
Μιλούν για πρωτιά και στο Βέλο!
Τελευταίος σε όλα ο δήμος μας!

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΛΙΤΏΝ
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Γιατί οι δυνατοί 
υποψήφιοι επιλέγουν 
το συνδυασμό του!

■ σελ. 21-23

Έξι δεσμεύσεις 
για τις γυναίκες 

& επτά προτάσεις ανά-
πτυξης για το Κανταρέ

■ σελ. 14-15

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΛΕΩΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσημη ανακοίνωση 
του συνδυασμού του 

την Πέμπτη 21/3

11  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Έξυπνος Δήμος - 
Έξυπνοι Δημότες

Και επίσημα 
υποψήφιος 
δήμαρχος!

Συνεχείς συναντήσεις και 
ενημερώσεις για το πρόγραμμα 

■ σελ. 7

■ σελ. 20

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κυρίαρχος  ο  Αννίβας!

2,2 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων 
για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας!

Διακήρυξη για 
τις εκλογές της 
26ης Μαΐου

ΑΚΟΜΑ:
Εγκαινιάστηκε 
ο "Ξενώνας 
Φιλοξενίας" στην 
Τ.Κ. Κυλλήνης
• Συνεχίζεται η αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του δήμου 
• Ενισχύεται το τοπικό εισόδημα 
• Δημιουργούνται νέες θέσεις 

εργασίας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Δήμαρχος Κορινθίων

Τέσσερεις νέες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων 
ενισχύουν σημαντικά τον συνδυασμό του

■ σελ. 16-19

■ σελ. 9

■ σελ. 20 ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
■ σελ. 5-6,8
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Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ

Αγώνας Μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας και το Ν.Π.Δ.Δ “ΑΝΕΛΙΞΗ” θα πραγ-
ματοποιήσoυν διανομή Τ.Ε.Β.Α. στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Βέλου, σε είδη παντοπωλείου και πορτοκάλια.
Η διανομή θα γίνει τις ημέρες Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019 από τις 09:30 π.μ. ως 14:00
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ τηλ. 2742360335. 

Πλήρης 
ψηφιακή 
κάλυψη της 
Κορινθίας

Οι πολίτες οικισμών ή κοινοτή-
των του Ν. Κορινθίας που δεν 
έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά 
τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδι-
κής εμβέλειας να καταθέσουν 
σχετική αίτηση προκειμένου να 
επωφεληθούν της  διατιθέμε-
νης από το Υπουργείο επιδότη-
σης, που ανέρχεται στο ποσό  
των 110 € ανά νοικοκυριό, 
προκειμένου να αποκτήσουν 
ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα. 
Για τις περιοχές Στυμφαλίας 
Φενεού και Καλεντζίου Σου-
ληναρίου δήμου Βέλου-Βόχας 
και οικισμού Βελληνιατίκων 
Άσσου , οι πολίτες  μπορούν να 
καταθέσουν αίτηση συμμετο-
χής στη δράση στο Δήμο που 
βρίσκεται η κατοικία τους ή στο 
οικείο ΚΕΠ.
Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την 
αίτησή του προσκομίζει επίσης, 
φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς 
του, εκκαθαριστικό σημείωμα 
και έναν λογαριασμό της ΔΕΗ. 
Στην αίτηση, εκτός από τα στοι-
χεία του, ο αιτών σημειώνει και 
τον πάροχο της επιλογής του.
Ο Δήμος καταχωρεί τα στοιχεία 
του πολίτη στο πληροφοριακό 
σύστημα και με την οριστικο-
ποίηση της αίτησης, οι πάροχοι 
επικοινωνούν με τους συμμε-
τέχοντες στη δράση. Ακολουθεί 
η τοποθέτηση του κατάλληλου 
εξοπλισμού (δορυφορικά 
πιάτα). 
Γραφείο Τύπου κ. Γ. Τσόγκα
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κορινθίας

Μ Ι Κ Ρ Α - Μ Ι Κ Ρ Α

1φωτογραφία

Οδού παρούσης την ατραπόν μη ζήτει.
Ο ιπτάμενος

Ενόψει εκλογών ο Ιπτάμενος επιστρέφει!

με νόημα...

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ! ΑΝΟΔΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!!!
Τεράστια επιτυχία για τα παιδιά της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βόχας που κατάφεραν, παρά το γεγονός ότι είναι μία 
επιαρχιακή ομάδα, να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και να κερδίσουν επάξια το εισιτήριο της ανόδου στην Α1 Εθνική 
Κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως στους αθλητές Νίκο Σιάχο, Νίκο Κορδαλή, Ανδρέα Παμβουτσόγλου, Γερά-
σιμο Χατζί, Ιάσονα Κορδούτη αλλά και στον προπονητή Τάσο Δασκαλόπουλο για το αγωνιστικό πάθος, τη θέληση και την 
τεράστια επιτυχία τους! 

Το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 6:00 το 
απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο 
Κλειστό γυμναστήριο του Βέλου φιλικός 
αγώνας Μπάσκετ μεταξύ των ομάδων 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ- ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ.

Η διοργάνωση του βρίσκεται υπό την 
αιγίδα των δημάρχων Βέλου-Βόχας 
Αννίβα Παπακυριάκου και Σικυωνίων 
Σπύρου Σταματόπουλου  και γίνεται για 
την οικονομική ενίσχυση της οικογένει-
ας ενός συμπολίτη μας που αντιμετωπί-
ζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 2 
ευρώ και η παρουσία όλων είναι απα-
ραίτητη.
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Θρίαμβος στο Διεθνές κύπελλο για τον 
Αργ. Κωνσταντίνου και τους αθλητές του

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

Στο 32ο Διεθνές κύπελλο που διεξήχθη στην Τουρ-
κία «32nd Bosporus cup International” ο Α.Σ. Κα-

ράτε ΑΚΑΜΑΣ κατάφερε να λάβει μέρος με 6 αθλητές 
και να επιστρέψει με 1 χρυσό και 3 χάλκινα μετάλλια 
καθώς και 2 πέμπτες θέσεις. Συμμετείχαν 35 χώρες με 
περισσότερους από 2000 αθλητές κάτι που προσέδω-
σε ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση συνδυαστικά με το 
γεγονός ότι η έναρξη των αγώνων έγινε στις 09:30 το 
πρωί και η λήξη ήρθε στις 02:30 μετά τα μεσάνυχτα!

Η Ελλάδα επέστρεψε με ικανοποιητική συγκομιδή 
μεταλλίων καθώς έλαβε την 3η θέση με 1η τη χώρα 
διοργάνωσης και 2η τη Ρωσία. 

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά στους αθλητές που 
προπονεί ο Αργύρης Κωνσταντίνου οι οποίοι εκπρο-

σώπησαν τη χώρα μας μέσω του Α.Σ. καράτε ΑΚΑΜΑΣ 
και ανέβηκαν στο βάθρο των μεταλλίων:
1η θέση: Παπαναστασίου Ευανθία kumite κορασίδων 

κατηγορία 11ετών +40kg
3η θέση: Γραμματίκα Δήμητρα kumite κορασίδων κα-

τηγορία 11ετών +40kg
3η θέση: Μπιτσάκου Μαρίνα kumite κορασίδων κα-

τηγορία 11ετών -36kg
3η θέση: Ξεραξούδης Ιωάννης kumite παίδων κατη-

γορία 11ετών +50kg
5η θέση: Αθανασούλιας Κωνσταντίνος kumite παί-

δων 12ετών -42kg
5η θέση: Παναγιωτάκης Γεώργιος kumite εφήβων 

-63kg

Συγχαρητήρια από τη Μαρία Καλλίρη
Η αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού του δήμου Βέ-
λου-Βόχας συνεχάρη 
αμέσως τον Αργύρη 
Κωνσταντίνου και τους 
αθλητές του με ένα συ-
γκινητικό κείμενο στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Πολλά συγχαρητήρια στον Αργύρη Κωνσταντίνου 
και τα παιδιά του που για άλλη μία φορά μας έκαναν 
περήφανους!!!

Σε μια διοργάνωση υψηλού κύρους, το 32ο Διεθνές 
Κύπελλο, η οποία έλαβε χώρα στην Τουρκία, ο Α.Σ. Κα-
ράτε ΑΚΑΜΑΣ με 6 αθλητές έδρεψε 1 χρυσό και 3 χάλ-
κινα μετάλλια καθώς και 2 πέμπτες θέσεις, γεμίζοντας 
όλους μας με περηφάνεια και καμάρι για τα παιδιά μας.

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τους κόπους και τις 
θυσίες που απαιτούνται τόσο από τα παιδιά όσο και 
από το δάσκαλό τους, τον αγαπητό μου Αργύρη, εκ-
φράζω τα συγχαρητήρια μου σε όλους για τη μεγάλη 
επιτυχία τους! Καμαρώνω γιατί πήρατε το όνομα της 
πατρίδας, το όνομα του δήμου μας και το φτάσατε στα 
πέρατα του κόσμου, το ντύσατε με δάφνες νίκης και 
διακρίσεων.

Ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητι-
σμού του δήμου Βέλου-Βόχας εκφράζω τη χαρά και 
την περηφάνεια της δημοτικής αρχής για αυτή την επι-
τυχία σας. Μακάρι οι ζωές όλων σας να είναι πάντα γε-
μάτες επιτυχίες! Μακάρι το αθλητικό ιδεώδες του «ευ 
αγωνίζεσθαι» και τις «ευγενούς άμιλλας» που με τόση 
πίστη υπηρετείτε να διαπνέει την καθημερινότητά μας 
και να μας οδηγεί.

Θα είμαι πάντα δίπλα σας να στηρίζω τις προσπάθει-
ες και τους αγώνες σας με κάθε μέσο.

Πριν σας συγχαρώ και πάλι μέσα από την καρδιά 
μου, θα σας θυμίσω τη ρήση του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου: «Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο γι’ αυτόν που θα 
προσπαθήσει». Και σεις προσπαθήσατε και νικήσατε! 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!»



Την Κυριακή το μεσημέρι, 17 Μαρτίου 
2019 πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του Ξενώνα 
Φιλοξενίας στην Τ.Κ. Κυλ-

λήνης, με την παρουσία του δημάρχου 
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου. Το 

Κυνηγετικό Καταφύγιο στεγάζεται στο 
ανακαινισμένο κτήριο του πρώην Δημοτι-
κού Σχολείου Κυλλήνης. Η ανακαίνισή του 
και η αλλαγή της χρήσης του ακολουθεί 
το παράδειγμα και άλλων πρώην Δημοτι-
κών Σχολείων του δήμου Σικυωνίων που 

ανακαινίστηκαν και αποδόθηκαν σε χρήση, 
αποδεικνύοντας στην πράξη την απόφαση 
του δημάρχου για την πλήρη αξιοποίηση 
της Ακίνητης Περιουσίας του δήμου Σικυ-
ωνίων, ενισχύοντας το τοπικό εισόδημα 
και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
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Γνώμη δήμος Σικυωνίων

ΕΓΚΑΊΝΊΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΊΛΟΞΕΝΊΑΣ ΚΥΛΛΉΝΉΣ 

Συνεχίζεται η αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του δήμου Σικυωνίων

Ενισχύεται το Τοπικό Εισόδημα και δημιουργούνται Νέες Θέσεις Εργασίας

Στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κυλλή-
νης είχε από νωρίς μαζευτεί αρκετός 

κόσμος. Η ανακαίνιση του πρώην σχο-
λικού κτηρίου και η αλλαγή χρήσης του 
αναγνωρίστηκε από τους κατοίκους της 
περιοχής, ως μια πρωτοβουλία η οποία 
καθιστά το χωριό πόλο έλξης επισκε-
πτών, κυνηγών και φυσιολατρών. Έτσι 
λοιπόν οι κάτοικοι συνέρρευσαν για να 
θαυμάσουν από κοντά τον «Ξενώνα Φι-
λοξενίας Κυλλήνης».

