και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Άγγελος Παπαγγελόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

Το Μάρτιο ξεκινά η κατασκευή των μονάδων διαχείρισης των απορριμμάτων
"Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται για την Πελοπόννησο 
χωρίς την Πελοπόννησο" τόνισε η Αντιπεριφερειάρ-
χης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου κατά την ομιλία της 
στο 1ο Olympia Forum στην Αρχαία Ολυμπία.
Αναφερόμενη ειδικά στο έργο της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου η 
κα Νικολάκου δήλωσε "η κατασκευή του έργου ξεκι-
νά το Μάρτιο. Έχουμε ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Βρι-
σκόμαστε στο καθοριστικό χρονικό σημείο πλέον για 
να αλλάξουμε σελίδα και να περάσουμε στην εποχή 
της αειφορίας. Γιατί αν δεν λύσεις το πρόβλημα των 
σκουπιδιών δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, δεν 
μπορείς να κάνεις κανένα αναπτυξιακό σχεδιασμό. 
Δεν μπορείς να μιλάς για τουρισμό και πολιτισμό, 

έχοντας δίπλα σου σκουπιδότοπο". 
Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ακόμη ότι το 
έργο της Πελοποννήσου είναι το πιο φθηνό έργο ΣΔΙΤ 
στην Ελλάδα, ενώ την ίδια άποψη εξέφρασε και ο εκ-
πρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Αγραφιώτης, ο 
οποίος αφού παρουσίασε το έργο, τόνισε ότι "αποτε-
λεί το πιο "πράσινο" και πιο οικονομικό έργο, αφού 
η μεσοσταθμιστική τιμή του ανά τόνο είναι στα 69,7 
ευρώ, κόστος το οποίο θα μειώνεται κατά την εξέλιξή 
του έργου, και επιβεβαίωσε ότι η κατασκευή των μο-
νάδων διαχείρισης θα ξεκινήσει το Μάρτιο.
Ειδική αναφορά έκανε ακόμη η κα Νικολάκου στην 
πολιτική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου κ. Πέτρου Τατούλη για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ 

και του ανταγωνιστικού διαλόγου για τέτοιο έργο, 
αλλά και την πολιτική του τόλμη να αναλάβει την ευ-
θύνη λύσης ενός προβλήματος, το οποίο κανένας δεν 
μπόρεσε να φέρει εις πέρας, ούτε Κυβέρνηση, ούτε 
Αυτοδιοίκηση. Σήμερα πλέον το μοντέλο του Τατούλη 
είναι εδραιωμένο ως εθνικό μοντέλο για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων.   
"Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο των απορριμ-
μάτων, γιατί αντισταθήκαμε σε όλους αυτούς που 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο 
έργο προκειμένου να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέ-
ροντα και όχι των πολιτών. Το ΣΔΙΤ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου υπηρετεί ένα και μόνο σκοπό, το δη-
μόσιο συμφέρον. " δήλωσε ακόμη η κα Νικολάκου. 
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‣ Κυρία Αναγνωσταρά, πολύς λόγος 
γίνεται τα τελευταία 24ωρα από 
την ΝΔ για το ότι η συμφωνία των 
Πρεσπών έχει ήδη αρχίσει να πα-
ράγει “βλαπτικές” συνέπειες ως 
προς τα εθνικά συμφέροντα. Είδα-
με μάλιστα το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να δίνει στη 
δημοσιότητα  επιστολή της μόνι-
μης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ της 
γειτονικής χώρας και στην οποία 
ουσιαστικά αποτυπώνεται ότι ορ-
γανώσεις, δραστηριότητες και ιδι-
ώτες που δεν χρηματοδοτούνται 
από το κράτος θα μπορούν άμεσα 
να χρησιμοποιούν τον όρο “Μακε-
δονικός, Μακεδονική”; 

Από έγγραφα που οι Σκοπιανοί έστει-
λαν στον ΟΗΕ και  από μια σειρά ερω-
τοαπαντήσεων που δόθηκαν από το 
ΥΠΕΞ των Σκοπίων επιβεβαιώνεται το 
75% των Ελλήνων που ήταν κατά της 
συμφωνίας, αλλά και η ΝΔ για τους 
φόβους που διατυπώνει όλο αυτό το 
διάστημα. Στην ερώτηση αν η γλώσσα 
είναι βορειομακεδονική, η απάντηση 
είναι «Όχι, είναι απλά Μακεδονική, 
όπως ίσχυε και πριν τη συμφωνία». 
Επίσης σε ερώτηση για την «βορειο-
μακεδονική κουζίνα», η απάντηση εί-
ναι «Όταν περιγράφεται οτιδήποτε που 
σχετίζεται με την εθνική ή την πολιτι-
σμική ταυτότητα το επίθετο Μακεδονι-
κή μόνο είναι το σωστό ενώ το βόρειο 
ή βορειομακεδονικό θα ήταν λάθος…» 
Τα συμπεράσματα δικά σας. Και φυ-
σικά να αναφέρω το δημοσίευμα του 
BBC, αλλά και αναφορά ρωσικού 
πρακτορείου σε δήθεν «Μακεδονική 
μειονότητα στην Ελλάδα». Έτσι ενώ 
υποτίθεται πως η συμφωνία κλείνει 
οριστικά ζητήματα αλυτρωτισμού, 

πριν "αλέκτωρ λαλήσει τρις", βλέπου-
με τα γκρίζα σημεία της συμφωνίας να 
δημιουργούν ήδη σοβαρά ζητήματα.

‣ Εσείς κυρία Αναγνωσταρά πώς θα 
αποκαλείται τη γειτονική χώρα ; 

Σε ιδιωτικές συζητήσεις θα την αποκα-
λώ Σκόπια. Χωρίς να θέλω να λαικϊσω, 
θεωρώ πως η ιστορία γράφεται, δεν 
παραχωρείται όπως έγινε με τη συν-
θήκη των Πρεσπών. Όμως σε θεσμικό 
επίπεδο, οι συμφωνίες πρέπει να τη-
ρούνται. 
Επομένως οι πολιτικοί και οι διπλωμά-
τες οφείλουν να είναι πολύ προσεκτι-
κοί στις τοποθετήσεις τους. Αν λοιπόν 
αποκτήσω την ιδιότητα του πολιτικού, 
προφανώς δημόσια θα την αποκαλώ 
Βόρεια Μακεδονία, μια και η διεθνής 
συμφωνία δυστυχώς μας δεσμεύει. 

‣ Σε κάθε περίπτωση κάλπες θα στη-
θούν σε περίπου 100 μέρες. Με 
βάση ποιο κριτήριο πιστεύετε ότι 
θα ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης ; 

Το κριτήριο θα πρέπει να είναι η  συ-

νειδητοποίηση πως η ψήφος είναι η 
δύναμή μας προκειμένου να αλλάξει η 
ζωή μας προς το καλύτερο. Κι αυτός 
είναι ο λόγος που προτρέπω όλους 
τους Έλληνες με δικαίωμα ψήφου, όχι 
μόνο την ημέρα των εθνικών εκλο-
γών, αλλά και την Κυριακή που θα διε-
ξαχθούν οι ευρωπαϊκές και περιφερει-
ακές εκλογές, να πάνε να ψηφίσουν.  
Και να ψηφίσουν με την κοινή λογική. 
Η αποχή και η ψήφος αντίδρασης 
δεν είναι λύσεις. Οι επόμενες εθνικές 
εκλογές είναι μια μάχη που θα δοθεί 
για την Ελλάδα και για τις επόμενες γε-
νιές. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία 
του στην πρόσφατη εκδήλωση της 
Γραμματείας Οργανωτικού συνόψι-
σε πολύ εύστοχα τους 4 λόγους για 
τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να 
εκλεγεί ξανά. Και οι λόγοι αυτοί είναι 
οι εξής: 
1. Πήρε την εξουσία με ψέματα τά-

ζοντας ανέφικτους στόχους τους 
οποίους φυσικά δεν υλοποίησε.

2. Υπερφορολόγησε τα πάντα, διέλυ-

σε τη μεσαία τάξη, τους μεσαίους 
επιχειρηματίες, φτωχοποίησε την 
πλειοψηφία του πληθυσμού για να 
δημιουργεί υπερπλεονάσματα και 
να τα μοιράζει σε επιδόματα.

3. Παρέδωσε το όνομα της Μακεδονί-
ας μας.

4. Έχει δημιουργήσει μια αφόρητη θε-
σμική παρακμή.

Αξίζουμε καλύτερα, όπως λέει και το 
σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας και 
μόνο με πολιτική αλλαγή η ζωή μας θα 
αποκτήσει κανονικότητα.

‣ Η δική σας εκτίμηση ποιά είναι για 
το χρόνο των εθνικών εκλογών; 

Έχω ερωτηθεί κι άλλες φορές και 
έχω την ίδια πάντοτε άποψη. Είναι 
βέβαιον πως ο κος Τσίπρας επιθυμεί 
να εξαντλήσει τη θητεία του. Άλλωστε 
το δηλώνει κιόλας πως οι εκλογές θα 
γίνουν τον Οκτώβριο. Επίσης βέβαιον 
όμως είναι πως τον Μάιο, στις Ευρωε-
κλογές και στις περιφερειακές εκλογές 
θα συντριβεί.  Η λογική υπαγορεύει οι 
εθνικές εκλογές να γίνουν τον Μάιο, 
αλλιώς, πώς θα συνεχίσει να κυβερνά 
ο κ. Τσίπρας τους επόμενους μήνες 
μετά από δυο μεγάλες ήττες. Επειδή 
όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και η λογική δεν συ-
ναντήθηκαν ποτέ τα τελευταία 4 χρό-
νια ας περιμένουμε την απόφαση του 
Πρωθυπουργού.
Προσέξτε όμως, αν οι εθνικές κάλ-
πες συμπέσουν με τις ευρωπαϊκές, 
τότε ασφαλώς οι εθνικές εκλογές θα 
αποτελέσουν την κορωνίδα των προ-
σπαθειών για τη ΝΔ. Στην περίπτωση 
όμως που ο κ. Τσίπρας επιλέξει να 
φυγομαχήσει και να εξαντλήσει την τε-
τραετία, τότε οι ευρωεκλογές της 26ης 
Μαίου θα αποτελέσουν την αφορμή 

ΣΟΦΊΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ,
Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ:

“ΣΥΡΙΖΑ και λογική 
δεν πάνε μαζί”

Την ανάγκη οι επερχόμενες εκλογές να έχουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή επισημαίνει στην συνεντευξή της στη 
Γνώμη Πολιτών το πολιτικό στέλεχος της ΝΔ Σοφία Αναγνωσταρά. 
"Η αποχή και η ψήφος αντίδρασης δεν είναι λύση” τονίζει μεταξύ 
άλλων η κυρία Αναγνωσταρά, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες 
εκλογές  ως μία  μάχη που θα δοθεί  για τις επόμενες γενιές στην 
Ελλάδα. 
“Η ιστορία γράφεται, δεν παραχωρείται” ξεκαθαρίζει η κυρία 
Αναγνωσταρά σε σχέση με την συνθήκη των Πρεσπών. Ειδική 
αναφορά κάνει και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός 
Κορινθίας βάζοντας στην κορυφή της σχετικής λύσης το θέμα της 
ανεργίας. 

Αξίζουμε καλύτερα, όπως λέει 
και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας 

και μόνο με πολιτική αλλαγή 
η ζωή μας θα αποκτήσει 

κανονικότητα.

Συνέντευξη
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για να στείλουν οι πολίτες το μήνυμα στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο χρόνος της τελείωσε.

• Η κυβέρνηση πάντως δείχνει να “παίζει τα ρέστα” 
της ανακοινώνοντας την αύξηση του κατώτατου 
μισθού και προετοιμάζοντας ρυθμίσεις χρεών σε 
εφορίες και ταμεία. Υπάρχουν πληροφορίες μά-
λιστα ακόμα και για μονομερή κίνηση εκ μέρους 
του Μεγάρου Μαξίμου. 

Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της "να σώσει οτιδή-
ποτε κι αν σώζεται" που λέει και το τραγούδι από τις 
κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν σφόδρα όλα αυτά 
τα χρόνια, εξήγγειλε μέτρα και επιδόματα.  Η αύξηση 
του κατώτατου και υποκατώτατου μισθού, η αύξη-
ση επιδομάτων για όσους αμείβονται με κατώτατο 
μισθό, επίδομα στέγασης, ρύθμιση 120 δόσεων για 
όσους χρωστούν σε εφορία και ταμεία είναι μερικά 
από αυτά που ανακοινώθηκαν.
Επειδή όμως όλα αυτά γίνονται πρόχειρα, χωρίς κο-
στολόγηση και χωρίς αναλύσεις, μόνο και μόνο ως 
προεκλογικές παροχές, ήρθε στο τέλος Φεβρουαρί-
ου η έκθεση της Κομισιόν, η οποία ζητά πάγωμα των 
120 δόσεων και προειδοποιεί για τις συνέπειες από 
την αύξηση του κατώτατου μισθού όπως πχ η αύξη-
ση της ανασφάλιστης εργασίας. Η κυβέρνηση ισχυ-
ρίζεται πως οι ρυθμίσεις με μια μικρή χρονική καθυ-
στέρηση θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο. Μένει να 
δούμε τι μέλλει γενέσθαι.

‣ Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε δημοσιεύματα 
που θέλουν στο εσωτερικό της ΝΔ να καταγρά-
φονται διαφορές και διαφωνίες ανάμεσα σε κο-
ρυφαία στελέχη του κόμματος, ειδικά για το θέμα 
της συμφωνίας των Πρεσπών,  κάνοντας την κυ-
βέρνηση να μιλά για εσωκομματικά ρήγματα.

Για να σας μιλήσω με όρους της επιστήμης μου, το 
μπετόν για να μην αστοχήσει θέλει σωστή αναλογία 
υλικών, σωστή ανάμιξη και καλό οπλισμό. Στη ΝΔ, 
την φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, συνυπάρ-
χουν και αναμιγνύονται σε σωστές δόσεις στα διάφο-
ρα θέματα απόψεις πιο κεντρώες και πιο δεξιές. Σε 
ό,τι αφορά όμως στα εθνικά ζητήματα, τα διαφορετι-
κά υλικά γίνονται μπετόν, δηλαδή στέρεο σώμα και ο 
Πρόεδρός μας, σαν"δυνατός οπλισμός"  αναλαμβάνει 
τις εφελκυστικές τάσεις. Ας μην ανησυχεί λοιπόν ο 
ΣΥΡΙΖΑ για ρηγματώσεις στη ΝΔ, διότι είναι στη φα-
ντασία του. Ας κοιτάξει τα δικά του υλικά πρόσμιξης, 
τα οποία οδηγούν στην πλήρη αστοχία της κυβέρνη-

σης, η οποία καθόλου δεν θα πείραζε, αν δεν οδηγού-
σε σε αστοχία της καθημερινότητας των Ελλήνων και 
σε αστοχίες που αφορούν σε ζητήματα δημοσιονομι-
κά και εθνικά.

‣ Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ταλαιπωρούνται να 
“τα βγάλουν” πέρα σε καθημερινή βάση και η κυ-
βέρνηση μοιάζει να παλεύει να τα βρει με τις τρά-
πεζες για τα “κόκκινα” δάνεια. Τί τελικά θα πρέπει 
να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση ; 

Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα τεράστιο ζήτημα, καταρ-
χάς για τα νοικοκυριά και βεβαίως για το τραπεζικό 
σύστημα. Τα δάνεια αυτά ελήφθησαν σε άλλες επο-
χές, με άλλα έσοδα και με άλλες οικονομικές συνθή-
κες, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτησή τους για πολλές 
οικογένειες να καθίσταται αδύνατη. Όλα αυτά τα χρό-
νια η κυβέρνηση κρύβει επιμελώς το πρόβλημα κάτω 
από το χαλί. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη κατοικία, αυτή 
θα πρέπει να προστατεύεται.
Επιπλέον, πρέπει να δίνεται αυτό που η ΝΔ ονομάζει 
δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν μπορούν να αντα-
ποκριθούν, να επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειο-
λήπτες, όπως για παράδειγμα με μείωση επιτοκίου 
για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μην προστα-
τεύονται όσοι μπορούν να αποπληρώσουν αλλά από 
επιλογή δεν εξοφλούν, οι λεγόμενοι κακοπληρωτές.

‣ Συναντάται πολλούς κατοίκους της Κορινθίας, 
έχετε καθημερινή επαφή με πολύ κόσμο. Ποιο 
είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχοληθεί 
τον Κορίνθιο και την Κορίνθια; 

Το νούμερο ένα ζήτημα είναι η εργασία. Νεαρά άτομα 

με καλές σπουδές δεν βρίσκουν δουλειά, βρίσκουν 
χαμηλόμισθες θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στα 
προσόντα τους και δεν έχουν προοπτική ή βρίσκουν 
θέσεις ημιαπασχόλησης και τελικά πολλοί φεύγουν 
στο εξωτερικό. Μιλούσαμε για 500.000 νέους που 
έφυγαν. Τα τελευταία στοιχεία κάνουν αναφορά σε  
700.000 ξενιτεμένους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Η εκ-
μετάλλευση της ανάγκης για εργασία με υπερωρίες 
που δεν πληρώνονται και οι κακές συνθήκες εργα-
σίας είναι επίσης ένα συχνό υπαρκτό πρόβλημα. Οι 
αγρότες το καλοκαίρι καταστράφηκαν με τα σταφύλια 
και την προηγούμενη περίοδο με τις ελιές. Οι αποζη-
μιώσεις που έβγαλε ο ΕΛΓΑ είναι απογοητευτικές. Με 
ποιο κίνητρο να συνεχίσει η πρωτογενής παραγωγή;  
Ο τουρισμός όσο διήρκησε το φαινόμενο με τις τσού-
χτρες ήταν σε ύφεση. Η οικοδομική δραστηριότητα 
είναι νεκρωμένη. Οι απολυμένοι που ηλικιακά είναι 
γύρω στα 50 έτη είναι σε απόγνωση, διότι δεν τους 
προτιμούν για εργασία. Οι μεσαίοι επιχειρηματίες 
"φυτοζωούν" περιμένοντας κάτι να αλλάξει. Οι δημό-
σιοι υπάλληλοι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με 
τους μειωμένους μισθούς. Δεν υπάρχει τομέας που 
να μην έχει επηρεαστεί από την κρίση και την εξο-
ντωτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Και κακά τα ψέματα, το οικονομικό είναι βασικό κρι-
τήριο για μια ποιοτική ζωή. Διότι ούτε η υγεία, ούτε 
η εκπαίδευση, ούτε οι υποχρεώσεις ικανοποιούνται 
όταν τα έσοδα υπολοίπονται των εξόδων σε κάθε νοι-
κοκυριό.

Συνέντευξη

Βέβαιον είναι πως τον Μάιο, στις Ευρωεκλογές 
και στις περιφερειακές εκλογές θα συντριβεί. 

Η λογική υπαγορεύει οι εθνικές εκλογές να γίνουν 
τον Μάιο, αλλιώς, πώς θα συνεχίσει να κυβερνά 

ο κ. Τσίπρας τους επόμενους μήνες μετά από δυο 
μεγάλες ήττες. Επειδή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και η λογική 
δεν συναντήθηκαν ποτέ τα τελευταία 4 χρόνια ας 
περιμένουμε την απόφαση του Πρωθυπουργού.

ΑΓΓΕΛΊΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΊ 

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
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Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το 
φετινό καρναβάλι του δήμου Βέλου-Βόχας

6ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Με μεγάλη συμμετοχή που αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τους 1000 καρνα-
βαλιστές και με 18 γκρουπ που ήδη 
έχουν δηλώσει συμμετοχή,  οι προ-
ετοιμασίες για το 6ο καρναβάλι του 
Δήμου Βέλου Βόχας την Κυριακή 10 
Μαρτίου 2019 και ώρα 4.00 μ.μ.  στην 
παραλία Βραχατίου , μπαίνουν στην 
τελική ευθεία. Νέοι άνθρωποι, και όχι 
μόνο, εργάζονται πυρετωδώς και με 
πολύ καλή διάθεση για να είναι όλα 
έτοιμα σε λίγες μέρες.

Τη φετινή παρουσίαση αναλαμβά-
νουν οι συντελεστές της ραδιοφωνικής 
εκπομπής “Στάσου μούσμουλα” με την 
Εύα Νιργιανάκη, τον Θωμά Κεφοκέρη. 
Μαζί τους ο Νίκος Σπυρόπουλος.

Πρωταγωνιστές σε αυτή τη διοργά-
νωση θέλουμε και φέτος να είναι τα 
παιδιά για να μεταδώσουν σε όλους τη  
χαρά, την αισιοδοξία, τη ζωντάνια και 
τον ενθουσιασμό τους.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα. 
Μαρία Καλλίρη δήλωσε ότι «Οι προε-
τοιμασίες για το 6ο καρναβάλι του Δή-
μου μας βρίσκονται στην τελική ευθεία 
έτσι ώστε και φέτος να προσφέρουμε 
ένα φαντασμαγορικό θέαμα που θα 
διασκεδάσει και θα ψυχαγωγήσει τους 
δημότες μας αλλά και τους επισκέπτες 
μας το απόγευμα της τελευταίας Κυ-
ριακής της αποκριάς.  Όλα τα μέλη της 
οργανωτικής επιτροπής αξιοποιώντας 

την εμπειρία των προηγούμενων ετών 
έδωσαν και φέτος τον καλύτερο εαυτό 
τους για την πραγματοποίηση του φε-
τινού καρναβαλιού. » 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννί-
βας Παπακυριάκος αναφερόμενος 
στο φετινό καρναβάλι είπε: «Για άλλη 
μία χρονιά η ανταπόκριση και η συ-
νεργασία όλων αυτών που βοήθησαν 
για την πραγματοποίηση του φετινού 
καρναβαλιού  μας γεμίζει ελπίδα, 
ενθουσιασμό και περηφάνια. Ευχα-
ριστώ την οργανωτική επιτροπή για 
την ακούραστη προσφορά της όλο 
αυτό το διάστημα, τους πολιτιστικούς 
και αθλητικούς συλλόγους, τα σχολεία 

του Δήμου μας, τους εθελοντές, ομά-
δες ενεργών πολιτών, τους χορηγούς 
μας, που και φέτος είναι δίπλα μας και 
μας στηρίζουν και όλους όσους συμ-
μετέχουν σε αυτή τη γιορτή του Δή-
μου μας. 

Καλώ όλους τους δημότες και τους 
επισκέπτες μας να έρθουν κοντά μας 
την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 στην 
παραλία Βραχατίου να ευθυμήσουμε 
και να διασκεδάσουμε παρέα για άλλη 
μία χρονιά. Η συλλογικότητα και η συ-
νέργεια αλλά και ο ενθουσιασμός των 
συμμετεχόντων βάζουν υψηλά στά-
νταρτς και σε αυτή την εκδήλωση.  

Εύχομαι σε όλους καλή αποκριά και 
καλή σαρακοστή».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Αλήθειες και ψέματα�
Απάντηση του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου στις ανακοινώσεις Μανάβη

Πολιτικούς «κεραυνούς»  εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας,  Αννίβας 
Παπακυριάκος, κατά του υποψήφιου Δημάρχου,  Θ. Μανάβη, με ανακοίνωση 
που εξέδωσε η δημοτική του παράταξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση  η τακτική  του υποψήφιου Δημάρχου να 
προσπαθεί από τη μία πλευρά να οικειοποιηθεί όποια θετική εξέλιξη συμβαίνει 
στην περιοχή (π.χ. τα 3 εκ. ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμαρχος για τις καταστροφές 
από τον κυκλώνα «Ζορμπά») και από την άλλη πλευρά να «μπλέκει» ψέματα και 
αλήθειες οδήγησε σε μία δυναμική απάντηση από το Δήμαρχο.