Παρόντα ήταν αρκετά μέλη της δημο-
τικής αρχής, μεταξύ των οποίων διακρί-
ναμε τον αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο και τον 
πρόεδρο της Μηκώνης κ. Ζάρκο. 

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Δημήτρης Σκάζας στο χαιρετισμό του 
μίλησε για μια ξεχωριστή μέρα γα την 
Κυλλήνη, αφού το έργο αυτό ήταν δια-
καής πόθος των κατοίκων περίπου για 
10 χρόνια. Ο πρόεδρος εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι η δημιουργία του 

ξενώνα θα προσφέρει στο χωριό τουρι-
στικά και αναπτυξιακά οφέλη. Ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα το δήμαρχο Σικυωνίων 
Σπύρο Σταματόπουλο και τις υπηρεσίες 
του δήμου για τις γρήγορες και αποτελε-
σματικές ενέργειές τους, που οδήγησαν 
στην ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, 
επεσήμανε την ανάγκη η περιοχή να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ως ένα κέντρο 
εναλλακτικού τουρισμού, αφού διαθέτει 
ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και φυσι-
ολατρικών διαδρομών. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος στη σύντομη ομιλία του είπε 
ότι σήμερα εγκαινιάζεται μια ένα τουρι-
στική υποδομή στους πρόποδες της Ζή-
ρειας, σε ένα χωριό με λίγους κατοίκους, 
απέναντι ακριβώς από τη μυθική λίμνη 
Στυμφαλίας και ο λόγος δημιουργίας αυ-
τού του ξενώνα είναι να αποκτήσει ζωή 
και πάλι το χωριό. 

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι αποτε-

λεί προτεραιότητα και πάγια πολιτική να 
συνδεθεί το παραλιακό μέτωπο με την 
ενδοχώρα, αξιοποιώντας όλη την ακίνη-
τη περιουσία του δήμου. Σε κάθε χωριό, 
όπου υπάρχουν κλειστά Δημοτικά Σχο-
λεία ή άλλα δημοτικά κτήρια, πάγιος στό-
χος είναι με τις κατάλληλες ενέργειες να 
ανακαινιστούν, να αποδοθούν σε χρήση 
και να αποκτήσουν επισκεψιμότητα. 

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο Δη-
μοτικό σχολείο είπε ότι από την πρώτη 
επίσκεψη εκτιμήθηκε ως ένα κτήριο κα-
τάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας 
για επισκέπτες εναλλακτικού τουρισμού: 
κυνηγούς, ορειβάτες, αναρριχητές, περι-
πατητές, προσκόπους και φυσιολάτρες.   
Η αξιοποίησή του τόνισε ότι θα δημι-
ουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας στο 
χωριό και οπωσδήποτε θα φέρει ζωή και 
κίνηση πάλι στην περιοχή. Ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα για τις ενέργειές τους του πρώ-
ην προέδρους του χωριού κ. Μελέτση 

και Δρόλια αλλά και τον νυν πρόεδρο κ. 
Σκάζα.

Επιπλέον ο Σπύρος Σταματόπουλος 
τόνισε ότι είναι πάνω από 20 τα δημο-
τικά κτήρια σε όλο το δήμο τα οποία 
έχουν ανακαινιστεί και έχουν αποδοθεί 
προς χρήση και πάλι. Μ’ αυτό τον τρό-
πο επιτυγχάνεται αφενός η διατήρηση 
και προστασία της ακίνητης περιουσίας 
του δήμου, η οποία αλλιώς θα κατέρρεε. 
Αφετέρου δημιουργείται επιπλέον τοπι-
κό εισόδημα από την επισκεψιμότητα η 
οποία αυξάνεται. Άμεση απόρροια είναι 
και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται λοιπόν για μία μελετημέ-
νη επένδυση, μια στοχευμένη επιλογή, 
κατέληξε ο δήμαρχος Σικυωνίων. Και 
συμπλήρωσε: Στόχος είναι να ανακαινι-
στούν σε όλα τα χωριά, αυτές οι δομές 
για να αποκτήσουν επισκεψιμότητα και 
να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη 
του παραλιακού μετώπου με τα χωριά. 
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Άλλη μια μεγάλη χρηματοδότηση 
πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων και προ-
σωπικά ο δήμαρχος Σπύρος Σταμα-
τόπουλος από το πρόγραμμα ΦΙΛΟ-
ΔΗΜΟΣ αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα 
η χρηματοδότηση αφορά έργα απο-
χέτευσης ομβρίων της πόλης του Κιά-
του. Αντικείμενο του έργου θα είναι 
η κατασκευή δικτύου ομβρίων με τα 
απαιτούμενα φρεάτια και στόμια υδρο-
συλλογής στην πόλη του Κιάτου. 

Ο στόχος του έργου είναι να ελαχι-

στοποιήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα 
στην πόλη του Κιάτου και να προστα-
τέψει αποτελεσματικά τα σπίτια, τις 
επιχειρήσεις, τις περιουσίες αλλά και 
εν τέλει τις ανθρώπινες ζωές των κα-
τοίκων. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος εμφανίστηκε σε δηλώσεις 
του ικανοποιημένος από την έγκριση 
της χρηματοδότησης και σημείωσε: 
«Η χρηματοδότηση που πετύχαμε 
αφορά ένα έργο το οποίο αναμένουμε 

να προστατέψει αποτελεσματικά την 
πόλη του Κιάτου από πλημμυρικά φαι-
νόμενα. Ήταν μια αναγκαιότητα και δεν 
μπορούσαμε να αφήσουμε να περάσει 
ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία χρηματο-
δότησης που μας πρόσφερε το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών μέσω του προγράμ-
ματος Φιλόδημος. Παραμένουμε σε 
εγρήγορση όπως ήμασταν πάντα, για 
την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων 
που θα κάνουν τη ζωή των δημοτών 
μας καλύτερη και ασφαλέστερη».

2,2 εκατομμύρια ευρώ 
στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων για έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας�

Δήμος Σικυωνίων

Ο στόχος του έργου είναι να ελαχιστοποιήσει τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη 
του Κιάτου και να προστατέψει αποτελεσματικά τα σπίτια, τις επιχειρήσεις,  

τις περιουσίες αλλά και εν τέλει τις ανθρώπινες ζωές των κατοίκων

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

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

Για μια μέρα 
αρχαιολόγος στο 
αρχαίο θέατρο 
Σικυώνος

«Για μια ημέρα Αρχαιολόγος-
Φέρνοντας στο φως το αρχαίο 
Θέατρο της Σικυώνας»... Μια ξε-
χωριστή εμπειρία σε μια από τις 
σημαντικότερες αρχαιολογικές 
ανασκαφές έζησαν όσοι βρέθηκαν 
το Σάββατο 16 Μαρτίου στο χώρο 
του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος.

 Την πολιτιστική δράση διορ-
γάνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.), το Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) και το Ιστορικό Λαογραφι-
κό Μουσείο Κορίνθου (ΙΛΜΚ) στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Γέ-
φυρες: Ανοιχτά Μουσεία 2019». 

Αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Κορινθίας παρουσία-
σαν την αρχαιολογική ανασκαφή 
στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας, 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Οι συμμετέχοντες έζησαν την ξε-
χωριστή εμπειρία της αρχαιολο-
γικής ανακάλυψης και είδαν από 
κοντά μια από τις σημαντικότερες 
αρχαιολογικές ανασκαφές στην 
Κορινθία.
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Συναντήσεις και ενημερώσεις για το πρό-
γραμμά του πραγματοποιεί ο  Λέγγας

Σειρά συναντήσεων πραγματοποιεί ο 
υποψήφιος δήμαρ-
χος Σικυωνίων  Μάρ-
κος Λέγγας με τους 

συλλόγους του δήμου Σικυωνίων προ-

κειμένου να ενημερώσει για το σχέδια 
του και το πρόγραμμα του συνδυασμού 
του για το δήμο. Στο πλαίσιο αυτό συνα-
ντήθηκε με το Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού συλ-
λόγου Σικυωνίων, με το Δ.Σ. του Λυκείου 

Ελληνίδων (Παράρτημα Κιάτου), με τον 
πρόεδρο του «Αθλητικού Ομίλου Αντι-
σφαίρισης Σικυώνος», αλλά και με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτών Αρχαία 
Σικυών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνάντηση με τον ΙΣΤΟΣ
Συνάντηση γνωριμίας με το Διοικητι-

κό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Σικυωνίων (ΙΟΣ) είχε ο επικεφαλής του 
συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. 
Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας. 
Στη συνάντηση τον Όμιλο εκπροσώπη-
σαν ο πρόεδρος Διονύσης Καραπιπέρης, 
ο γενικός γραμματέας Σωκράτης Κίλιας, 
η ταμίας Κατερίνα Σεβαστού και ο έφορος 
Δημήτρης Χαρτσιάς, ενώ παραβρέθηκαν 
οι υποψήφιοι του συνδυασμού Αντιγόνη 
Κατσαβού, Κώστας Κλημεντιώτης, Γιάν-
νης Κλης, Θοδωρής Κοκκιούσης και Πα-
ναγιώτης Ντόμαλης. 

Τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου περιέ-
γραψαν στον κ. Λέγγα τις δραστηριότητες 
του Ομίλου, κάνοντας ειδική αναφορά στις 
επιτυχίες που έχει καταγράψει στα πέντε 
χρόνια λειτουργίας του. Ειδικότερα, ο 
Ι.Ο.Σ. υποσκελίζοντας μεγάλους και ιστο-
ρικούς ομίλους της περιφέρειας κατάφερε 
να πανηγυρίσει το 2018 το Πρωτάθλημα 
Περιφέρειας Νοτίου Ελλάδος και να ανα-
δείξει τον Χρήστο Πανταζή ως πρωταθλη-
τή Ελλάδος Εφήβων στα σκάφη τύπου 
Europe. 

Οι εκπρόσωποι του Ι.Ο.Σ. ζήτησαν την 
συμπαράσταση του δήμου προκειμένου 
να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα και κυρί-
ως σταθερότερα έσοδα, τα οποία θα τους 
δώσουν την δυνατότητα να συνεχίσουν το 
έργο τους. Ακόμα, κατέθεσαν την πρό-
ταση να διοργανωθούν από τον Όμιλο 
-σε συνεργασία με τον Δήμο- ιστιοπλοϊ-
κοί αγώνες υψηλής διαβάθμισης, όπως 
τα πανελλήνια πρωταθλήματα Optimist 
και Laser. Τέτοιες εκδηλώσεις μπορεί να 
φέρουν στον δήμο μας περισσότερα από 
1000 άτομα (αθλητές, κριτές, προπονη-
τές, συνοδοί) για χρονικό διάστημα 15 
ημερών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη να δη-
μιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα, προκει-
μένου ο δήμος Σικυωνίων να εκμεταλλευ-
τεί την στρατηγική θέση που έχει στο μέσον 
του παραλιακού μετώπου του Κορινθια-
κού Κόλπου και την εγγύτητα με τα νησιά 
του Ιονίου και το αεροδρόμιο της Αθήνας.   

Ο κ. Λέγγας περιέγραψε στους συνομι-
λητές του το σχέδιο των «συνΔΗΜΟΤΩΝ» 
για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρι-
σμού. Αυτό προβλέπει τη δημιουργία ενός 
νέου, σύγχρονου, πολυδύναμου αθλητι-
κού κέντρου στην περιοχή του προαστι-
ακού, που θα περιλαμβάνει κολυμβητή-
ριο, νέο κλειστό γυμναστήριο και άλλους 
χώρους αθλοπαιδιών. Στους στόχους του 
συνδυασμού είναι επίσης να γίνει στην 
ορεινή ζώνη του δήμου κέντρο για προ-

ετοιμασία ελληνικών και ξένων ομάδων. 
Τέλος, ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων 

ζήτησε την βοήθεια του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου, ώστε να διοργανώσει ο Δήμος 
τη Regatta, που θα κορυφώσει τις εκδη-
λώσεις για την ανασύσταση του «ταξιδιού 
της Κορινθιακής Σταφίδας» με τα περίφη-
μα Πριμαρόλια, όπως περιγράφηκε στην 
Ιδρυτική Διακήρυξη.   

Συνάντηση με τον Αθλητικό όμιλο 
Αντισφαίρισης

Συνάντηση με τον πρόεδρο του «Αθλη-
τικού Ομίλου Αντισφαίρισης Σικυώνος» 
(ΑΟΑΣ) Δημήτρη Δρίτσα, ο οποίος εκ-
προσώπησε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου, είχε ο επικεφαλής του συνδυα-
σμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. Δήμαρχος 
Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας. Στη συνάντη-
ση παραβρέθηκαν οι υποψήφιοι του συν-
δυασμού Αντιγόνη Κατσαβού, Θοδωρής 
Κοκκιούσης, Παναγιώτης Ντόμαλης και 
Δημήτρης Τσατσάνης. 

O κ. Δρίτσας περιέγραψε τις δραστηρι-
ότητες του Ομίλου, ο οποίος έχει περισ-
σότερα από 100 παιδιά στο δυναμικό του. 
Ωστόσο, και στην περίπτωση του ΑΟΑΣ, το 
κυριότερο πρόβλημα που καταγράφηκε 
ήταν αυτό των υποδομών. Παρά το γεγο-
νός πως τα δύο γήπεδα που υπάρχουν εί-
ναι από τα καλύτερα στον νομό, είναι φα-

νερό πως δεν επαρκούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες ενός αθλήματος που είναι σε 
διαρκή ανοδική πορεία και συγκεντρώ-
νει το ενδιαφέρον πολλών νέων. Για τον 
λόγο αυτό ο κ. Δρίτσας τόνισε πως είναι 
απαραίτητο να ολοκληρωθεί ο αρχικός 
σχεδιασμός του project, που προέβλεπε 
την δημιουργία τεσσάρων συνολικά γη-
πέδων, αλλά και την κάλυψη άλλων βασι-
κών υποδομών, που δεν υπάρχουν τώρα, 
όπως τα αποδυτήρια και τα γραφεία.    

Από τη μεριά του ο κ. Λέγγας έκανε 
αναφορά στο σχέδιο των «συνΔΗΜΟ-
ΤΩΝ» για την ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού, μέσα από την δημιουργία ενός 
νέου, σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην 
περιοχή του προαστιακού, που θα περι-
λαμβάνει κολυμβητήριο, νέο κλειστό γυ-
μναστήριο και άλλους χώρους αθλοπαιδι-
ών. Όπως τόνισε ο συγκεκριμένος χώρος, 
επειδή θα είναι δίπλα στον προαστιακό, 
προσφέρει ένα ισχυρό πλεονέκτημα για 
την πρόσβαση στο αθλητικό κέντρο, όχι 
μόνο από όμορους δήμους, αλλά ακόμα 
και από την Αθήνα, ώστε το αθλητικό κέ-
ντρο να καταστεί αυτοσυντηρούμενο και ο 
δήμος μας πόλος έλξης και διοργάνωσης 
σημαντικών αθλητικών αγώνων.  

Ο υπ. δήμαρχος Σικυωνίων υποστήριξε 
πως υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια για 
την δημιουργία του, καθώς ο νέος νόμος 

του Κλεισθενη δίνει απεριόριστες δυνατό-
τητες στους ΟΤΑ του πρώτου βαθμού να 
δημιουργήσουν αναπτυξιακές εταιρείες, 
οι οποίες θα αναζητήσουν πόρους από 
προγράμματα και συνέργειες με τον ιδιω-
τικό τομέα.

 
Συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Πολιτών Αρχαία Σικυών

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου Πολιτών «Αρχαία Σικυών» Πάνο 
Λεονάρδο, ο οποίος εκπροσώπησε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, είχε ο 
επικεφαλής του συνδυασμού «συνΔΗΜΟ-
ΤΕΣ» και υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρ-
κος Λέγγας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε 
και ο υποψήφιος του συνδυασμού Κώ-
στας Συριάνος. 

O κ. Λεονάρδος αναφέρθηκε στις δρά-
σεις του Συλλόγου, ο οποίος ιδρύθηκε το 
2002, έχει 230 μέλη και στόχος του είναι 
η προβολή των αρχαιοτήτων του δήμου 
Σικυωνίων. Περιγράφοντας τις ανασκαφι-
κές εξελίξεις στο Αρχαίο Θέατρο της Σικυ-
ώνας ο κ. Λεονάρδος τόνισε ότι αυτή την 
περίοδο είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση 
που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των 
ανασκαφών και την αποκάλυψη των εδω-
λίων που εκτείνονται σε μεγάλο εύρος. 
Σημείωσε, ωστόσο, πως, δυστυχώς, από 
τις δύο Παρόδους του θεάτρου, μόνον η 
μία προβλέπεται να αποκατασταθεί. Τόνι-
σε επίσης την ανάγκη να υπάρξει σύνδεση 
με το παρακείμενο στάδιο, βόρεια του θε-
άτρου, ώστε να ενοποιηθεί όλος ο χώρος. 

Ο κ. Λεονάρδος κατέθεσε δύο προ-
τάσεις στον κ. Λέγγα σε σχέση με την 
ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος 
του δήμου μας. Η πρώτη αφορά την δη-
μιουργία επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η 
οποία θα επεξεργαστεί τρόπους, ώστε να 
αναδειχτεί το γεγονός ότι η αρχαία τρα-
γωδία γεννήθηκε στην Αρχαία Σικυώνα. 
Η δεύτερη αφορά την θεσμοθέτηση ενός 
φεστιβάλ αρχαίου δράματος, διαγωνι-
στικού χαρακτήρα, στο οποίο θα συμμε-
τέχουν θίασοι και θα κερδίζουν βραβεία. 
Τέλος ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών 
«Αρχαία Σικυών» ζήτησε από τον κ. Λέγγα 
ο δήμος να ενισχύσει τις ανασκαφές που 
είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και 
αφορούν τα τείχη και την Ακρόπολη στον 
Φενεό αλλά και στην Αρχαία Τιτάνη. 

Aπό τη μεριά του ο κ. Λέγγας έκανε 
αναφορά στο πρόγραμμα των «συνΔΗΜΟ-
ΤΩΝ», στο οποίο ο πολιτισμός επέχει πολύ 
σημαντική θέση. Σημείωσε χαρακτηριστι-
κά πως στην σημερινή εποχή κάθε δήμος, 
αν θέλει να γίνει βιώσιμος, πρέπει να πα-
ράξει πλούτο και ο πολιτισμός μπορεί να 
ενισχύει την ανάπτυξη ενός τόπου.      
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Ξεκίνησε η 
κατασκευή της 
γέφυρας στο 
Φενεό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δή-
μου Σικυωνίων η κατασκευή της γέ-
φυρας του Όλβιου ποταμού, η οποία 
καταστράφηκε από τη θεομηνία, 
ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Η ανακοί-
νωση ακόμη αναφέρει πως «Μέσα σε 
21 μέρες μελετήθηκε, χρηματοδοτή-
θηκε και κατασκευάζεται ΝΕΑ ΓΕΦΥ-
ΡΑ, δίπλα απ΄ αυτή που κατέρρευσε, 
με δύο ρεύματα κυκλοφορίας κ διά-
βαση πεζών».

Η ανακοίνωση επίσης σημειώνει 
ότι εντός των ημερών θα τοποθετη-
θεί από το στρατό μεταλλική γέφυρα 
ως προσωρινή λύση...

Εγκρίθηκε 
η μείωση των 
τελών ύδρευσης 
κατά 40%

Η μία καλή είδηση διαδέχεται την 
άλλη στο δήμο Σικυωνίων αφού μετά 
την εξασφάλιση πόσιμου νερού μει-
ώθηκαν και τα τέλη ύδρευσης κατά 
-40%... Η σχετική απόφαση εγκρίθη-
κε από την αποκεντρωμένη διοίκηση 
και θα εφαρμοστεί άμεσα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ «ΣΚΟΤΩΜΟΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σφοδρή αντιπαράθεση του Δ. Παπαγεωργίου 
με τον Δήμαρχο Σικυωνίων Σ. Σταματόπουλο

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έλαβε 
χώρα το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαρτίου 2019 
μεταξύ του υποψήφιου Δημάρχου Σικυωνί-
ων, Δημήτρη Παπαγεωργίου με τον δήμαρ-
χο Σικυωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο και τον 
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Ανα-
στάσιο Λεονάρδο.