Ο κ. Παπακυριάκος στην ανακοίνωση της παράταξης του
• μιλά για αστείους ισχυρισμούς στην υπόθεση των 3 εκ. του Ζορμπά,
• μιλά για  συστηματική προσπάθεια   να παραπλανηθεί ο κόσμος με 

επικοινωνιακά τρικ
• μιλά για «άγνοια και αμάθεια» και καταλήγει λέγοντας ότι  
• η Δημοτική Αρχή κατάφερε να νοικοκυρέψει τον τόπο μέσα από πολλά 

εμπόδια που κληρονόμησε από άλλους

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Διαβάσαμε την ανακοίνωση του κ. 

Μανάβη για τα 3.000.000 ευρώ που 
εξασφάλισε ο Δήμαρχος Αννίβας Πα-
πακυριάκος για τις ζημιές από τον κυ-
κλώνα «Ζορμπά».

Οι ισχυρισμοί του είναι το λιγότε-
ρο ΑΣΤΕΊΟΊ αφού προσπαθεί να μας 
πείσει ότι τα χρήματα ήρθαν στο Δήμο 
επειδή έβγαλε μία ανακοίνωση ενώ η 
αλήθεια είναι ότι ο Δήμαρχος έτρεξε, 
διεκδίκησε και κατάφερε να εξασφα-
λίσει τα χρήματα για την περιοχή πριν 
από 4 μήνες ουσιαστικά, σε συνεργασία 
με το υπουργείο Υποδομών και το Γ.Γ. 
του, κ. Γ. Δέδε.

Είναι η συστηματική προσπάθειά 
του να ξεγελάσει τον κόσμο με επι-
κοινωνιακά τρικ όπου εμφανίζεται 
κάθε φορά που συμβαίνει μία θετική 
εξέλιξη ως αυτός που μας το έχει πει 
προηγουμένως.

Ο κ. Μανάβης θέλει μερίδιο από 
πολιτικά κέρδη για τα οποία δεν ερ-
γάστηκε, δεν έτρεξε, δεν μόχθησε 
και δεν αγχώθηκε αλλά προσπαθεί 
με αμπελοφιλοσοφίες πίσω από ένα 
πληκτρολόγιο να υφαρπάξει ψήφους.

Πού ήταν ο κ. Μανάβης τα τελευταία 
4,5 χρόνια;

Ποιά οράματα του μας ανέλυσε 
αυτά τα χρόνια;

Ποιά ήταν η κριτική του και πόσες 
προτάσεις δικές μας ψήφισε ; Τις ξέ-
χασε;

Ποιές ήταν οι πρωτοβουλίες του;
Πού ήταν οι τεχνοκράτες που λέει 

ότι κουβαλά μαζί του;
Τι καινούριο έφερε στον τόπο;
ΤΊ-ΠΟ-ΤΑ.
Κάθε επιτυχής προσπάθεια του Δή-

μου είναι και μία στενοχώρια για τον 
υποψήφιο Δήμαρχο, ο οποίος επιχειρεί 
να «βαφτίζει» το κρέας ως ψάρι κατά 

πως τον βολεύει. Όταν συμβαίνει μια 
ευχάριστη εξέλιξη για τον τόπο αυτό 
συμβαίνει εξ’ αιτίας άλλων ή και του 
ιδίου και όταν ο Δήμος αντιμετωπίζει 
κάποιον κίνδυνο φταίει βέβαια ο Δή-
μαρχος.

Ο κ. Μανάβης ξυπνώντας από το 
«λήθαργο» 4,5 χρόνων αποφάσισε να 
κάνει αντιπολίτευση

με καταιγισμό ψεμάτων,
με παραπληροφόρηση
με μεγάλα και παχυλά λόγια,
με ανέφικτα οράματα που δεν μας 

αναλύει,
με κλεμμένα βίντεο,
με ραβασάκια στις ομιλίες,
με τη διαστρέβλωση της αλήθειας,

με άκρατο λαϊκισμό.
Ακόμη και τώρα ΑΓΝΟΕΊ τι σημαί-

νει ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Πρόγραμμα και πως 
εντάσσεσαι σε αυτό, τι σημαίνει ανάθε-
ση και τι δημοπρασία. Η ΑΓΝΟΊΑ και 
η ΑΜΑΘΕΊΑ δεν καλύπτονται με ρα-
βασάκια στις ομιλίες και με προκατα-
σκευασμένα λογύδρια στο Facebook.

Η Δημοτική Αρχή κατάφερε να νοι-
κοκυρέψει τον τόπο μας μέσα από 
πολλά εμπόδια που κληρονόμησε από 
άλλους.  Παρακολουθεί χρηματοδο-
τήσεις, συντάσσει μελέτες, καταθέτει 
προτάσεις, εξασφαλίζει πόρους  για να 
πάμε μπροστά. Και πάμε μπροστά παρ’ 
όλα τα εμπόδια.

Προς μεγάλη λύπη του κ. Μανάβη

O Δήμος Βέλου – Βόχας εκσυγχρονίζει τις υπηρεσίες του 
με το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Novoville

Με το νέο ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης αιτημάτων Novoville μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε άμεσα με τον 
Δήμο μας, ανα πάσα στιγμή. Το σύστημα 
επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη κα-
ταχώρηση ζητημάτων καθημερινότη-
τας που αφορούν το Δήμο, με στόχο την 
ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους 
από τις υπηρεσίες μας. Παράλληλα, 
μπορείτε να λαμβάνετε αυτόματες ενη-
μερώσεις για την εξέλιξη του ζητήματος 
που αναφέρατε, μέχρι και την οριστική 
του διευθέτηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δημοτικές 
μας υπηρεσίες γίνονται περισσότερο 
προσβάσιμες και αποτελεσματικές, 
έχοντας στο επίκεντρο τους το Δημότη.

Πώς μπορώ να αναφέρω ένα πρό-
βλημα που αντιμετωπίζω στην καθη-
μερινότητά μου;

Η αναφορά αιτημάτων είναι δυνα-
τή είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής 
Novoville για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(mobile app για iPhone & Android), είτε 
μέσω του Novoville WebApp στην ιστο-
σελίδα του Δήμου μας που μπορείτε να 
βρείτε πατώντας εδώ. (Εισάγεται τον 
σύνδεσμο της σελίδας που περιέχει το 
webapp)

Η αναφορά ενός ζητήματος γίνεται 
σε 5 απλά βήματα:

1. Επιλογή τοποθεσίας
2. Επιλογή είδους αιτήματος
3. Προσθήκη σύντομης περιγραφής 

(προαιρετικά)
4. Προσθήκη φωτογραφίας
5. Αποστολή του αιτήματος στο Δήμο
Στη συνέχεια, το αίτημα σας παρα-

λαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου, ενώ λαμβάνετε ενημερώ-

σεις για την πορεία επίλυσης του μέχρι 
την οριστική του διευθέτηση.

Επιπλέον, μέσω του συστήματος, 
μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις 
για δρώμενα, εκδηλώσεις και ανακοι-
νώσεις του Δήμου μας, να βρείτε σύ-
ντομες απαντήσεις για διαδικασίες και 
δικαιολογητικά, να δείτε ζωντανά στο 
χάρτη δεκάδες σημεία ενδιαφέροντος 
όπως ΚΕΠ και φαρμακεία, καθώς και 
να πείτε την άποψή σας για σημαντικά 
ζητήματα που αφορούν τον Δήμο μέσω 
σύντομων δημοσκοπήσεων.

Βοηθήστε μας να κάνουμε το Δήμο 
μας καλύτερο! Κάντε το κλίκ!

https://itunes.apple.com/gr/app/
novoville/id836634305?mt=8

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.novoville

(Εισάγετε τους παραπάνω συνδέ-

σμους στα εικονίδια των Appstore & 
Google .. ). Ζητάμε την κατανόηση σας 
για τυχόν προβλήματα /ατέλειες που 
ενδεχομένως προκύψουν τις πρώτες 
εβδομάδες χρήσης της εφαρμογής ....

Ο ΑΝΤΊΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΊΛΕΊΟΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

«Δυναμίτη» βάζει ο Θαν. 
Μανάβης στη Βόχα με απειλές 

για προσωπικές επιθέσεις 
κατά του Αν. Παπακυριάκο

«Δυναμίτη»  αποφάσισε να βάλει 
στο προεκλογικό σκηνικό του Δήμου 
Βέλου-Βόχας, ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος  Θαν. Μανάβης, αφού στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. ξέσπασε 
σε απειλές κατά του Δημάρχου Αννί-
βα Παπακυριάκου.

O κ. Παπακυριάκος εξέδωσε μία 
ανακοίνωση τη Δευτέρα η οποία είχε 
ένα καθαρά πολιτικό ύφος και χωρίς 
προσωπικές αιχμές. Η ανακοίνωση 
καυτηρίαζε την τακτική του κ. Μανά-
βη  να χρησιμοποιεί ψέματα  για να 
παραπλανήσει τους δημότες (σύμφω-
να πάντα με την ανακοίνωση)

 Ο κ. Μανάβης προφανώς αιφνιδι-
ασμένος και εκνευρισμένος από την 
κίνηση αυτή εξερράγη στην συνεδρί-
αση του Δ.Σ. 

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μανάβης 
ανέφερε: «...σας ξεκαθαρίζω δημό-
σια, να ετοιμαστείτε κύριε Δήμαρχε 
για προσωπικές επιθέσεις σε όλα τα 
επίπεδα. Ας δούμε λοιπόν, ποιος θα 
στενοχωρηθεί περισσότερο»

  Ο  Δήμαρχος κ. Παπακυριά-
κος ρώτησε στη συνέχεια τον κ. Μα-
νάβη αν  «πρέπει να φυλαγόμαστε 
τα βράδια;» και οι σύμβουλοι πάγω-
σαν προς στιγμήν.

Έχουμε την αίσθηση ότι ο κ. Μανά-
βης αποφάσισε να διαλέξει ένα  δύ-
σβατο δρόμο  που δεν βοηθάει την 
προεκλογική διαδικασία αλλά ούτε 
και το προφίλ του.

Οι απειλές και μάλιστα για προσω-
πικά ζητήματα  δεν έχουν θέση στην 

αυτοδικοικητική ζωή και  παραπέ-
μπουν σε «σκοτεινές» ή αμφισβη-
τούμενες πρακτικές που απομακρύ-
νουν τον πολίτη από την συμμετοχή 
του στα κοινά.

Ο κ. Μανάβης βέβαια μπορεί να 
έψαχνε απλά μία αφορμή για να κη-
ρύξει κάποιο «πόλεμο»  στο νυν 
Δήμαρχο,  μετατοπίζοντας το διά-
λογο  σε κάποιο άλλο επίπεδο αφού 
προφανώς βλέπει ότι ο Δήμαρχος δεν 
«τσιμπάει» στον καθημερινό (σχεδόν) 
«βομβαρδισμό» με αναρτήσεις, βίντεο 
και άλλα επικοινωνιακά εργαλεία.

Αναμένουμε, τέλος, ότι ο κ. Μανά-
βης  θα επιχειρήσει να εντείνει  τις 
προσπάθειές του τον επόμενο καιρό 
σε μια προσπάθεια  να «ψαλιδιστεί» 
η διαφορά των 30 ποσοστιαίων μο-
νάδων  των προηγούμενων εκλογών 
και με το φόβο, βέβαια, μιας πιθανής 
προσπέρασης από τον κ. Τσίτουρα ο 
οποίος προχωρά  κάπως πιο αργά 
μεν, πιο προσεκτικά δε.  

www.isthmos.gr

Συνεχίζονται τα έργα με αμείωτο 
ρυθμό στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Συνεχίζονται τα έργα με αμείωτο ρυθμό στο Δήμο Βέλου-Βόχας και η Δημοτι-
κή Αρχή τα παρουσιάζει μέσα από τη σελίδα του Δήμου στο Facebook

Σε εξέλιξη το έργο “Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο”.

Στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου γίνονται ήδη εργασίες πλακόστρωσης των πε-
ζοδρομίων από τις σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ έως τη διασταύρωση της οδού 
ΑΧΕΠΑΝΣ.

Με το τέλος των εργασιών θα ξεκινήσουν εργασίες πλακόστρωσης στη Δημο-
τική Κοινότητα Βραχατίου στην ΠΕΟ από τη διασταύρωσή της με την οδό Κολο-
κοτρώνη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου.

Στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου ξεκίνησε η αποξήλωση τάπητα, εκσκαφή και 
διάστρωση με κυβόλιθους στα πλαίσια του έργου ΄΄Έργα Δημοτικής Οδοποιίας 
Δήμου΄΄

Στα πλαίσια του έργου ΄΄Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρίων΄΄ συνεχίζονται 
οι εργασίες αντικατάστασης χωμάτινων αρδευτικών αυλάκων με τσιμεντένια και 
επισκευής κάποιων σπασμένων τοιχείων αρδευτικών αυλάκων και αυλάκων 
απορροής ομβρίων στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.

Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο ΄΄Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας 
του Δήμου΄΄ στις Τοπικές Κοινότητες Κρηνών και Ελληνοχωρίου.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

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

Και νέες υποψηφιότητες στο συνδυασμό του Αννίβα�
Βασιλική Χαρλαύτη και Γιάννης Μαγγίνας δήλωσαν με ανακοινώσεις τους την υποστήριξή τους στο δήμαρχο Βέλου-Βόχας 

Συγχαρητήρια στο Λύκειο Βραχατίου�

Δήμος Βέλου-Βόχας

Βασιλική Χαρλαύτη: «Εύχομαι να φανώ 
αντάξια της εμπιστοσύνης του»

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόταση του Δημάρχου Αννίβα Πα-
πακυριάκου και της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης Βέλου-Βόχας για την 
συμμετοχή μου στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Τον ευχαριστώ πολύ και 
εύχομαι να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο μου, έγραψε 
στο χρονολόγιο της στο Facebook η Βασιλική Χαρλαύτη ανακοινώνοντας μ' 
αυτόν τον τρόπο την υποψηφιότητά της δίπλα στον Αννίβα!

Γιάννης Μαγγίνας: «Αποφάσισα να 
συμμετάσχω στην προσπάθειά του»

Ο Γιάννης Μαγγίνας με ένα σύντομο κείμενο στον τοίχο του στο Facebook δή-
λωσε τους λόγους για τους οποίους συστρατεύεται με τον Αννίβα Παπακυριά-
κο. Έγραψε: «Αγαπητοί συνδημότες. Στους δύσκολους και μεταβατικού καιρούς 
που ζούμε η ενασχόληση των νέων με τα κοινά γίνεται μια επιτακτική ανάγκη 
για την καλύτερη εκπροσώπηση της κοινωνίας στις αποφάσεις που κρίνουν 
το μέλλον της. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυ-
ριάκου ώστε να συνδράμω με τις δυνάμεις μου στην εξέλιξη του τόπου μας. Η 
υποψηφιότητα του Δημάρχου είναι μια υπενθύμιση ότι ο Δήμος μας μπορεί να 
προχωρήσει με τις πιο σοβαρές και αξιόπιστες λύσεις. Αποφάσισα να στηρίξω 
αυτή την υποψηφιότητα και θα συμμετάσχω στην προσπάθειά του!!!»

15 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου 
του Γενικού Λυκείου Βραχατίου δη-
μιούργησαν την μαθητική «Εικονική» 
Επιχείρηση με τίτλο «Aluminart: Ανα-
κύκλωσε με τέχνη», στα πλαίσια συμμε-
τοχής μας σε περιβαλλοντικό πρόγραμ-
μα. Σκεφτήκαμε να ανακυκλώνουμε 
κουτάκια αναψυκτικών, αλουμινένιες 
θήκες κεριών ρεσώ, μικρά υπολείμ-

ματα και γρέζια από βιοτεχνίες κουφω-
μάτων αλουμινίου και να τα μεταμορ-
φώνουμε σε έξυπνες διακοσμητικές 
ιδέες όπως πίνακες, βάσεις για κεριά, 
φωτιστικά, κοσμήματα και άλλα. Η 
"AluminArt: Ανακύκλωσε με τέχνη" 
αντιμετωπίζει την ανακύκλωση του 
αλουμινίου από μια άλλη οπτική γωνία. 
Επαναχρησιμοποιεί και ανακυκλώνει 

το αλουμίνιο χωρίς να μεσολαβούν τα 
ενεργοβόρα στάδια ανακύκλωσής του 
(πρεσσάρισμα, λιώσιμο, κλπ). Ανακυ-
κλώνει, μετατρέποντας τα σκουπίδια 
σε τέχνη! Την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, η 
ομάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό του 
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/
Junior Achievement Greece. Ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-

κος εξέφρασε τα συγχαρητήριά στους 
μαθητές της Α΄και Β΄Λυκείου Βραχατί-
ου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα “Εικονική Επιχείρηση”, τονίζοντας 
πώς «ανεξάρτητα από το εάν επιτύχουν 
κάποια διάκριση, η συμμετοχή και μόνο 
ωφελεί τους μαθητές, οι οποίοι δείχνουν 
ότι έχουν ήδη αρχίσει να προβληματίζο-
νται για το επαγγελματικό τους μέλλον».
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ΟΑΘΛΗΤΊΣΜΟΣ είναι δράση 
που συνδέεται άμεσα με την 
παιδεία και τον πολιτισμό. 

Αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα 
που προάγει την ποιότητα της ζωής, 
απελευθερώνει την ενεργητικότητα 
του ανθρώπου και ενισχύει τη συλ-
λογικότητα και την αλληλεγγύη των 
μελών της κοινωνίας.

Ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος 
με την ίδια τη Ζωή, αφού ζωή χωρίς 
κίνηση δεν υπάρχει.

Με αυτές τις σκέψεις , θεωρώ τον 
εαυτό μου τυχερό που από την παιδική 
μου ηλικία μέχρι σήμερα(διανύοντας 
το 33 έτος της ηλικίας μου), ασχολή-
θηκα ενεργά με τον αθλητισμό , ασχο-
λία που εξελίχθηκε σε επαγγελματι-
κή μου σταδιοδρομία, ασχολία που 
έγινε στάση και τρόπος ζωής. Μετά 
την ολοκλήρωση της βασικής δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στο δημόσιο 
σχολείο του Βέλου Κορινθίας , συνέ-
χισα τις σπουδές μου στη Γυμναστική 
Ακαδημία Αθηνών, όπου έλαβα το 
πτυχίο μου έχοντας παράλληλα απο-
κτήσει την ειδικότητα στο άθλημα της 
αντισφαίρισης.

Ταυτόχρονα με τις φοιτητικές μου 
υποχρεώσεις στη Γυμναστική Ακα-
δημία Αθηνών αλλά και μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών μου, 
έπαιζα μπάσκετ σε επαγγελματικά 
σωματεία εθνικής κατηγορίας για 
δέκα και πλέον έτη, συμμετέχοντας σε 
πολλά σωματεία και συλλόγους, ενώ 
η συνολική μου ενασχόληση με την 
καλαθοσφαίριση ως αθλητή ξεπερνά 
τα 15 χρόνια. Ταυτόχρονα εργάσθηκα 
ως γυμναστής σε πολλά γυμναστήρια 
του νομού μας και έχω προσφέρει 

τις υπηρεσίες μου ως γυμναστής στα 
ΚΑΠΗ και σε πολιτιστικούς συλλό-
γους του δήμου Βέλου -Βόχας. Πα-
ράλληλα έχω διατελέσει προπονη-
τής καλαθοσφαίρισης σε ακαδημίες 
διαφόρων ομάδων, οπως επίσης ως 
βοηθός προπονητή στο τμήμα αντι-
σφαίρισης του ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, ενώ τα 
τελευταία 6 χρόνια είμαι προπονητής 
αντισφαίρισης στο κλειστό γυμναστή-
ριο του Βέλου.

Οι αρχές και τα ιδεώδη του αθλη-
τισμού γαλούχησαν τη μέχρι σήμερα 
πορεία μου ενώ η βασική αρχή του 
«ευ αγωνίζεσθαι», αποτελεί τρόπο 
ζωής για μένα.

Παράλληλα, μα και αναπόφευκτα, ο 
αθλητισμός εμπεριέχει την έννοια του 
συναγωνισμού, όπου ο καλός εννο-
ούμενος «συναγωνισμός» έχει την έν-
νοια της συλλειτουργίας για το κοινό 

όφελος, έννοια που δίνει έμφαση στο 
ΕΜΕΙΣ, είναι ένα σύνθετο και διαρκές 
κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο ευρί-
σκεται σε συνεχή κίνηση με τη συμμε-
τοχή πλήθους «χρηστών» του αθλητι-
κού προϊόντος.

Με αυτές τις σκέψεις και αρχές, με 
χαρά δέχτηκα την τιμητική πρότα-
ση του Δημάρχου Βέλου -Βόχας, κ. 
Αννίβα Παπακυριάκου, για εκλογική 
συνεργασία στις δημοτικές εκλογές, 
προκειμένου να συμμετάσχω ως 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
στο συνδυασμό του στις επικείμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 
2019, πρόταση την οποία απεδέχθη. 
Αισθάνομαι έτοιμος, έχοντας πίστη 
και θέληση να προσφέρω στις κοινές 
υποθέσεις του δήμου μας, από οποιο-
δήποτε τομέα ευθύνης μου ζητηθεί. 
Πιστεύω ακράδαντα – ενάντια στην 

αποχή και απαξίωση της πολιτικής 
από την νέα γενιά – ότι είναι ευθύνη 
κυρίως της νεολαίας και των νέων 
ανθρώπων η ενασχόληση με τα κοινά 
του τόπου τους, των ανθρώπων που 
γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, διαβιούν και 
εργάζονται σ’ αυτόν, αυτοί και οι οικο-
γένειές τους. Με αυτές τις σκέψεις, η 
ψήφος εμπιστοσύνης του συντοπίτη 
μου θα ήταν τιμή στο πρόσωπο μου, 
μία ψήφος εμπιστοσύνης στις αξίες 
και τα ιδανικά που πρεσβεύω και υπη-
ρετώ. Είμαι σίγουρος ότι εάν η πολιτι-
κή και ο αθλητισμός συναντώνται στο 
όραμα και τις αρχές του «ευ αγωνίζε-
σθαι», μπροστά μας υπάρχει λαμπρός 
στίβος προσπαθειών.

Σας ευχαριστώ πολύ
Με τιμή

Κωνσταντίνος Δημ. Καραχοντζίτης

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)

Μαζί με τον Αννίβα και ο Κωνσταντίνος Δημ. Καραχοντζίτης
«Εάν η πολιτική και ο αθλητισμός συναντώνται στο όραμα και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι»,  

μπροστά μας υπάρχει λαμπρός στίβος προσπαθειών», αναφέρει στην ανακοίνωσή του

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Ξυπνήστε κ.Παπακυριάκο�
Ορίστε η ευκαιρία για 

την παραλία Βραχατίου�
Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια μοναδική και πολύ σημαντική ευκαιρία 

να εξασφαλιστεί για το Βραχάτι η χρηματοδότηση πολύ σημαντικών μελετών 
που θα το οδηγήσουν σε μία νέα εποχή, 

σε ένα μέλλον ανάπτυξης και προοπτικής; 

Δήμος Βέλου-Βόχας

Είναι σε θέση το Λιμενικό Ταμείο Βόχας να 
δραστηριοποιηθεί και να εξασφαλίσει χρη-
ματοδοτήσεις μελετών που θα μεταμορ-
φώσουν σε τουριστικό θέρετρο υψηλής 
αισθητικής και παροχής υπηρεσιών την 
παραλία Βραχατίου; Ή κοιμάται τον ύπνο 
του δικαίου, απορροφημένο πλήρως στην 
διοργάνωση του Καρναβαλιού; 
Η παραλία Βραχατίου είναι πολλά περισσό-
τερα από αυτά που νομίζει ο Παπακυριάκος 
και η παρεούλα του ότι είναι. Είναι πολλά πε-
ρισσότερα από μια λίμνη πλημμυρισμένων 
δρόμων, ή χώρος παρέλασης των αρμάτων 
του Καρνάβαλου και ακόμη περισσότερα 
από χώρος εναπόθεσης οχημάτων λούνα 
πάρκ και εξεδρών. 
Η Παραλία Βραχατίου είναι ένα ακατέργα-
στο διαμάντι που πρέπει να μελετηθεί με 
προσοχή και να αναδειχθεί σε ένα σπάνιο 
κόσμημα, σε ένα πόλο προσέλκυσης του-
ριστών και επισκεπτών από όλα τα μήκη 
και τα πλάτη του κόσμου. 
Πέρα από τις πολλές ευκαιρίες που έχασε 
εδώ και 9 χρόνια μια ανίκανη, άτολμη και 
αδιάφορη δημοτική αρχή υπό τον Παπακυ-
ριάκο, ευτυχώς υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες, 
υπάρχουν ακόμη τρόποι να αλλάξουμε τον 
τόπο μας και να τον οδηγήσουμε σε ένα ανα-
πτυξιακό μέλλον με προοπτικές.
Εμείς στη ΝΕΑ ΠΝΟΗ επαγρυπνούμε έτοι-
μοι για κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί, 
μελετούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν 
για κάθε γωνιά του δήμου μας και εργαζό-
μαστε ήδη καταστρώνοντας προγράμματα 
και τεκμηριωμένα σχέδια για το πώς θα 
κάνουμε το δήμο Βέλου-Βόχας ένα δήμο 
πρότυπο σε όλη τη χώρα!
Σε λίγο καιρό μάλιστα θα σας παρουσιά-
σουμε τμηματικά, πλήρως τεκμηριωμένες, 
με σαφή χρονοδιαγράμματα και πηγές χρη-
ματοδότησης, τις προτάσεις μας για κάθε 
άξονα ανάπτυξης του δήμου Βέλου-Βόχας. 
Προς το παρόν ρωτάμε τον απερχόμενο 
δήμαρχο κ. Παπακυριάκο και την παρεού-
λα του: Γνωρίζει ότι το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο μπορεί να γίνει η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Βραχατίου; Γνωρίζει 
ότι υπάρχει μια μοναδική και πολύ σημαντική ευκαιρία να εξασφαλιστεί για το Βραχάτι η χρηματοδότηση 
πολύ σημαντικών μελετών που θα το οδηγήσουν σε μία νέα εποχή, σε ένα μέλλον ανάπτυξης και προοπτι-
κής; 
Εμείς οδηγούμενοι από την αγάπη μας για τον τόπο μας θα σας δείξουμε για άλλη μια φορά το δρόμο, όπως 
κάναμε με τις χρηματοδοτήσεις του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Δέδε. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ λοιπόν κ. Παπακυριάκο, ανοιχτή ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, τεχνικών μελετών και για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην οποία μπορούν να 
καταθέσουν πρόταση τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. 
Ελπίζουμε ο απερχόμενος δήμαρχος και η «παρεούλα» του να μας ακούσουν για μία ακόμη φορά και τις 
τελευταίες μέρες τους ως δημοτική αρχή να τις αξιοποιήσουν σωστά. Έτσι κι αλλιώς όμως την επομένη των 
εκλογών εμείς είμαστε έτοιμοι, να πάρουμε τα ηνία του δήμου Βέλου-Βόχας και με την συνετή καθοδήγηση 
του ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΑΒΗ, να τον οδηγήσουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία, στο μέλλον που αξίζει σε μας 
και τα παιδιά μας! 
ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΧΑΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Πάμε μπροστά!

Θανάσης Μανάβης
επικεφαλής του συνδυασμού ΝΕΑ ΠΝΟΗ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη22 Δήμος Βέλου-Βόχας

Γιατί οι πλημμυροπαθείς του δήμου Βέλου-Βόχας 
δεν θα πάρουν τώρα αποζημίωση από το υπουργείο;

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Τελευταίοι και καταϊδρωμένοι πάλι;;;
Γιατί οι δημότες Βέλου-Βόχας θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους και πάλι στο τέλος;

Επειδή "τρέχεις", "πιέζεις" και "διεκδικείς" απερχόμενε δήμαρχε Βέλου-Βόχας 
πάλι μείναμε ως δήμος εκτός νυμφώνος. Και επειδή πάλι δεν θα καταλαβαίνεις 
τι εννοούμε να σου εξηγήσουμε: 
Τη Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την πρώτη απόφαση για οι-
κονομικές ενισχύσεις σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Η πρώτη αυτή 
λίστα περιλαμβάνει 14 δήμους. Και ω του θαύματος, κ.Παπακυριάκο, ο δήμος 
Βέλου-Βόχας είναι και πάλι εκτός!
Γιατί κ. δήμαρχε; 
Όλοι οι άλλοι δήμοι της Κορινθίας που λαβώθηκαν από το "Ζορμπά" βρίσκονται 
σ’ αυτήν την πρώτη λίστα οικονομικών ενισχύσεων ενώ εμείς που είχαμε τις 
μεγαλύτερες καταστροφές όχι; 
Γιατί οι δικοί μας οι δημότες θα πληρωθούν και πάλι στις καλένδες; 
Μήπως από το πολύ "ενδιαφέρον" που δείχνεις;
Φαίνεται πώς οι δήμαρχοι των άλλων δήμων της Κορινθίας έτρεξαν και πίεσαν 
να πληρωθούν οι πλημμυροπαθείς δημότες τους άμεσα, ενώ εσύ απερχόμενε 
δήμαρχε, κ. Παπακυριάκο, ως συνήθως, «αγρόν ηγόραζες» και άσε τον κοσμά-
κη να πληρωθεί όποτε να ‘ναι! 

Τόσο είναι το ενδιαφέρον που δείχνεις, το τρέξιμο που κάνεις, η έννοια που σε 
τρώει για το δήμο και τους δημότες σου. 
Και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σου, "με αμπελοφιλοσοφίες πίσω 
από ένα πληκτρολόγιο" μπορείς να λες ότι θέλεις, απερχόμενε δήμαρχε. 
Μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι τρέχεις, πιέζεις και νοιάζεσαι από το πρωί 
μέχρι το βράδυ.
Τα γεγονότα όμως σε διαψεύ-
δουν δραματικά.
Και εμείς μιλάμε με γεγονότα, 
με ντοκουμέντα με αποδείξεις. 
Ίδού λοιπόν η πρώτη απόφαση 
αποζημιώσεων που έχει εκτός 
το δήμο Βέλου-Βόχας. 
Προς μεγάλη λύπη όλων μας.
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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

Δυστυχώς κ. Παπακυριάκο το ψέμα έχει κοντά 
ποδάρια. Και στην περίπτωσή σας τα ποδάρια 
του έχουν κοντύνει τόσο που δεν φτάνουν να 
καλύψουν το αφήγημά σας, ούτε για λίγες ώρες. 
Το έγγραφο που αποκαλύψαμε σήμερα το πρωί, 
εκτός του ποσού και των δικαιούχων αναφέρει 
ξεκάθαρα στην πρώτη σελίδα και τις ημερομη-
νίες που κατατέθηκαν οι αιτήσεις των άλλων 
δήμων κ. απερχόμενε δήμαρχε Βέλου-Βόχας. 
Οι δήμοι του νομού μας, οι οποίοι χρηματο-
δοτήθηκαν ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ, όταν εσείς κοκορεύεστε 
στην απάντησή σας ότι καταθέσατε το αντίστοι-
χο αίτημα στις 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ! 
Και πώς να μην γίνει αυτό, όταν ο δήμος μας, 
προς μεγάλη λύπη και απογοήτευση όλων μας, 
με απόφαση του Παπακυριάκου σύστησε την 
τριμελή επιτροπή για την καταγραφή των ζη-
μιών με καθυστέρηση 20 ημερών! Οι δήμαρχοι 
των υπολοίπων δήμων του νομού μας με από-
φασή τους είχαν συστήσει τις επιτροπές τους 
την επόμενη της καταστροφής!
Σημειώνουμε ότι όλες οι αποφάσεις και τα αι-
τήματα είναι αναρτημένα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ο 
καθένας μπορεί να επιβεβαιώσει την αλήθεια 
σε όσα λέμε. 
Ποιος παίζει με τον πόνο και την αγωνία των 

δημοτών κ. απερχόμενε δήμαρχε; Εμείς που 
αποκαλύπτουμε την αλήθεια με ντοκουμέντα ή 
εσείς με την αδιαφορία σας; 
Για να μην αναφερθούμε στην προσπάθειά σας 
να μετακυλήσετε την ευθύνη σας στο «κακό» 
Υπουργείο Εσωτερικών που δεν προχωρά το 
αίτημα! 
Η αδιαφορία σας και η ανικανότητά σας κ. απερ-
χόμενε δήμαρχε, έχουν οδηγήσει το δήμο Βέ-
λου-Βόχας στην παρακμή και την απαξίωση. 
Φτάνει πια!
Ήρθε η ώρα όμως να βάλουμε τέλος σε όλα 
αυτά! 
Οι εκλογές του Μαΐου φτάνουν και οι μέρες της 
κακοδιοίκησης και της αδιαφορίας για το δήμο 
Βέλου-Βόχας τελειώνουν!

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια κ. Παπακυριάκο�

Τελικά έχουμε δήμαρχο...ΠΡΟΦΗΤΗ...�
Ακούσαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο 

το εξής φοβερό: Ο προφήτης κ.Παπακυριάκος μάς 
είπε ότι το 2017 δεν κατέθεσε πρόταση για χρημα-
τοδότηση στην πρόσκληση ΕΣΠΑ για την αγρο-
τική οδοποιία, γιατί περίμενε την πρόσκληση του 
Φιλόδημου το 2019!

Προφήτευσε τις σκέψεις του Χαρίτση...δυο χρό-
νια πριν..!

Ούτε ο προφήτης Σοφωνίας, δεν θα το κατά-
φερνε αυτό...

Τις εξαιρετικές μαντικές ικανότητες του ο κ.Πα-
πακυριάκος δεν πρέπει να τις αφήσει να πάνε χα-
μένες. 

Να μας πει αν είναι το 2020 ή το 2022 να βγουν 
προσκλήσεις για οδοποιίες ή άλλα σημαντικά έργα 
όπως το δημαρχείο, ή η ανάπλαση του Βραχατίου 
να μην καταθέσουμε τώρα προτάσεις. 

Να μείνουμε απαθείς άλλα 9 χρόνια περιμέ-
νοντας την φοβερή πρόσκληση για ...διαστημικά 
υδροπλάνα ίσως, του 2123!!!
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Αδιαφορία ή συγκάλυψη 
για το περιβαλλοντικό έγκλημα;

Τ ο τελευταίο διάστημα έχει 
ανοίξει ένα μεγάλο θέμα με την 
ροή επικίνδυνων υγρών στην 

περιοχή της εκκλησίας της Αγίας 
Παρασκευής, όπου ένα μαύρο υγρό 
διασχίζει τον δρόμο. Κάθε φορά που 
υπάρχει βροχόπτωση παρατηρείται 
παραγωγή αυτού του υγρού και μά-
λιστα σε μεγάλες ποσότητες. Ύστερα 
απο σχετικά ''ρεπορτάζ'' τηλεοπτι-
κού σταθμού απεδείχθη, ότι στην 
συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται 
θαμμένη μια μεγάλη μάζα σκουπι-
διών, με ανεπανόρθωτες περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις.