Ο κος Σταματόπουλος ως απάντηση στους 
δημότες Φενεού για την πτώση της γέφυρας 
φέρεται να ανέφερε ψευδώς ότι ο δρόμος 
Λαύκας-Καστανιάς είναι δικό του έργο, όπως 
επίσης για το Μουσείο της Αρχαίας Φενεού 
που παραμένει μονίμως κλειστό επί ημερών 
του και απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις 
για τα μέτρα πρόληψης για το οδικό δίκτυο 
και για τη γέφυρα. Όταν ο κος Παπαγεωργίου 
ζήτησε ως πολίτης το λόγο ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου δεν του επέτρεψε να 
μιλήσει…

Ακολούθησε δεκάλεπτος έντονος διάλογος 
όπου ο Δημήτρης Παπαγεωργίου κατηγόρη-
σε ευθέως τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για αλαζονική, αντιδημοκρατική και 
φασιστική συμπεριφορά και του είπε ότι έχει 
μάθει να διευθύνει τις συζητήσεις ως «Αγάς» 
που λογοκρίνει όποιον έχει αντίθετη γνώμη 
από τη δημοτική αρχή που υπηρετεί. Εν τέλει 
το δημοτικό συμβούλιο διεκόπη με υπαιτιό-
τητα του προέδρου ο οποίος προτίμησε να 
προσπαθήσει να φιμώσει έναν πολίτη και δη 
υποψήφιο Δήμαρχο παρά να του δώσει το 
λόγο για ένα-δύο λεπτά για να ακουστεί και 
η δική του άποψη. Προφανώς -όπως λέγεται 
από την πλευρά του συνδυασμού του κου Πα-
παγεωργίου- οι ημέρες «βασιλείας» του κου 
Σταματόπουλου και μόνιμης έμμισθης «Αντι-
βασιλείας» του κου Λεονάρδου στο Δήμο Σι-
κυωνίων έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτί…

Συνέχεια των επαφών με τους πολίτες
Η επαφή με τους πολίτες  και 

μόνο με αυτούς είναι η προτε-
ραιότητα του υποψήφιου Δη-
μάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  κ. Παπα-
γεωργιου. Στο πλαίσιο λοιπόν 
αυτών των επαφών την Παρα-
σκευή 1 Μαρτίου  ο κ. Παπα-
γεωργίου είχε συνάντηση με 
τη διοίκηση του ιστορικού Σω-
ματείου του Πέλοπα Κιάτου. Η 
συνάντηση έγινε σε πολύ καλό 
κλίμα και ο κ. Παπαγεωργίου 
ενημερώθηκε από τη διοίκηση 
για τα προβλήματα τόσο σε επί-
πεδο υποδομών όσο και για το 
βασικό πρόβλημα της παρουσί-
ας των Ρομά λόγω των πολλών 
παιδιών που έχει η Ακαδημία. 

Ο κ.Παπαγεωργίου τους άκου-
σε με προσοχή και τους διαβε-
βαίωσε ότι είναι προτεραιότητα 
του να λυθεί αυτό το πρόβλημα 
τόσο στον χώρο άθλησης όσο 
και σε όλη την πόλη. 

Συνεχίζοντας την επαφή του 
με πολίτες το Σάββατο 2 Μαρτί-
ου βρέθηκε στην πόλη και συ-
νομίλησε με πολύ κόσμο. Την 
ίδια ημέρα το βραδυ βρέθηκε 
σε τραπέζι φίλων του στο χω-
ριό Μουλκι όπου και εκεί έγινε 
δεκτός με ενθουσιασμό. Βεβαί-
ως η διάθεση ήταν πιο χαλαρή 
αλλά δεν έλειψε και η συζήτη-
ση για τις εκλογές και για τα 
προβλήματα του χωριού τους. 

Είναι γεγονός ότι ο κ. Παπα-
γεωργίου με την απλότητα του 
χαραχτήρα του έχει κερδίσει 
τους δημότες του δήμου Σικυ-
ωνίων οι οποίοι στο πρόσω-
πο του βλέπουν τον δήμαρχο 
στον οποίο μπορούν να πουν 
το πρόβλημα τους και ότι αυτό 
θα αντιμετωπιστεί με τη δέου-
σα σοβαρότητα . Είναι πλέον 
προφανές στους πολίτες  ότι ο 
κ. Παπαγεωργίου είναι πολύ 
προσεκτικός σε ότι λέει, δεν 
υπόσχεται εξωπραγματικά 
πράγματα χάριν εντυπωσια-
σμού και αυτό φαίνεται ότι βρί-
σκει μεγάλη ανταπόκριση στον 
κόσμο. 

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ. 

& 5:00-9:00 μ.μ.

Επίσημη παρουσίαση του συνδυ-
ασμού την Πέμπτη 21 Μαρτίου 
«Η σοβαρή και αδιάκοπη προσπάθεια μας να πείσουμε 

τους συμπατριώτες μας να μπούνε μπροστά στις εξελίξεις 
του τόπου μας -παρά τις απίθανες επιθέσεις που κατά και-
ρούς έχουμε δεχθεί- παίρνει την τελική της μορφή, προκει-
μένου να ξεδιπλωθεί στην δημοκρατική κρίση των πολιτών.

Ευχαριστώ όλους εκείνους που στέκονται δίπλα μου σε 
αυτήν την προσπάθεια και μου δίνουν την ευκαιρία να διεκ-
δικήσω την τιμή και την ευθύνη της ηγεσίας του ιστορικού 
Δήμου μας. Τους είμαι ισοβίως ευγνώμων και θα αγωνιστώ 
να τους δικαιώσω κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό.

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο 
«Pappas» θα παρουσιάσουμε το όνομα, το έμβλημα και 
τους πρώτους υποψηφίους του συνδυασμού μας.

Καλούνται όλα τα ΜΜΕ της Κορινθίας σε μια ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, διότι σέβομαι το ρόλο 
των δημοσιογράφων να ρωτούν και όχι απλώς να καταγρά-
φουν. Και με αυτόν τον δημοκρατικό τρόπο θα διοικήσουμε.

Καλό αγώνα για ένα δίκαιο Δήμο και για μια πραγματική 
ελπιδοφόρα αλλαγή!!!»

Μετά τιμής
Δημήτριος Φ. Παπαγεωργίου – υποψ. Δήμαρχος Σικυωνίων
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Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Χρίστος Δήμας Βουλευτής Κορινθίας | Νέα Δημοκρατία

Αδικίες στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
Τις αδικίες στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ έπειτα από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές στις καλλιέργειες της Κορινθίας 
επισημαίνει με Ερώτηση του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.  
Ο κ. Δήμας σημειώνει πως από τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις ζημιές που υπέστησαν οι αγρότες 
και τις αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν από τις εκθέσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.

Αναλυτικά το κείμενο  
της Ερώτησης έχει ως εξής:

«κ. Υπουργέ,
τον τελευταίο χρόνο οι αγρότες της 

Κορινθίας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της Πελοποννήσου δοκι-
μάστηκαν από ακραία καιρικά φαι-
νόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, ανε-
μοθύελλες, χαλαζοπτώσεις κ.α.) και 
πυρκαγιές. Αυτό είχε ως συνέπεια 
μεγάλο μέρος της παραγωγής τους 
να υποστεί ζημιές σε μια δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία.

Το γεγονός αυτό, σας έχω κατ’ 
επανάληψη αναδείξει με ερωτήσεις 
μου (ενδεικτικά 3449/16-11-2018, 
1998/1-10-2018, κ.α.) με στόχο την 
προστασία των εισοδημάτων των 
αγροτών και την αντίστοιχη αντιμε-
τώπιση τους από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες.

Έπειτα από τα καταστροφικά φυ-
σικά φαινόμενα του περασμένου δι-
αστήματος, θα περίμενε κανείς, πως 
οι αποζημιώσεις θα ήταν ανάλογες με 
τη ζημιά που υπέστη κάθε αγρότης 
και θα κάλυπτε σημαντικά τις ανά-
γκες, ειδικά εκείνων που ασκούν το 
επάγγελμα ως μοναδικό πόρο εισο-
δημάτων.

Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τα 
μέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν ση-
μαντικές αποκλίσεις στις ζημιές που 
υπέστησαν οι αγρότες και τις απο-

ζημιώσεις που χορηγήθηκαν από τις 
εκθέσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ.

Ο ΕΛΓΑ, οποίος έχει την ευθύ-
νη των αποζημιώσεων τους, αντλεί 
τα έσοδα του  από τις εισφορές των 
αγροτών, οι οποίες απορρέουν από 
τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής 
(ΔΚ/Ε) που υποβάλλουν οι τελευταίοι 
για την ασφάλιση των καλλιεργειών 
τους. Τα εν λόγω έσοδα καθιστούν 
τον ΕΛ.Γ.Α. βασικό εγγυητή ανα-
πλήρωσης του απολεσθέντος εισο-
δήματος των αγροτών από τις τυχόν 

ζημιές που προξενούνται στις γεωρ-
γικές τους εκμεταλλεύσεις εξαιτίας 
των καιρικών συνθηκών.

Θα μπορούσε να συμπεράνει κα-
νείς, πως η λειτουργία του ΕΛΓΑ 
αποτελεί σήμερα μια δικλείδα ασφα-
λείας για την ίδια την ύπαρξη των 
αγροτών καθώς δίνει τη δυνατότητα 
στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, σε 
περίπτωση καταστροφής της σοδειάς 
του ή του ζωικού του κεφαλαίου 
αντίστοιχα, να έχει ένα εγγυημένο 
σταθερό εισόδημα.

Σχετικά με τη διενέργεια των 
εκτιμήσεων, σημειώνεται ότι οι 
εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα 

με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επι-
στήμης και του Κανονισμού Ασφάλι-
σης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. 
Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να 
είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και 
τα πορίσματα που διατυπώνουν, να 
εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος 
των παραγωγών. Στο ποσοστό της 
ζημιάς περιλαμβάνεται εκτός από 
την απώλεια της παραγωγής (ποσο-
τική ζημιά) και η ζημιά που προέρ-
χεται από την ποιοτική υποβάθμισή 
της, η οποία δημιουργείται από την 
επίδραση των καλυπτόμενων ασφα-
λιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξαιτί-
ας των οποίων προκαλείται μείωση 
του αντικειμενικώς προσδοκώμε-
νου εισοδήματος του παραγωγού. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι πέραν της 
αξιοπιστίας των εκτιμήσεων, στόχος 
είναι η ταχύτητα διενέργειάς τους, σε 
επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, 
από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάσθε:

α) Είστε ικανοποιημένος από το 
αποτέλεσμα των εκτιμήσεων του 
ΕΛΓΑ το τελευταίο διάστημα σχετι-
κά με τις καταστροφές καλλιεργειών 
στην Κορινθία; Ελήφθησαν υπόψη 
αντικειμενικά κριτήρια και κατά περί-
πτωση στοιχεία προκειμένου να είναι 
δίκαιο το ύψος των αποζημιώσεων; 
Αποδόθηκαν ποσά αντίστοιχα του με-
γέθους των ζημιών εκάστου αγρότη;



Θαμνοκοπτικό Husqvarna  129R
27,5 cm3   1,1hp 299,00€

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
135R
34,6 cm3   /  1,4 kW  /  1,9hp 389,00€

34,6 cm3    /  1,6 kW  /  2,2hp

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  535RX 499,00€

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  553RS

50,6 cm3   /  2,3 kW  /  3,1hp
499,00€

699,00€45,7 cm3   /  2,2 kW  /  2,95hp

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
545RXΤ

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

899,00€53,3 cm3   /  2,8 kW  /  3,8hp

429,00€

299,00€ 409,00€
499,00€

589,00€329,00€

1450,00€

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

TEXAS VARI
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕAΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

STARK 3810T (36,2m3 / 1,8 hp / 1,3Kw)

STARK 4410T (40,2m3 / 2,1 hp / 1,6Kw)

8460 (45,7m3 / 2,5 hp / 1,8Kw)

8530 (52,5m3 / 2,8 hp / 2,1Kw)

DS 5300T (51,7m3 / 3,3 hp / 2,5Kw)
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο  
4,3 στρεμμάτων σουλτανίνα 

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

αρδευτικό συνεταιρισμό).  
Περιοχή Λέχαιο.

Αγροτεμάχιο  
2,1 στρεμμάτων εντός 

οικισμού, οικοδομήσιμο, 
θέση "Λινερια" Λέχαιο. 

Πληροφορίες:
6974 484971

Πέτρος Τατούλης: «Στόχος μας η δημιουργία δικτύου 
υδατοδρομίων σε όλη την Πελοπόννησο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Όσοι συνταξιούχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν  

σε ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ,  
που έχουν περικοπεί με τους μνημονιακούς νόμους  

του 2012 και του 2013 μπορούν να απευθυνθούν  
στο Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ΣΜΑΡΝΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον πεζόδρομο Ζευγολατιού  
και στα τηλέφωνα 2741051193, 2741050193

«Ανοίγεται καινούργιος δρόμος με 
τα υδατοδρόμια. Το μεγάλο ζήτημα 
είναι πως μπορούμε να τον αξιοποιή-
σουμε» σημείωσε ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης 
κατά τη διάρκεια του 1ου Διεθνούς 
Συνεδρίου «Υδατοδρόμια – Κρου-
αζιέρα – Αεροδρόμια – Ανάπτυξη 
–Ασφάλεια», που πραγματοποιήθη-
κε στο Λουτράκι την Παρασκευή 15 
Μαρτίου 2019 και πρόσθεσε ότι «θα 
πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι 
σε αυτό που θέλουμε να δείξουμε και 
σε αυτό που πρέπει να κατακτήσου-
με».

Η Πελοπόννησος, σύμφωνα με 
τον Πέτρο Τατούλη προσφέρεται για 
την ανάπτυξη συγκεκριμένων υδα-
τοδρομίων, με κύριο τον τουριστικό 
χαρακτήρα. «Χρειάζεται να μπούμε 
στο μοντέλο των ΣΔΙΤ και ότι γίνει 
να μην είναι μεμονωμένο, θα πρέπει 
να είναι μια συνολική προσπάθεια 
για όλη την Περιφέρειά μας, ακόμα 
και για την υπόλοιπη Πελοπόννησο, 

προκειμένου αυτό το δίκτυο να δώ-
σει τα προσδοκώμενα οφέλη σε όλη 
την Πελοπόννησο. Αν μπούμε στον 
πειρασμό να αναπτυχθεί τοπικά μια 
τέτοια προσπάθεια και όχι σε ένα 
συνολικό σχεδιασμό στη λογική του 
δικτύου, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα 

δεν θα μπορέσει να αντέξει τον αντα-
γωνισμό». 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν 
από τις πρώτες Περιφέρειες που συ-
ζήτησε και προώθησε τη δυνατότητα 
δημιουργίας υδατοδρομίων, αλλά το 
θεσμικό πλαίσιο του 2013 δεν βοή-

θησε, ανέφερε ακόμη ο κ. Τατούλης, 
σημειώνοντας ωστόσο την εκτίμη-
σή του ότι ο νέος νόμος βοηθά στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση αυτής της 
προοπτικής. 

«Η Πελοπόννησος δεν είναι τουρι-
στικά μια περιοχή που αναπτύσσεται 
στη λογική που αναπτύχθηκε όλη 
η χώρα. Η Πελοπόννησος ευτυχώς 
κρατήθηκε αλώβητη από μεγάλες 
παρεμβάσεις στο γεωγραφικό και 
περιβαλλοντικό της ανάγλυφο. Αυτό 
αποτελεί κατά τη γνώμη μου σημα-
ντικό πλεονέκτημα και θα πρέπει να 
το αξιοποιήσουμε» σημείωσε επίσης 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και 
ανέφερε ότι «σύμφωνα με το σχεδια-
σμό μας, αναπτύσσουμε το θεματικό 
τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό, 
στοχεύουμε και πετυχαίνουμε τη δι-
οργάνωση σπουδαίων διεθνών γεγο-
νότων, όπως τα συνέδρια των Βρετα-
νών και Γερμανών tour operator και 
στοχεύουμε στην προσέλκυση επεν-
δύσεων».            



Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού 
θεάτρου στην Κόρινθο η Συμμαχία Πολιτών 

και ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Βασίλης Νανόπου-

λος τίμησαν τις γυναίκες την Παρασκευή 
8 Μαρτίου ημέρα που έχει καθιερωθεί ως  
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ήταν μια 

εκδήλωση όπου τονίστηκε η αναγνώριση, 
η εκτίμηση, η αγάπη και η τιμή που αξίζουν 
οι γυναίκες για την προσφορά τους. Και 
φυσικά η ισότητα και η ισοτιμία με τους άν-
δρες. Όλες οι γυναίκες που βρέθηκαν στο 
θέατρο κατά την είσοδο τους σε αυτό, δέ-
χτηκαν από την οικοδεσπότη της βραδιάς 

μια ροζ τουλίπα ως ελάχιστη ένδειξη κα-
λωσορίσματος και αγάπης. Άλλωστε όπως 
ο ίδιος είπε "Οι γυναίκες αγωνίστηκαν για 
δεκαετίες με το σύνθημα  ένα  ψωμί και ένα 
λουλούδι. Το ψωμί συμβολικά ζητώντας 
στοιχειώδη διαβίωση και το λουλούδι ως 
ένδειξη αγάπης".

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Η “Συμμαχία Πολιτών” και ο Βασ. 
Νανόπουλος τίμησαν τις γυναίκες
Έξι δεσμεύσεις, εφόσον εκλεγεί δήμαρχος Κορινθίων, ανέλαβε ο Βασίλης Νανόπουλος 

Σ την κατάμεστη αίθουσα 
του Δημοτικού θεάτρου 
στην Κόρινθο η Συμμαχία 
Πολιτών και ο υποψήφιος 

δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος τί-
μησαν τις γυναίκες την Παρασκευή 8 
Μαρτίου ημέρα που έχει καθιερωθεί 
ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

Ήταν μια εκδήλωση όπου τονίστη-
κε η αναγνώριση, η εκτίμηση, η αγά-
πη και η τιμή που αξίζουν οι γυναίκες 
για την προσφορά τους . Και φυσικά η 
ισότητα και η ισοτιμία με τους άνδρες.

Με την συγκινητική τους παρουσία 
ωστόσο το βράδυ της Παρασκευ-
ής στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 
τίμησαν και εκείνες τη "Συμμαχία 
Πολιτών" και τον Επικεφαλής της 
Βασίλη Νανόπουλο. Το αμφιθέατρο 
ασφυκτικά γεμάτο! Το επίπεδο της 
διοργάνωσης και το κλίμα εξαιρετικό.
Μίλησαν πέντε άντρες, ο Αρχιμανδρί-
της Άνθιμος, ο πλαστικός χειρουργός 
Απόστολος Μανδρέκας, ο σεφ της ελ-

ληνικής γαστρονομίας Κωνσταντίνος 
Βασάλος και ο Βασίλης Νανόπουλος 
ενώ το συντονισμό είχε ο δικηγόρος 
Θάνος Βασιλείου 

 Μίλησαν για εκείνες από καρδιάς. 
Κατέθεσαν πτυχές της Εκκλησίας της 
Επιστήμης, του πολιτισμού αλλά και 
της αυτοδιοίκησης και τον τρόπο που 
αυτή μπορεί να παρέμβει προς όφε-
λος των γυναικών

Ο Βασιλης Νανοπουλος έλαβε θερ-
μότατο χειροκρότημα όταν δεσμεύτη-
κε ότι εφόσον με την ψήφο τους είναι 
ο επόμενος Δήμαρχος της Κορίνθου:
1. Θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα 

δημιουργικής απασχόλησης παι-
διών τους καλοκαιρινούς μήνες 
όταν τα σχολεία / νηπιαγωγεία δεν 
λειτουργούν και οι εργαζόμενες 
μητέρες δεν έχουν που ν αφήσουν 
τα παιδιά τους 

2.  θα κάνει πράξη την συμμετοχή 
γυναικών σε ποσοστό 50% στις 
επιτροπές του δήμου και τα συμ-
βούλια νομικών προσώπων 

3.  Θα βοηθήσει ουσιαστικά τις γυ-
ναίκες που έχουν ελεύθερο χρόνο 
να τον αξιοποιήσουν δημιουργι-
κά ενεργοποιώντας προγράμματα 
όπως το πόλεις που μαθαίνουν 
(Learning Cities ). 

4. Θα βελτιώσει το πρόγραμμα για την 
προστασία των κακοποιημένων 
γυναικών 

5. Θα εμπλουτίσει με νέα θέματα το 
κομμάτι ψυχαγωγίας και με καλύ-
τερη οργάνωση τα ΚΑΠΗ θα γίνουν 
χώροι ποιοτικά πολύ καλύτεροι.

6. Ανήγγειλε την πρωτοβουλία για 
την δημιουργία ιδρύματος από το 
δήμο και επιχειρήσεις για υποτρο-
φίες σε μεταπτυχιακούς άπορους 
φοιτητές.
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος έκλεισε 

την εκδήλωση που ο Αρχιμανδρίτης 
Άνθιμος χαρακτήρισε "σεμνή και ευ-
γενική" με την ανακοίνωση 9 ακόμα 
γυναικών που στελεχώνουν το ψη-
φοδέλτιο του, πλαισιώθηκε δε και 
από όλες όσες ήδη έχει ανακοινώσει! 

Οι νέες υποψήφιες με το συνδυα-
σμού συμμαχία πολικών είναι οι κυ-
ρίες:  Κόλλια Ντίνα, Μαντά Έλενα, 
Κλεπετσάνη Γιάννα, Παπαδοπούλου 
Κατερίνα, Φραγκιάδου Βάνα, Παπα-
δατου Γιούλα, Λαγού Γωγώ, Γκέκα 
Κυριακή, Παγώνα Πέγγυ.

Σε όλες τις υποψήφιες, λόγω της 
ημέρας, δόθηκε μια όμορφη ανθοδέ-
σμη, ενώ όλες οι γυναίκες που βρέθη-
καν στο θέατρο κατά την είσοδο τους 
σε αυτό, δέχτηκαν από την οικοδε-
σπότη της βραδιάς μια ροζ τουλίπα ως 
ελάχιστη ένδειξη καλωσορίσματος και 
αγάπης. Άλλωστε όπως ο ίδιος εκ βή-
ματος είπε κλείνοντας το λόγο του "Οι 
γυναίκες αγωνίστηκαν για δεκαετίες 
με το σύνθημα ένα ψωμί και ένα λου-
λούδι. Το ψωμί συμβολικά ζητώντας 
στοιχειώδη διαβίωση και το λουλούδι 
ως ένδειξη αγάπης".