Άρα τα υγρά τα οποία παράγονται 
ύστερα απο κάθε βροχόπτωση, ονο-
μάζονται στραγγίσιματα, τα οποία 
προκύπτουν απο την αποσύνθεση 
οργανικού μέρους των απορριμάτων 
και την διείσδυση νερού της βροχής. 
Αυτά τα υγρά όμως, ενώ σε πρότυπα 
συστήματα συλλογής απορριμάτων 
συλλέγονται και επεξεργάζονται κα-
τάλληλα, στην περίπτωση που εξε-
τάζουμε, παρασύρονται απο την ροή 
του νερού και αποτελούν μέρος του 
υδρολογικού κύκλου.

Τι σημαίνει αυτό;
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρυ-

πασμένο νερό, να μολύνει τον υδρο-
φόρο ορίζοντα και σε πολλές περι-
πτώσεις το νερό μέσω ποταμών να 
φτάνει μέχρι την θάλασσα. Με λίγα 
λόγια απο αυτήν την Περιβαλλοντι-
κή ''βόμβα'' ρυπαίνεται το νερό που 
προορίζεται για τις καλλιέργειες, 
αλλά και το νερό που χρησιμοποιεί-
ται για την ύδρευση και φυσικά και 
το θαλασσινό νερό, γεγονός που θα 

καταστήσει τις θάλασσες του Δήμου 
ακατάλληλες. Αν σκεφτούμε την 
ραγδαία ερήμωση της παραλιακής 
ζώνης τα τελευταία χρόνια, καταλα-
βαίνουμε πως το εν λόγω συμβάν, 
αποτελεί την χαριστική βολή για τον 
τουρισμό στον Δήμο.

Συνοψίζοντας, έχουμε μια κατά-
σταση που πλήττει τον Δήμο και τους 
Δημότες σε πολλούς τομείς.

Αναλυτικά:

Δημόσια Υγεία:

• Ακατάλληλο νερό για ύδρευση

• Υποβάθμιση των αγροτικών προ-
ϊόντων και πιθανή μόλυνσή τους.

• Αισθητική αλλά και ποιοτική υπο-

βάθμιση του θαλασσινού νερού, 
ως συνέπεια την πιθανή πρόκλη-
ση ασθενιών και μολύνσεων

Αγροτικά Προϊόντα:

• Ακατάλληλο νερό για ύδρευση, 
μέσω της μόλυνσης του υδρο-
φόρου ορίζοντα, πιθανή μόλυνση 
αγροτικών προϊόντων, που θα έχει 
ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
πωληθούν.

• Μόλυνση των αγροτικών καλλι-
εργειών απο τα επιφανειακά νερά 
κάθε φορά που βρέχει και αυτό το 
νερό συμπαρασύρεται, καταλή-
γοντας σε πολλές περιπτώσεις σε 
αγροτικές εκτάσεις

Επιχειρήσεις:

• Η ενδεχόμενη περιβαλλοντική κα-
ταστροφή φυσικά δεν αφήνει εκτός 
και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

• Η πιθανή υποβάθμιση νερού 
άδρευσης, ύδρευσης αλλά και 
θαλασσινού, θα δημιουργήσει μια 
περιοχή ''φάντασμα'', δηλαδή μια 
περιοχή όπου κανένας παραθερι-
στής δεν θα θέλει να επισκεφτεί. 
Σκεφτείτε μια περιοχή χωρίς πόσι-
μο νερό, με ένα νερό ακατάλληλο 
για ύδρευση αλλά και μια θάλασσα 
στην όποια απορρίπτονται τέτοια 
επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία, 
ύδατα. Άρα μιλάμε για την χαρι-
στική βολή στις επιχειρήσεις που 
υποδέχονται και περιμένουν του-
ρισμό κάθε χρόνο στον Δήμο μας.

Που θέλουμε να καταλήξουμε;
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 

απαιτήσαμε σαν Ανεξάρτητη Ενωτική 
Κίνηση, να δοθεί μια απάντηση απο 
τον Δήμο και να κινηθούν διαδι-
κασίες αποκατάστασης αρχικά και 
στην συνέχεια απονομής των ευ-
θυνών στους εκάστοτε υπεύθυνους, 
μιας και η εν λόγω περιοχή αποτελεί 
κομμάτι του Δήμου και πλήττει ΚΥ-
ΡΙΩΣ τους Δημότες μας. 

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής 
αρκούταν στο ότι αποτελεί δικαιοδο-
σία της Περιφέρειας, πετώντας στην 
ουσία το ''μπαλάκι'' στην Περιφέ-
ρεια. 

Φυσικά δεν πέφτουμε απο τα σύν-
νεφα απο την Ευθυνοφοβία, αλλά 
ούτε και την ανικανότητα της απερ-
χόμενης Δημοτικής Αρχής, αφού 
ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία είναι 
η φορά που σε μια δύσκολη συγκυ-
ρία δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Το παράδοξο ή καλύτερα το επι-
κίνδυνο της υπόθεσης είναι πως ενώ 
έχει δοθεί τόση έκταση απο τηλεο-
πτικούς σταθμούς, εφημερίδες, συ-
νεχείς επισκέψεις Περιφέρειας, Δη-
μόσεων Φορέων όπως Δασαρχείο, 
αυτή πεισμωτικά διαλέγει να μην 
πάρει ούτε θέση, ούτε να προσπα-
θήσει να απαλλάγει ο Δήμος μας 
απο την υπάρχουσα κατάσταση και 
τους κινδύνους που υπάρχουν. 

Το τελευταίο μας μαρτυρά πως 
μάλλον για συγκάλυψη πρόκειται.

Για κακή τους τύχη όμως, εμείς 
δεν είμαστε διατεθειμένοι για κάτι 
τέτοιο.

Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση 
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ:

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



Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Επικε-
φαλής της Συμμαχίας Πολιτών και Υπο-

ψήφιος Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης 

Νανόπουλος στα τοπικά ΜΜΕ θέτοντας το 
ζήτημα του νερού αφορμή της συζήτησης 
που έγινε τστο Δημοτικό Συμβούλιο Κορίν-

θου. «Οι 75 κάτοικοι της περιοχής Άσσου 
– Λεχαίου έθεσαν συγκεκριμένα ζητήματα 
και δεν πήραν απαντήσεις!  Έθεσαν το ζή-
τημα της χρέωσης σε πόσιμο και μη πόσι-
μο νερό που δεν μπορεί να είναι ίδια και το 
ζήτημα των τόκων που έχουν μπει στους 
λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ και τους οποί-

ους καλούνται να πληρώσουν ενώ  ευθύνη 
για την καθυστέρηση είναι της ΔΕΥΑΚ, το 
έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Απα-
ντήσεις δεν τους έχουν δοθεί ούτε και στα 
έγγραφα που έχουν απευθύνει τόσο στη 
Δημοτική Επιχείρηση  όσο και στο Δήμο», 
ανέφερε ξεκινώντας ο κ. Νανόπουλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Βασ. Νανόπουλος: Θα δώσουμε 
αναπτυξιακή προοπτική στο δήμο�
“Χρειάζεται υπευθυνότητα και σαφήνεια από την πλευρά του δήμου προς τους πολίτες”, 

υποστηρίζει ο επικεφαλής της “Συμμαχίας Πολιτών”.

Ο Δήμος με αυτήν την στάση 
δείχνει πως δεν σέβεται τους 
πολίτες του και οφείλει να 
το κάνει σ ένα ζήτημα τόσο 

σημαντικό όσο το νερό. Ένα ζήτημα 
που πρέπει να διαχειριστεί με σοβαρό-
τητα αλλά και με σαφήνεια. Απόφαση 
δεν πάρθηκε αφού το συμβούλιο είναι 
αναρμόδιο όμως υπάρχουν και  προη-
γούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ ώστε οι 
χρεώσεις στο διάστημα που δεν γίνο-
νταν μετρήσεις (2013-2016) να είναι 
οι ελάχιστες. Αυτές οι αποφάσεις πρέ-
πει να τηρηθούν!»

Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται 
το Δήμο
«Υπάρχει θέμα έλλειψης εμπιστοσύ-
νης των πολιτών προς το δήμο. Μέχρι 
πρότινος το νερό στην Δ.Ε Άσσου – 
Λεχαίου δεν ήταν πόσιμο. Η δε σιωπή 
του Δήμου από το 2014 όπου για λίγες 
ημέρες δόθηκε πόσιμο νερό και έπειτα 
έπαψε, ήταν ένοχη! Τώρα υπάρχει ανα-
κοίνωση πως το νερό είναι πόσιμο. Οι 
κάτοικοι όμως δεν εμπιστεύονται τον 
Δήμο. Εμείς προτείναμε και στο Συμ-
βούλιο να αποσυνδέσει  ο Δήμος τις 
γεωτρήσεις που σήμερα είναι ενερ-
γές. Μόνο έτσι οι κάτοικοι θα πιστέ-
ψουν πως το νερό είναι πόσιμο και 
αποκλειστικά Στυμφαλίας! Άλλωστε 
μπορούν εύκολα, εφόσον χρειαστεί, να 
επανασυνδεθούν. Επίσης, επιβάλλεται 
ο συνολικός καθαρισμός των δεξα-
μενών και η ύπαρξη ενημερωτικού 
σημειώματος με ημερομηνία και υπο-
γραφή υπαλλήλου σε κάθε δεξαμενή 
ώστε όλοι να γνωρίζουν πότε έγινε ο 
έλεγχος. Εξυπακούεται πως η αλλα-
γή του υπάρχοντος δικτύου αμιάντου 
θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια 
άλλωστε ούτε το κόστος ούτε και ο 
χρόνος που χρειάζεται για να γίνει κάτι 
τέτοιο είναι μεγάλα. Αν αυτές οι προ-
ϋποθέσεις υπάρξουν και παράλληλα 

εκτελεστεί και το έργο που λέει η ΔΕΥ-
ΑΚ δρομολογήσει για το 2019 , έργο το 
οποίο είχαμε σαν Συμμαχία Πολιτών 
ζητούμε εδώ και χρόνια τότε θα μπο-
ρέσουν οι πολίτες να εμπιστευτούν το 
δήμο σ ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως 
είναι το νερό.
Την δημιουργία ενός «δίδυμου αγωγού 
έχουμε επίσης προτείνει για  να καλύ-
ψει μελλοντικές ανάγκες »,. Χρειάζεται 
υπευθυνότητα και σαφήνεια από την 
πλευρά του δήμου προς τους πολί-
τες»

«Δεν είναι μεγαλειώδες έργο  
το αυτονόητο!»
«Για εμάς προτεραιότητα από το 2014 
έως και σήμερα είναι να έχει κάθε 
σπίτι σε όλο το Δήμο Κορινθίων πόσι-
μο νερό. Έχουμε ζητήσει έγγραφο από 

το Δήμο που να το πιστοποιεί αυτό κα-
θώς και το από πού προέρχεται αυτό το 
νερό και δεν το έχουμε λάβει! Προσω-
πικά δεν αμφιβάλω πως το νερό είναι 
πόσιμο όμως ρωτώ εάν είναι Στυμ-
φαλίας αποκλειστικά κάθε μέρα!»
Η  Κόρινθος είναι Ευρωπαϊκή πόλη 
και όχι επαρχία του Σουδάν! Το πόσι-
μο νερό είναι αυτονόητη υποχρέωση 
κάθε αρχής! 