Το βίντεο της εκδήλωσης είναι στο 
σύνδεσμο  : 

https://www.youtube.com/
watch?v=C0ULCPMvl40&t=248s
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7 Δεσμεύσεις για την περιοχή  Κανταρέ 
από το Βασίλη Νανόπουλο

Σειρά ζητημάτων που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης έθεσαν οι κάτοικοι του Κανταρέ 
στον υποψήφιο Δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο ο 
οποίος το απόγευμα της Τετάρτης είχε για ακόμα 
μια φορά συνάντηση μαζί τους, συνεχίζοντας τον 
διάλογο που εγκαινίασε 4 χρόνια πρίν. Οι αναφορές 
περί πλήρους εγκατάλειψης της περιοχής σε 
ζητήματα καθημερινότητας όπως τα απορρίμματα, 
επικινδυνότητας όπως ο δρόμος που είναι 
απροσπέλαστος από πεζό ένεκα και της ελλιπέστατης 
σήμανσης ή της ταχύτητας των οχημάτων που δεν 
ελέγχεται , σύνδεσης με την πόλη αφού η αστική 
συγκοινωνία εξυπηρετεί έως τις 14:30 το μεσημέρι 
και μόνο καθημερινές, υποδομών όπως των δικτύων 
αποχέτευσης που δεν λειτουργούν, οδήγησαν το 
Βασίλη Νανόπουλο σε κατάθεση συγκεκριμένων 
προτάσεων.
• Πιστοποίηση με γαλάζια σημαία της παραλίας 

Κανταρέ καθώς και των παραλιών Καλάμια και 
Ποσειδωνίας που προϋποθέτει έργα πρόσβασης, 

αποδυτήρια, ντουζιέρες, καθημερινό καθαρισμό 
με κατάλληλο όχημα ,ναυαγοσώστη κλπ.

• Λειτουργία Υπηρεσίας Άμεσης ανταπόκρισης ώστε 
ζητήματα καθημερινότητας να επιλύονται άμεσα

• Αποκατάσταση της οδικής σήμανσης και ενίσχυσή 
της  με την τοποθέτηση ηλεκτρονικής καταγραφής 
ταχύτητας ώστε οι οδηγοί να τηρούν τα όρια 

• Εκτέλεση του Προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών (δεν εκτελείται σήμερα από το δήμο 
Κορινθίων λόγω της κόντρας του Δημάρχου με τον 
Περιφερειάρχη)

• Δημιουργία πλατείας και παιδικής χαράς για την 
ψυχαγωγία κατοίκων και μικρών παιδιών

• Παραχώρηση της γραμμής του ΟΣΕ στο δήμο για 
δημιουργία είτε ποδηλατόδρομου είτε παράλληλου 
οδικού δικτύου 

• Συνεργασία με την περιφέρεια  για τη Δημιουργία 
δυο κυκλικών κόμβων  που εκκρεμούν για πολύ 
καιρό 
Ο Βασίλης Νανόπουλος καταλόγισε στο δήμο 

αλλά και στην Περιφέρεια ευθύνη για όλα όσα 
αναφέρθηκαν και δεν έχουν γίνει, επεσήμανε δε 
πως αποτελεί δική του παρέμβαση ως Προέδρου 
του Επιμελητηρίου η κυκλοφοριακή ρύθμιση στο 
χώρο της πρώην Σωληνουργίας η οποία εξυπηρετεί 
μέσω της γέφυρας του Λεχαίου την επιστροφή στην 
Κόρινθο, παρέμβαση που έχει μειώσει σε μεγάλο 
βαθμό τα ατυχήματα που καταγράφονταν στο σημείο. 
«Απόφαση και βούληση χρειάζεται για να λυθούν 
όλα αυτά και όχι χρήματα αφού το κόστος δεν εί-
ναι μεγάλο. Αν με την ψήφο σας είμαι ο επόμενος 
Δήμαρχος όλα αυτά θα έχουν αποκατασταθεί μέσα 
στον πρώτο χρόνο»  κατέληξε ο επικεφαλής της 
Συμμαχίας Πολιτών. 

Σχετικά βίντεο https://www.youtube.com/
watch?v=zBgpTEX9k08

https://www.youtube.com/
watch?v=WRZ6c53rPvI&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=VrJ0dfUoszw
https://www.youtube.com/watch?v=r9-xkwTMXKs

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

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



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

 agathouspa.gr          info@agathouspa.gr

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΑΡΤΙΟΥ

για Αδυνάτισµα-Αποτοξίνωση-
Κυτταρίτιδα

µε Body wrap
8 επισκέψεις

µε ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
από 400€ ΜΟΝΟ

280€!!!

Body wrap
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ!

Τι είναι το Body Wrap;

Η µέθοδος προέρχεται από την ιατρική φυσικοθεραπεία ,ενεργο-

ποιεί το µεταβολισµό και προάγει την καύση του συσσωρευµένου 

λίπους. Την ίδια στιγµή οι άχρηστες ουσίες και οι τοξίνες που βρί-

σκονται στα λιποκύτταρα, η αιτία που δηµιουργείται η κυτταρίτιδα, 

µεταβολίζονται.

Ο συνδυασµός της αρωµατοθεραπείας και της συµπίεσης ενερ-

γοποιεί την διάχυση και την όσµωση. Η πίεση της συµπίεσης ανοί-

γει τους λεµφαδένες, ούτως ώστε οι άχρηστες ουσίες  και οι τοξί-

νες που βρίσκονται στα κύτταρα να µπορούν να εκκενωθούν από 

τις προβληµατικές ζώνες που αφοµοιώνονται και αποβάλλονται 

µέσω των οργάνων µας.

Ποιες προβληµατικές ζώνες µπορούν να θεραπευτούν;

Η συνδυασµένη καλλυντική θεραπεία συµπίεσης είναι ιδανική 

για τα πόδια – ειδικά για την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά 

των µηρών –  για το στοµάχι και για τους γλουτούς. Το στήθος και 

οι βραχίονες – ειδικά το υψηλότερο σηµείο τους – µπορεί επίσης 

να ενταχθεί µέσα στη θεραπεία!



ΔΕΥΤΕΡΑ  18  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη16

Ευχαριστήριο για την υποστήριξη 
και τη συμμετοχή στο Καρναβάλι 

6ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το 6ο Καρναβάλι του Δήμου Βέ-
λου Βόχας ολοκληρώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και με προσέλευση χιλιάδων 
επισκεπτών. 

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννί-
βας Παπακυριάκος ευχαριστεί:
• Τους χιλιάδες επισκέπτες που στήρι-

ξαν το καρναβάλι του Δήμου Βέλου 
Βόχας και με την παρουσία τους και 
το αστείρευτο κέφι τους έδωσαν 
ένταση και παλμό. 

• Τους πολιτιστικούς, αθλητικούς, 
εμπορικούς συλλόγους και τις σχο-
λές χορού που με το κέφι, την φα-
ντασία, τις φορεσιές και τα άρματά 
τους έδωσαν το καλύτερο αποτέ-
λεσμα.

• Τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 
μας που έδωσαν το δυναμικό τους 
παρών στο καρναβάλι μας ξεφα-
ντώνοντας με κέφι και ρυθμό.

• Τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας, 
από όλες τις Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες, που ξεσήκωναν τον κό-
σμο με τη ζωντάνια, το χορό και τη 
φρεσκάδα τους.

• Φορείς, ομάδες ενεργών πολιτών, 
εθελοντές και πολίτες ενεργοί στο 
καρναβάλι με πρωτοτυπία, φαντα-
σία και πολύ πολύ όρεξη, ξεσήκω-
ναν τον κόσμο που παρακολουθού-
σε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

• Τους υπαλλήλους του Τμήματος Κα-
θαριότητας για την πολύτιμη συν-
δρομή τους , πριν και μετά το καρ-
ναβάλι.

• Την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Απο-
στολών του Δήμου Βέλου Βόχας

• Τον Βαγγέλη Νικολάου στην κατα-
σκευή των αρμάτων

• Ιδιαίτερη αναφορά και ένα μεγά-
λο ευχαριστώ στους χορηγούς 
και υποστηρικτές του φετινού μας 
καρναβαλιού, οι οποίοι σε καιρούς 
δύσκολους, συνέδραμαν ηθικά και 

υλικά την προσπάθειά μας, ώστε 
το 6ο καρναβάλι του δήμου μας να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς για 
τη διασκέδαση και την αναψυχή, 

τόσο των κατοίκων όσο και των 
επισκεπτών της περιοχής μας. Οι 
πολύτιμες και ευγενικές χορηγίες 
τους, αφ΄ενός κατέστησαν δυνα-

τή την όλη διοργάνωση, αφετέρου 
μας συγκίνησαν με τη γενναιοδωρία 
και την εμπιστοσύνη που δόθηκαν. 
Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για 
του χρόνου και το 7ο Καρναβάλι 
Βέλου Βόχας εκφράζουμε για άλλη 
μία φορά την ευγνωμοσύνη μας και 
τις θερμές ευχαριστίες μας.
Τέλος ο Δήμαρχος ευχαριστεί ιδι-

αίτερα, ως κατωτέρω, την οργανωτι-
κή επιτροπή του καρναβαλιού και το 
ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ του Δήμου για 
την πραγματικά άψογη διοργάνωση. 
Όλο αυτό το διάστημα κατέβαλλαν 
τα μέγιστα και έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους, έτσι ώστε ο θεσμός πια 
του καρναβαλιού στο Δήμο Βέλου Βό-
χας να παραμείνει ακλόνητος.
• Μαρία Καλλίρη, Αντιδήμαρχος Πολι-

τισμού
• Ανδρέας Σιάχος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ 

΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄
• Νίκος Παπαγεωργόπουλος, Ειδικός 

Συνεργάτης Δημάρχου
• Δημήτριος Νικολάου, Πρόεδρος Δη-

μοτικής Κοινότητας Βραχατίου
• Γιώργος Δαληβίγκας, Πρόεδρος 

Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου
• Βαγγέλης Τσάκωνας, Εκπρόσωπος 

Συλλόγου
• Γιώργος Βασιλείου, Εκπρόσωπος 

Συλλόγου
• Κατερίνα Μασούρη, Δημοτική Υπάλ-

ληλος
Οι χορηγοί στο φετινό καρναβάλι 

ήταν οι παρακάτω:

΄΄Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντε-
βού μας για το επόμενο καρναβάλι του 
Δήμου Βέλου Βόχας με ακόμα περισ-
σότερες συμμετοχές και με μεγαλύ-
τερο κέφι, γιατί η προσπάθειά μας δε 
σταματά εδώ!!! Καλή Σαρακοστή΄΄

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος
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Κυρίαρχος ο Αννίβας�
Τέσσερεις νέες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων ενισχύουν σημαντικά τον συνδυασμό του

Η Ζωή Νάκου-Κόγια
«Με μεγάλη χαρά και εκτίμηση αποδέχτηκα την 

πρόταση του Δημάρχου μας,  Αννίβα Παπακυριά-
κου,  να συμμετέχω με την υποψηφιότητά μου στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές», σημειώνει στο μή-
νυμά της η Ζωή Νάκου-Κόγια.

«Πιστεύω σε μία κοινή, ομαδική προσπάθεια, με 
θέληση και αγάπη για τον τόπο μας, μέσα από ένα 
έμπειρο στην αυτοδιοίκηση συνδυασμό, όπου τα 
τελευταία δύσκολα χρόνια υπηρετεί επάξια και ση-
ματοδοτεί θετικά την πορεία του τόπου μας.