«Το νερό δεν είναι προεκλογικό 
«τερτίπι», Η Κόρινθος χρειάζεται 
μεγάλα έργα»
 «Ο κ.Πνευματικός θέτει  το ζήτημα 
προεκλογικά κατά την συνήθη τακτι-
κή του διότι τα μεγάλα έργα που πε-
ριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα του το 
2014, ΔΕΝ έχουν γίνει! Προφανώς και 
θα τα επαναφέρει τώρα, όμως τα υπο-

σχέθηκε το 2014 και δεν τα υλοποίησε! 
Και ξέρετε, η Κόρινθος έχει ανάγκη 
μεγάλα έργα τα οποία θ αλλάξουν το 
οικονομικό της επίπεδο. Θα δημιουρ-
γήσουν θέσεις εργασίας και εισόδημα! 
Έχουν γίνει ελάχιστα σε αυτήν την κα-
τεύθυνση από το δήμο κι αυτή είναι η 
ουσιαστική αλλαγή που θα φέρει η 
Συμμαχία Πολιτών. Θα δώσουμε ανα-
πτυξιακή προοπτική μέσα από έναν 
άλλο τρόπο Λειτουργίας! Είμαι ο μόνος 
από τους υποψηφίους δημάρχους που 
έχει μακρά εμπειρία διοίκησης στον 
ιδιωτικό τομέα και μπορώ να το επιτύ-
χω. Ο Δήμος δεν θα γίνει επιχείρηση 
όμως θα δημιουργήσει το πλαίσιο για 
να λειτουργήσουν αυτές»! 

Περισσότερες πληροφορίες :  
https://www.youtube.com/

watch?v=rGfEC0poQUY
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Δημήτρης Μπίτζιος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δημήτρης γεννήθηκε και κατοικεί στο Χιλιομόδι.
Είναι Πρόεδρος Της Τοπικής Κοινότητας του Χιλιομοδίου.
Είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου και 

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.
Είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας ( Ε.Π.Σ.). 

Πρόεδρος του τομέα ασφάλειας κατά της βίας των γηπέδων της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Θανάσης Καραχρήστος 
Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ο Θανάσης Καραχρήστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κόρινθο, είναι απόφοι-
τος λυκείου και μιλάει πολύ καλά αγγλικά.

Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην προ-
σφυγική ομάδα Απόλλων Κορίνθου, καθώς επίσης και σε άλλες ομάδες όπως την 
Καλλιθέα, τον Ολυμπιακό Λουτρακίου, τον Φωστήρα κ.α.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο και ειδίκευση στα συρματουργικά 
προϊόντα. Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει δημιουργήσει δική του επιτυχημένη επι-
χείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών.

Είναι παντρεμένος με την Γιώτα Χατζηκυριάκου από το 2010 και έχουν αποκτή-
σει 2 παιδιά.

Επίσης συμμετέχει ενεργά με χορηγίες σε αθλητικές διοργανώσεις.

Γιάννης Μπερνιδάκης 
Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος

Ο Γιάννης Μπερνιδάκης  γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο Κρήτης όπου και 
τελείωσε το Λύκειο . Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά.

Είναι πατέρας κοριτσιού 17 ετών .
Κατοικεί στην Κόρινθο από το 2000. 
Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην MOTOR OIL AE 
Είναι εκλεγμένο μέλος της πανελλήνιας ομοσπονδίας πετρελαιοειδών και ήταν 

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Άσσου- Λεχαίου

Γεώργιος Κακούρος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Γιώργος Κακούρος γεννήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο το 1956, είναι παντρε-
μένος με την φιλόλογο Ελένη Κρασά και έχει δυο παιδιά μια κόρη γιατρό και ένα 
γιο πολιτικό επιστήμονα-διεθνολόγο. Είναι απόφοιτος της Σ.Τ.Υ.Α και απόστρατος 
σμήναρχος της πολεμικής Αεροπορίας.

Ασχολείται με τα κοινά και αυτή την στιγμή είναι τοπικός σύμβουλος Δημοτικής 
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.

Ανακοινώσεις υποψηφίων Συμβούλων 
από τον Βασίλη Νανόπουλο

Για την αλλαγή στο Δήμο Κορινθίων -  Για ένα καλύτερο Δήμο για όλους
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Βοχαΐτικος Βλάχικος γάμος 
στο Ζευγολατιό! 

Την Καθαρά Δευτέρα στο Ζευγολατιό θα πραγματο-
ποιηθεί αναβίωση του αποκριάτικου εθίμου του «Βο-
χαϊτικου Βλάχικου Γάμου». Οι 4 σύλλογοι του Ζευγο-
λατιού (Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, 
Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού, Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου 
Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού και Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Ζευγολατιού) οργα-
νώνουν από κοινού την εκδήλωση η οποία αναμένεται 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο 
και των επισκεπτών της περιοχής. 

Τα κείμενα και οι διάλογοι προέρχονται από πρωτο-
γενή καταγραφή που είχε πραγματοποιήσει η αείμνηστη 
πρόεδρος της Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού Ελένη 
Λιμιάτη. Στο «σενάριο» έχουν γίνει μερικές «νεωτερί-
στικες» παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα τα ονόματα 
των δύο πρωταγωνιστών που έχουν τροποποιηθεί σε 
«Βέλος» για τον γαμπρό και «Βόχα» για τη νύφη!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και 
τη χορηγία της Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε. Κοριν-
θίας, του Δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» 
Βέλου-Βόχας.  Των σπαρταριστών διαλόγων θα παρεμ-
βάλλονται τραγούδια από τον Άρη Σταύρου, με τη συ-
νοδεία ζωντανής παραδοσιακής μουσικής (νταούλι, κι-
θάρα και κλαρίνο). Ο «Γάμος» θα πραγματοποιηθεί στην 
Αγορά του Ζευγολατιού, αφού προηγηθεί στο ίδιο ση-
μείο το παραδοσιακό ξύρισμα του «γαμπρού». Η νύφη 
θα έρθει με τη συνοδεία της ζωντανής μουσικής και του 
«συμπεθεριού» στο χώρο της πλατείας, όπου θα γίνει 
το δρώμενο. Στους παρευρισκόμενους θα προσφερ-
θούν δωρεάν λουκουμάδες, λαγάνες, χαλβάδες, ελιές 
και άφθονο κρασί. Οι διοργανωτές προσκαλούν όλους 
να έρθουν και να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή!

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

-	 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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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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

Βιβλίο

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

 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 • 



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αντιμέτωπος 
με την ΑΕΚ ο 
Παμβοχαϊκός

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της 
ΑΕΚ δοκιμάζεται τη Δευτέ-
ρα στο κλειστό της Βόχας 
αντιμέτωπη με την ομάδα της 
καρδιάς μας, τον Παμβοχα-
ϊκό για την 18η αγωνιστική 
του Πρωταθλήματος της 
Volleyleague. 
Οι οπαδοί των δύο ομάδων, 
μάλιστα θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν ζωντα-
νά την αναμέτρηση, αφού η 
ΕΡΤ2 θα μεταδόσει το ματς. 
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 
5:30 το απόγευμα.

Volley

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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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στους πρώτους του 2018�

Σ την απόλυτη γιορτή της ιστιοπλο-
ϊκής οικογένειας, στην «Βραδιά 
των πρώτων 2018» συναντήθη-

καν χθες, 18 Φεβρουαρίου 2019, οι άν-
θρωποι που έγραψαν, γράφουν και θα 
γράψουν την ιστορία του αθλήματος της 
ιστιοπλοΐας.
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε με εξαι-
ρετική επιτυχία, για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία και φιλοξενήθηκε στο  Ίδρυ-
μα Ευγενίδου, με σκοπό την βράβευση 
των  ιστιοπλόους μας που το 2018 κα-
τέκτησαν 25 μετάλλια σε Ολυμπιακές, 
Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και άλλες με-
γάλες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και 
τους πρωταθλητές ομίλους της Ελλάδας.  
Στην γιορτή, που παρουσίασε η δημο-
σιογράφος Βίκυ Χαντζή, παρευρέθηκαν 
ο υφυπουργός αθλητισμού Γεώργιος 

Βασιλειάδης, ο πρόεδρος της Δ.Ο.Α. Ισί-
δωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ε 
Σπύρος Καπράλος, πολλοί  επίσημοι, 
σύσσωμο το ΔΣ. της Ε.Ι.Ο και πλήθος 
κόσμου. Σε μια πολύ ζεστή και συναι-
σθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα πολύ 
μεγάλα ονόματα, που δόξασαν την ελλη-
νική ιστιοπλοΐα από το 1960 μέχρι και το 
1990, βράβευσαν αθλητές και ομίλους 
και βραβευτήκαν από την Ε.Ι.Ο. για την 
προσφορά τους στο χώρο. Ανάμεσά τους 
ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος 
το 1960 κατέκτησε στη Ρώμη, μαζί με 
τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο 
Ζαΐμη, το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό με-
τάλλιο με το σκάφος κατηγορίας Dragon, 
αλλά και οι μετέπειτα ολυμπιονίκες Τά-
κης Κουλιγκάς, Τάσος Μπουντούρης, 
Άρης Ραπανάκης, Δημήτρης Δεληγιάν-
νης και Λεωνίδας Πελεκανάκης.

Οι όμιλοι που αναδείχθηκαν πρωτα-
θλητές της κάθε μιας από τις 7 περιφέ-
ρειες της Ελλάδας, τιμήθηκαν από την 
Ε.Ι.Ο. σε μια ξεχωριστή απονομή. Ήταν 
η επιβράβευση της ομοσπονδίας στους 
καλύτερους από τους 167 ομίλους της 
που αποτελούν τα ζωτικά κύτταρα του 
ιστιοπλοϊκού οργανισμού. Πρωταθλητής 
όμιλος Νοτίου Ελλάδος το 2018 αναδεί-
χθηκε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων 
και παρέλαβε το βραβείο του δια του 
πρόεδρου του Διονύση Καραπιπέρη.
Το βραβείο αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή 
για την πόλη μας, την περιοχή μας και 
τους ανθρώπους του ομίλου και ανήκει 
σε όλους όσους βοήθησαν για να το κα-
τακτήσουμε. Ιδιαίτερα όμως στους αθλη-
τές και τους γονείς τους, τον προπονητή, 
τους χορηγούς και  τους φορείς της πό-
λης μας.
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ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αθλητικά

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

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΄

Η Αντιδήμαρχος παιδείας και αθλη-
τισμού  Μαρία Καλλίρη με επιστολή της 
συγχαίρει τους αθλητές της τοξοβολίας 
του Μέγα Αλέξανδρου Βραχατίου για τις 
διακρίσεις τους στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Τοξοβολίας κλειστού χώρου 2019 
που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ελληνικού. Μεταξύ άλλων συγχαίρει
• Τον αθλητή Κατσαϊτη Παναγιώτη για 

την κατάκτηση της Α΄θέσης και του 
χρυσού μεταλλίου στο Ολυμπιακό 
Τόξο Ανδρών

• Τους αθλητές Κατσαϊτη Παναγιώτη 
και Κατσαϊτη Αναστασία για την κατά-
κτηση της Γ΄θέσης και του χάλκινου 

μεταλλίου στο μικτό ομαδικό Ολυμπι-
ακό τόξο

• Τον αθλητή Κωσκολέτο Αθανάσιο για 
τη συμμετοχή του στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα.
Επίσης τους προπονητές Γιάντσιο 

Κωνσταντίνο και Καραμπίνη Σοφία, τον 
υπεύθυνο τμήματος τοξοβολίας Ευάγ-
γελο Τσάκωνα και το Δ.Σ του Συλλόγου.

Τέλος η Αντιδήμαρχος ευχήθηκε οι 
επιτυχίες αυτές να αποτελούν παράδειγ-
μα για όλα τα παιδιά που αγαπούν και 
ασχολούνται με τον αθλητισμό και τους 
ευχήθηκε καλή συνέχεια στο δύσκολο 
έργο τους!!!