Η υποψηφιότητα του Αννίβα Παπακυριάκου απο-
τελεί την πιο σοβαρή, αξιόλογη και αξιόπιστη επιλο-
γή για την περιοχή μας.

Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους 
τους συνυποψηφίους μου!!!», καταλήγει.

Η Ιωάννα Μασούρη
Η κ. Μασούρη με ανακοίνωσή της στο Facebook 

αναφέρει: «Χάρη στην καθημερινή επαφή μου με τον 
κόσμο, μπορώ ν’ ακούσω και να συζητήσω για τα προ-
βλήματα που και έχει ο Δήμος μας, αλλά και για τις δυ-
νατότητες που υπάρχουν για την επίλυσή τους.

Τώρα μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία με τον Αννί-
βα Παπακυριάκο, να βοηθήσω ενεργά. Πιστεύω στην 
ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Ο συνδυασμός του Αννίβα Παπακυριάκου απαρτίζε-
ται από πολύ αξιόλογα άτομα, μία ομάδα η οποία έχει 
τη θέληση, τη διάθεση και φυσικά μπορεί να δώσει 
πολλά στο Δήμο μας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά 
και φυσικά αποδέχτηκα την πρόταση του Αννίβα Πα-

πακυριάκου να στηρίξω με την υποψηφιότητά μου 
το ψηφοδέλτιο της ΄΄Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης΄΄ 
στις εκλογές του Μαϊου!»

Ο Τάκης Μπαλάσκας
«Αγαπητοί συνδημότες
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου είναι μία με-

γάλη ευκαιρία για την περιοχή μας ώστε να προχωρή-
σει με σταθερότητα στους δύσκολους καιρούς που όλοι 
μας βιώνουμε.

Είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, και ως 
δημότες οφείλουμε να πάρουμε την τύχη και το μέλλον 
στα χέρια μας.

Αποφάσισα λοιπόν να συνταχθώ με το συνδυασμό 
του Δημάρχου, Αννίβα Παπακυριάκου, τον οποίο θε-
ωρώ ως την πιο αξιόπιστη επιλογή για το μέλλον της 
περιοχής μας.

Πιστεύω στη μεγάλη προσπάθεια που πραγματοποι-
εί τα τελευταία χρόνια να ενώσει και να συνθέσει πέρα 
από μικροπολιτικές ή τοπικιστικές επιδιώξεις.

Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε 
το επόμενο βήμα για την περιοχή μας» γράφει ο Τάκης 
Μπαλάσκας, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του.

Ο Κώστας Σχοινοχωρίτης
Ο κ. Σχοινοχωρίτης έδωσε στη δημοσιότητα μια 

εκτενή επιστολή στην οποία αναφέρει τα εξής: 
«Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες
Tα τελευταία χρόνια παρακολουθώ με ιδιαίτερο εν-

διαφέρον τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ει-
δικότερα τα όσα αφορούν τον δήμο Βέλου – Βόχας. Η 

ενασχόλησή μου με τα κοινά της Βόχας καταγράφεται 
για πρώτη φορά κατά τη χρονική περίοδο 2008 – 2012 
όπου διετέλεσα πρώτος αιρετός Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Νέων του δήμου Βόχας (Το.Συ.Ν).

Από το έτος 2012 μέχρι και σήμερα είμαι Πρόεδρος 
του Συλλόγου Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με στοχευμένες δράσεις και παρεμβά-
σεις, όπως το οριστικό κλείσιμο του Χ.Α.Δ.Α Ζευγο-
λατιού και την αποκατάσταση αυτού, τη φύλαξη του 
Ζευγολατιού από Εταιρεία Ιδιωτικής φύλαξης κ.α., που 
στοχεύουν αποκλειστικά στην επίλυση προβλημάτων 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.

Με τον «Καλλικράτη» ο Δήμος μας δοκιμάστηκε 
σκληρά μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. 
Από τη μια πλευρά η διεθνής οικονομική συγκυρία 
(μνημόνια) με τις περικοπές και τις υποχρηματοδοτή-
σεις που έφερε στους Ο.Τ.Α, από την άλλη τα κληρο-
νομηθέντα χρέη των πρώην Καποδοστριακών δήμων 
Βέλου και Βόχας, δημιούργησαν συνθήκες ασφυξίας 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μην αφήνοντας πε-
ριθώρια για άλματα και έργα. Παρά ταύτα, ο Δήμος μας 
ισορρόπησε, νοικοκυρεύτηκε οικονομικά και πλέον εί-
ναι ένας δήμος «πράσινος» έτοιμος να ενταχθεί σε νέα 
προγράμματα, να υλοποιήσει νέα αναγκαία έργα, να 
λάβει νέες χρηματοδοτήσεις.

Πιστεύω ότι η τοπική μας κοινωνία σήμερα έχει ανά-
γκη από ένα ρεαλιστικό σχέδιο που να βασίζεται στον 
πλούτο των ιδεών και τη σύνθεση αυτών, με κοινό 
όραμα, σαφείς στόχους, καθαρή ματιά, τόλμη και δια-
φάνεια.

Ο τόπος μας σήμερα έχει ανάγκη από ΣΥΝΟΛΑ σκε-

Νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε 
ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας 

Παπακυριάκος, με το συν-
δυασμό του στις εκλογές 

της 26ης Μαΐου. Πρόκειται για την 

Ιωάννα Μασούρη ασφαλίστρια από 
το Βέλο, τον Ζευγολατιώτη συγγρα-
φέα-ιστορικό Κώστα Σχοινοχωρίτη, 
τη Ζωή Νάκου-Κόγια από τη Νερά-
ντζα και τον Τάκη Μπαλάσκα από το 

Ζευγολατιό. Δυναμώνεται, λοιπόν, 
η ομάδα του Δημάρχου Αννίβα Πα-
πακυριάκου ο οποίος προβάλλει και 
ως το μεγάλο φαβορί για την επανε-
κλογή του για μια 3η θητεία. 

ΥΠΕΡΟΧΗ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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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

πτόμενων, δημιουργικών, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών 
με ειλικρίνεια, εντιμότητα και ικανότητες. Σκέφτηκα και έκρινα 
πώς ένα τέτοιο σύνολο εντός του οποίου θα μπορούσα να συ-
νυπάρξω και να προσφέρω είναι αυτό που περιβάλει τον Αννί-
βα Παπακυριάκο.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους δημότες 
του δήμου Βέλου – Βόχας και κυρίως με διάθεση προσφοράς, 
έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω την υποψηφιότητά 
μου για τη θέση του δημοτικού συμβούλου στις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές με τον συνδυασμό του Δημάρχου Αν-
νίβα Παπακυριάκου.

Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα διστάσω ποτέ να 
απαιτώ και να διεκδικώ για ένα καλύτερο παρόν, για ένα καλύ-
τερο αύριο. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Πάντοτε θα υπάρχουν 
«κακώς κείμενα». Για αυτά όμως τα «κακώς κείμενα» πρόθεσή 
μου είναι να ελαχιστοποιηθούν και να εκκλείψουν.

Θα υπηρετήσω με συνέπεια τον θεσμό της αυτοδιοίκησης 
χωρίς παρεκκλίσεις και καιροσκοπισμούς, έχοντας ως βάση τις 
αρχές και τις αξίες που πρεσβεύω ως νέος, ως επιστήμονας, 
ως ενεργός πολίτης για μια νέα αναπτυξιακή πορεία στον δήμο 
μας με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

Με ιδιαίτερη τιμή,
Κωνσταντίνος Σ. Σχοινοχωρίτης
Ιστορικός – συγγραφέας, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος 

– Μουσειολόγος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου 
Βέλου – Βόχας»

Στις 6 Μαρτίου παγκόσμια 
ημέρα ενδοσχολικης βίας το 
επιστημονικό προσωπικό του 
Δήμου(Κοινωνιολογος Τσιγα-
ρα Αικατερίνη) συνεργαζομε-
νο με το Νηπιαγωγείο Βελου 
οργάνωσε ημερίδα με θέμα 
'' ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ&ΠΑΙΔΙ''. 
Ένα θέμα τόσο πολύπλοκο και 
συνάμα τόσο απλό η προσπά-
θειά κατανόησης του άλλου. 
Ένα θέμα που αφορά μικρούς 
και μεγάλους, γιατί από τους 
μεγάλους μαθαίνουν οι μι-
κροί αυριανοι μας πολίτες. Η 
ημερίδα αισίως είχε απηχηση 
και οι γονείς ανταπεξηλθαν 
στο κάλεσμα μας.

Στις 7 Μαρτίου οργανώ-
θηκε δίωρη ημερίδα στους 
μαθητές του δημοτικού σχο-
λείου Ζευγολατιου με θέμα 

'' Ενδοσχολικη Βια''. Η ενδι-
σχολικη βία είναι ένα φαινό-
μενο που απασχολεί όλο και 
πιο συχνά την κοινωνία του 
σήμερα, γονείς και εκπαιδευ-
τικη κοινότητα για αυτό και 
δρατωντας την ευκαιρία της 
παγκόσμιας ημέρας προεβει 
ο Δήμος μας σε αυτή τη συ-
νεργασία. Οι μαθητές μέσα 
από βιωματικές ασκήσεις 
εξεφρασαν και αυτοί τη δική 
τους οπτική επί του θέματος.

Το πρώτο δεκαπενθημερο 
του Μαρτίου ξεκίνησε και μία 
όμορφη συνεργασία με το 
Δημοτικό Σχολείο Βοχαικου 
όπου θα γίνει μια τριμερης συ-
νάντηση για τη Διαχείριση Συ-
ναισθημάτων από βλέποντας 
πάντα στην αυτόβελτίωση.

Το επιστημονικό προσω-

πικό του Δήμου είναι άμεσα 
ανταποκρινομενο σε οποιο-
δήποτε πρόβλημα που μπορεί 
να συναντήσει οποιοσδήποτε 
γονέας(δημοτης  Βελου-Βο-
χας) με το παιδί του ή με το 
σχολείο, εντελώς δωρεάν, 
ερχόμενος σε επικοινωνία με 
τη Σχολική Διεύθυνση. Μέχρι 
και σήμερα έχει διενεργηθεί 
μία μεγάλη σειρά συναντήσε-
ων με γονείς από τα Δημοτικά 
Σχολεία Βραχατιου, Βελου, 
Ζευγολατιου, Κοκκωνιου, 
Βοχαικου καθώς επίσης και 
με γονείς των Νηπιαγωγείων 
Κοκκωνιου και Βελου.

Το πρόγραμμά συναισθη-
ματικης αγωγής είναι ενεργό 
καθώς και οι εβδομάδιαιες 
συναντήσεις με την εθελοντι-
κή ομάδα Μέγας Αλέξανδρος.