Δύο πίτες, δύο φλουριά, δύο τυχε-
ρούς είχε η εκδήλωση που έκανε την 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου ο Ιστιοπλοϊ-
κός Όμιλος Σικυωνίων, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Σικυωνίων.

Η εκδήλωση άρχισε με την παρου-
σίαση του έργου και των δράσεων του 
Ομίλου καθώς και το απολογισμό των 
αγωνιστικών επιτυχιών των αθλητών 
του Ιστ.Ο.Σ. την περσινή χρονιά, από τον 
πρόεδρο του ομίλου κ. Σάκη Καραπιπέ-
ρη.

Ακολούθησε η παρουσίαση των 
αθλητών και η βράβευση των κορυ-
φαίων αθλητών του ομίλου. Ο Χρήστος 
Πανταζής, πρωταθλητής Ελλάδος εφή-
βων στα σκάφη τύπου Europe και ο 
πολλά υποσχόμενος 10χρονος Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος, παρέλαβαν το βρα-
βεία τους από τα χέρια των βουλευτών 
Κορινθίας Μαρίας Θελερίτη και Γιώργου 
Τσόγκα, αντίστοιχα.

Σύντομο χαιρετισμό στους παρευρι-
σκόμενους απεύθυναν εκτός των δύο 
βουλευτών, ο αντιπεριφερειάρχης Άγ-
γελος Παπαγγελόπουλος, ο Δήμαρχος 
Σπύρος Σταματόπουλος και ο Πρόεδρος 

του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» Δημήτρης 
Ζάρκος. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμα 
με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τάσος Λεονά-
δρος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Σικυωνίων Χρήστος Ζαχαριάς, ο Πρό-
εδρος της ΚΟ.Δ.ΕΔΗ.Σ Γιάννης Σωτη-
ρόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πάνος Καραχάλιος, 
ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας Σωτήρης Κουκουλάκης, μέλη 
του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου 
με επικεφαλής τον πρόεδρό του Βασίλη 
Παγώνη, οι υποψήφιοι για τον Δήμο Σι-
κυωνίων Μάρκος Λέγγας και Δημήτρης 
Παπαγεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων.

Το ζαχαροπλαστείο «Παπαβασιλείου» 
προσέφερε δύο πεντανόστιμες πίτες, 
μία ειδικά για τους αθλητές του ομίλου 
και μια για τους φίλους και τα μέλη του. 
Τυχερές της ημέρας, αφού «βρήκαν» το 
φλουρί στην πίτα των αθλητών και των 
μελών, η Άννυ Παναγοπούλου και η Μα-
ρία Φλέσσα αντίστοιχα, που παρέλαβαν 
από τον πρόεδρο του Ομίλου τα δώρα 
που αντιστοιχούσαν.

Συγχαρητήρια στον Μέγα ΑλέξανδροΈκοψε την πίτα του ο Ιστιοπλοϊκός�
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Η Βόχα το 1921
«Βέλο – Βραχάτι – Ζευγολατειό»

ΜΕΡΟΣ  Β΄

Το Βραχάτι κατά το έτος 1921
Το Βραχάτι είναι 
ένας οικισμός 
του νομού Κο-
ρινθίας, ο οποίος 

βρίσκεται στην ακτή, δυτικά της Κο-
ρίνθου, σε υψόμετρο 10 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Δι-
ασχίζεται από την παλαιά εθνική οδό 
Κορίνθου – Πατρών και βρίσκεται 
μέσα σε μια καταπράσινη περιοχή 
κοντά στη θάλασσα, αποτελώντας πα-
ράλληλα ένα αξιόλογο τουριστικό και 
παραθεριστικό κέντρο. Αποτελεί οικι-
στικό κέντρο 5ου επιπέδου, αφού πρό-
κειται για έναν μικρό πληθυσμιακά 
οικισμό με κύρια χρήση την κατοικία.
Κατά το έτος 1921 το Βραχάτι αποτε-
λούσε κοινότητα της τέως Επαρχίας 
Κορινθίας του Νομού Αργολίδας και 
Κορινθίας και περιελάμβανε τον οικι-
σμό Βραχάτι (κάτοικοι 319) και τους 
τότε συνοικισμούς Μπολάτι (κάτοικοι 
319) και Χασάναγα (κάτοικοι 425), με 
συνολικό πληθυσμό 1.496 κατοίκους.
	Συγκοινωνία: Από Κόρινθο ώρες 

2.15΄. Σιδηροδρομικός Σταθμός 
ΣΠΑΠ στο 112,8 χλμ. Προσακτί-

ως. Οδοί αμαξιτοί και βαταί. Ταχυ-
δρομείο.

	Προϊόντα: Σταφίδα κυρίως μαύρη 
και σουλτανίνα εκλεκτής ποιότη-
τας και σε μέγιστες ποσότητες. 
Η ετήσια παραγωγή αμφοτέρων 
έχει υπολογιστεί ετησίως σε 15 
εκατομμύρια Ενετικές λίτρες. Γί-
νεται επιτόπιος κατεργασία μεγά-
λων ποσοτήτων από την Εταιρία 
Οίνων και Οινοπνευμάτων.

	Συμβολαιογραφεία: Μαχαίρα Κ.
	Ναοί: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δη-

μήτριος, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιοι 
Απόστολοι, Αγία Παρασκευή.

	Εγχώρια προϊόντα: Εξαγωγείς 
(Μίχος Παναγιώτης, Ορφανός Δη-
μήτριος, Τσαπάρας Νικ.).

	Ελαιοπιεστήρια: Ελαιοτριβεία, 
Τσαπάρα Αδελφών Γεωργίου και 
Νικολάου (ατμοκίνητον). Εταιρι-
κόν (ατμοκίνητον). Ελαιοτριβεία 
πολλά.

	Σχολεία: Ελληνικόν Σχολείον Αρ-
ρένων και Δημοτικόν Σχολείον 
Αρρένων.

Το Ζευγολατιό κατά το έτος 1921

Στην ελληνική επικράτεια εντοπίζονται 
και καταγράφονται συνολικά έξι οικι-
σμοί με την ονομασία «Ζευγολατειό», οι 
οποίοι είναι οι εξής: Ζευγολατειό Μεσ-
σηνίας1 (δήμος Μελιγαλά), Ζευγολατειό 
Λακωνίας, Ζευγολατειό Σερρών (δήμος 
Στρυμονικού), Ζευγολατειό Αρκαδίας 
(δήμος Κορυθίου), Ζευγολατιό Αχαϊας 
(δήμος Λευκασίου), Ζευγολατειό Ξυλο-
κάστρου (μνημονεύεται έως το 1951) 
και Ζευγολατειό Κορινθίας.
Το Ζευγολατειό Κορινθίας βρίσκεται 
δυτικά της Κορίνθου, σε υψόμετρο 
30 μ από την επιφάνεια της θάλασ-

1  Βρίσκεται σε απόσταση δύο χιλιομέ-
τρων από τον Μελιγαλά.

σας, είναι κωμόπολη και έδρα του 
δήμου Βέλου – Βόχας. Έχει εγκε-
κριμένο ρυμοτομικό σχέδιο2 από το 
έτος 1932. Αποτελεί οικιστικό κέντρο 
3ου επιπέδου. Πρόκειται ουσιαστι-
κά για κωμόπολη με προβλεπόμενο 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό της τά-
ξης των είκοσι χιλιάδων κατοίκων 
με βασικές εξυπηρετήσεις. Διαθέτει 
πληθυσμό 4.363 κατοίκων, σύμφωνα 
με την απογραφή του 2011, οι οποίοι 
ασχολούνται κατεξοχήν με την γεωρ-
γία και την καλλιέργεια της γης, την 
αμπελουργία, την δενδροκαλλιέργεια 

2 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 
263, τ. Α΄, 1932.

κ.α ή σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες 
τυποποίησης γεωργικών προϊόντων. 
Το έδαφός του είναι πεδινό και παρά-
γει παντός είδους προϊόντα και σε με-
γάλες ποσότητες, όπως η Κορινθιακή 
σταφίδα, σουλτανίνα, φρούτα παντός 
είδους κ.α. Βρίσκεται στο κέντρο της 
εύφορης κορινθιακής πεδιάδας, της 
Βόχας, και απέχει 10 χλμ από την Κό-
ρινθο. Εξελίσσεται συνεχώς, ακολου-
θώντας την πορεία και το παράδειγμα 
των υπολοίπων αστικών κέντρων σε 
όλους τους τομείς.
Κατά το έτος 1921 το Ζευγολατειό 
αποτελούσε κοινότητα της Επαρχί-
ας Κορινθίας και περιελάμβανε τον 
οικισμό Ζευγολατειό και τους συνοι-
κισμούς Καλέντζι και Ράχιανι. Είχε 
έκταση 60.000 στρέμματα και συνολι-
κό πληθυσμό 1.300 κατοίκους.
	Κοινοτικό Συμβούλιο: Παπαλέκας 

Χρ., Αμπατζής Περ., Βουδούρης 
Ιωαν., Βουδούρης Κωνστ., Ζιού-
βας Δημήτριος, Καλλίρης Μιχάλης.

	Συγκοινωνία: Ταχυδρομείο και 
Τηλέφωνο. Τα γύρω χωριά βρί-
σκονται σε απόσταση 30 λεπτών.

	Προϊόντα: Σίτος 150.000 οκά-
δες επί 4.500 στρεμμάτων, Κριθή 
80.000 οκάδες επί 2.000 στρεμμά-
των, Σταφίδα μαύρη 300.000 Ενε-
τικές Λίτρες εκ 700 στρεμμάτων 

σταφιδαμπέλων, Σταφίδα Σουλ-
τανίνα 100.000 οκάδες επί 2.000 
στρεμμάτων, Έλαιο 100.000 οκά-
δες από 30.000 στρέμματα ελαιό-
δενδρα, Οίνος (αρίστης ποιότητας) 
200.000 οκάδες από 1.000 στρέμ-
ματα, Κυψέλες ελάχιστες.

	Ναοί: Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
	Σχολεία: Τετρατάξιο Αρρένων με 

110 μαθητές και τετρατάξιο Θηλέ-
ων με 80 μαθήτριες.

	Σύνδεσμοι και Συνεταιρισμοί: 
Σύνδεσμος Γεωπονικός «Άγιος 
Γεώργιος» και Συνεταιρισμός πω-
λήσεως σταφιδοκάρπου.

	Επαγγελματίες: Αποικιακά (Αμπα-
τζής Ιωάννης, Αμπατζής Περι-
κλής, Παπαλέκας Κωνσταντίνος), 
Δημητριακά (Αμπατζής Περικλής 
– και αλεύρων), Ιατροί (Βουδού-
ρης Ιωαν., Ζιούβας Δημήτριος), 
Φαρμακοποιοί (Ιατρίδης Πέτρος).

Π η γ ή : Τα στοιχεία που αφορούν τους 
οικισμούς «Βέλο», «Βραχάτι» και «Ζευγο-
λατειό» για το έτος 1921 αντλήθηκαν από 
το σπουδαίο έργο των Παυλόπουλου Ζ. 
και Παπαγιάννη Γ. «Οι Οικογένειες της Με-
γάλης Ελλάδας, Τα ονόματα των Ελλήνων 
στην Πατρίδα των τριών Ηπείρων, Ελλη-
νικός Οδηγός 1921, εκδ. Istopress, ISBN: 
978 – 960 – 93 – 3275 – 0».
[*]. Σημείωση: Η παράθεση των οικισμών  Βέλο 

– Βραχάτι και Ζευγολατειό έγινε αλφαβητικά.
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* Ο κ. Σχοινοχωρίτης  Κωνσταντίνος είναι Ιστορικός - συγγραφέας, 
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00

Μελέτη Διδακτηρίων Βραχατίου, έτους 1922.