Ημερίδες με κοινωνικό πρόσημο
από το δήμο Βέλου-Βόχας

συνέχεια από τη σελίδα 17
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Συνεχίζονται τα έργα στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο ΄΄Έργα δικτύων άρδευσης και ομβρί-
ων΄΄ στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση 
οδού Ι. Μπούλια και Α. Λαζανά. Προβλέπονται εργασίες κατασκευής νέων, επι-
σκευής και συντήρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης και ομβρίων.

Μετά το τέλος των εργασιών στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου θα συνεχι-
σθούν οι εργασίες στη Δημοτική Κοινότητα Βέλου και σε Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου.
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Έξυπνος Δήμος/Έξυπνοι Δημότες

Έ νας Δήμος εν έτει 2019 δεν 
μπορεί να έχει τις ίδιες λει-
τουργίες και υπηρεσίες με πε-

ρασμένες δεκαετίες, καθώς τα προ-
βλήματα διαφοροποιούνται, το ίδιο 
και οι ανάγκες των Δημοτών. Ένας 
Δήμος λοιπόν που αφουγκράζεται τα 
σύγχρονα προβλήματα των πολιτών, 
οφείλει να εκσυγχρονίζει τις δομές 
του. Ο Δήμος Βέλου-Βόχας πέρα 
ελαχίστων εξαιρέσεων δεν κινείται 
σε αυτήν την κατεύθυνση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Για τους παραπάνω λόγους εί-

ναι αναγκαία η δημιουργία μιας 
πλατφόρμας, προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του Δήμου και με δυνατό-
τητα επέκτασης και ενίσχυσης με 
περισσότερες δυνατότητες. Πρόκει-
ται στην ουσία για μια ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση του Δήμου, όπου ο 
Δημότης θα έχει ευκαιρία να κατα-
γράψει τα προβλήματα, ύστερα να 
μπορεί να καταθέσει ένα αίτημα και 
τέλος να παρακολουθεί την πορεία 
υλοποίησής του. Το ίδιο θα ισχύει και 
για κάθε έργο, από την μελέτη του 
μέχρι την υλοποίησή του. Με αυτόν 
τον τρόπο θα μπορεί να οπτικοποιή-
σει ο κάθε δημότης με φωτογραφίες, 
βίντεο καθώς και να έχει την δυνατό-
τητα να αξιολογήσει την πορεία του.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Για την ορθή χρήση της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας είναι αναγκαία η 
παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα έξυ-

πνου φωτισμού έχει διττό ρόλο. Αφε-
νός θα γίνεται εξοικονόμηση ρεύμα-
τος και κατά συνέπεια και Δημοτικών 
χρημάτων. Αφετέρου στα πλαίσια 
της αναγκαιότητας ενός μετασχημα-
τισμού του Δήμου μας, σε έναν Δήμο 
Περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο, 
είναι αναγκαίο αυτό το έργο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
Με την χρήση αισθητήρων θα μπο-

ρεί η αποκομιδή των απορριμμάτων 
να γίνει και πιο άμεσα αλλά και για 
την πληρότητα των κάδων. Σε αυτό 
το σημείο πρέπει να σημειώσουμε 
ό,τι αποτελεί προτεραιότητα η κατα-
σκευή ενός σύγχρονου κέντρου Δια-
χείρισης Απορριμμάτων.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να ανα-
φέρουμε την χρήση υπογειοποιημέ-

νων κάδων και αντικατάσταση των 
παλαιών κάδων. Με αυτό τον τρόπο 
θα γίνει μεγάλη εξοικονόμηση χρη-
μάτων καθώς θα απαιτούνται λιγό-
τερες διαδρομές που θα χρειάζονται 
να γίνουν, δυσάρεστες οσμές αλλά 
και έκλυση τοξικών αερίων θα εκ-
μηδενίζεται, αλλά και θα υπάρχει μια 
αισθητική αναβάθμιση της περιο-
χής, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες 
όπου το πρόβλημα των απορριμμά-
των στον Δήμο μας, οξύνεται.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα αυ-
τοματοποιημένο σύστημα, το οποίο 
θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να 
μπορεί να εκτυπώσει απαραίτητα έγ-
γραφα για τους Δημότες και τις ώρες 
που δεν είναι ανοικτά τα ΚΕΠ. Ύστερα 
μετά την ταυτοποίηση του Δημότη, θα 
του γνωστοποιούνται τα κατάλληλα 
έγγραφα προκειμένου να μπορεί να 
καταθέσει άμεσα. Οι αιτήσεις και τα 
σχετικά δικαιολογητικά θα κοινοποι-
ούνται απευθείας μέσω του ηλεκτρο-
νικού πρωτοκόλλου στην κατάλληλη 
Διεύθυνση του Δήμου. Στο τέλος, θα 
μπορεί στο αυτοματοποιημένο μη-
χάνημα να εκτυπώσει ο Δημότης την 
απάντηση της αντίστοιχης υπηρεσίας. 
Για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας 
και για Δημότες με κινητικά προβλή-
ματα, είναι αναγκαία η παράδοση των 
απαραίτητων εγγράφων στις ίδιες τις 
κατοικίες των πολιτών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με αυτό το σύστημα θα γίνεται η 

συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, 
επεξεργασία, ανάλυση και οπτικο-
ποίηση, σε ψηφιακό περιβάλλον, των 
δεδομένων που σχετίζονται με τον 
χώρο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
εφαρμογές Πολεοδομικών δεδομέ-
νων, Αγροτικών Δρόμων, Αρχείου 
Πολεοδομίας, Τεχνικών έργων, Δη-
μοτικής Περιουσίας, Σήμανσης, Οδο-
φωτισμού και σημείων ενδιαφέρο-
ντος. Με ένα τέτοιο έργο παρέχονται 
χρήσιμες πληροφορίες σε αρκετές 
επιχειρήσεις και αποτελεί παράγοντα 
ανάπτυξης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ 

Με αυτό το σύστημα θα επιτυγ-
χάνεται ο έλεγχος της παροχής του 
νερού αλλά και σημαντική εξοικονό-
μηση νερού, ενός αγαθού που είναι 
πολύτιμο και παρουσιάζει έλλειψη 
στον τόπο μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Θεωρούμε πως η ύπαρξη κοινω-

νικών φροντιστηρίων πέρα από την 
χορήγηση περισσότερων ευκαιριών 
στους νέους, ώστε να διεκδικήσουν 
να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Ο Δήμος οφείλει να ανοίγει νέους 
ορίζοντες στους Δημότες του και 
ειδικότερα στους νέους, για αυτό το 
λόγο θα διεκδικήσουμε προγράμμα-
τα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και αφορά την ανταλλαγή μαθητών 
σε ξένα κράτη. Εξίσου σημαντικό θα 

αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί ξένοι 
μαθητές θα επισκέπτονται την περιο-
χή μας και θα γνωρίζουν τα ήθη και 
έθιμα μας!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ένας έξυπνος Δήμος για να θέλει 

να αυτοπροσδιορίζεται ως έξυπνος, 
οφείλει να δίνει τα κίνητρα στους νέ-
ους, να καινοτομούν. Η καινοτομία 
όμως πέρα από φαντασία και όρεξη 
χρειάζεται και τις κατάλληλες υποδο-
μές. Δεσμευόμαστε στον καλύτερο 
εξοπλισμό των σχολικών εγκαταστά-
σεων με κύριο μας μέλημα τα σχο-
λεία μας να καθοδηγούν μια μερίδα 
νέων, ώστε να εφεύρουν καινοτόμες 
ιδέες. 

Σε μια εποχή που αλλάζει συνεχώς 
και στηρίζεται στις νέες ιδέες, οφεί-
λουμε να εκσυγχρονιστούμε!

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Με το βλέμμα μας στραμμένο στην 

διατήρηση του φυσικού μας περι-
βάλλοντος και εκτός των προτάσεων 
που αποσκοπούν στην μείωση χρή-
σης των φυσικών πόρων, οφείλουμε 
να εισάγουμε στον Δήμο μας την Κυ-
κλική Οικονομία. 

Τα απορρίμματα σε όλο τον Δυτι-
κό Κόσμο δεν αποτελούν άχρηστα 
πράγματα. Οφείλουμε να φτιάξουμε 
κέντρα διαχείρισης των απορριμ-
μάτων όπου μια κυκλική οικονομία 
προϋποθέτει αλλαγή της εστίασης 
στην επαναχρησιμοποίηση, επι-
σκευή, ανανέωση και ανακύκλωση 
υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. 

Ό,τι προηγουμένως θεωρούνταν 
«απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί 
σε πρώτες ύλη. Η κυκλική οικονομία 
γίνεται καλύτερα κατανοητή εξε-
τάζοντας τα φυσικά, βιοσυστήματα 
που λειτουργούν. με βέλτιστο τρόπο 
διότι το καθένα από τα στοιχεία τους 
εντάσσεται στο σύνολο. Τα προϊόντα 
σχεδιάζονται με στόχο να εντάσσο-
νται σε κύκλους υλικών, με αποτέ-
λεσμα τα υλικά να μεταφέρονται με 
τέτοιον τρόπο ώστε η προστιθέμενη 
αξία να διατηρείται όσο το δυνατόν 
περισσότερο - ενώ τα υπολειμματικά 
απόβλητα να προσεγγίζουν το μηδέν.

Για εμάς είναι απαραίτητη η με-
τεξέλιξη του Δήμου, σε έναν Δήμο 
σύγχρονο και πρωτοποριακό, με 
υψηλό το αίσθημα προσφοράς στην 
κοινωνία μας!

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ:

Ο δήμος Βέλου-Βόχας πρέπει να αφουγκράζεται τα σύγχρονα προβλήματα των πολιτών  
και οφείλει να εκσυγχρονίζει τις δομές του. 
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Θα παραλάβουμε έναν δήμο 
τελευταίο σε όλα�

Η τραγική κατάσταση του δήμου Βέλου-Βόχας

Τι συμβαίνει και μένουμε τόσο πίσω; Τι συμβαίνει και δεν εγκρίνονται 
χρηματοδοτήσεις για το δήμο μας, όταν για άλλους δήμους το χρήμα ρέει άφθονο; 

Δήμος Βέλου-Βόχας

Πάλι μας περιμένουν έτοιμα λεφτά και δεν μπορούμε να τα 
πάρουμε; 
Ειδικά στην πρόσκληση που αφορά την « Ανέγερση και επα-
νάχρηση δημοτικών κτιρίων» (την αποπεράτωση του δημαρ-
χείου Βέλου-Βόχας δηλαδή) για την οποία ο κ. δήμαρχος με 
διθυραμβικό δελτίο τύπου ανακοίνωσε ότι κατέθεσε το φά-
κελο πρώτος, βλέπουμε στις λίστες του υπουργείου ότι ήδη 
οι προτάσεις τριών άλλων δήμων έχουν εγκριθεί με 8 εκατ. 
ευρώ για αντίστοιχα έργα και ξεκινούν!
Μήπως κ. Παπακυριάκο φταίει και πάλι το «κακό» υπουργείο 
που δεν προχωρά γρήγορα στις απαιτούμενες ενέργειες για 
να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις μας, όπως ισχυρίστηκες 
για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών; 
Είναι τόσες πολλές οι χαμένες ευκαιρίες που γλίστρησαν από 
τα χέρια σου αυτά τα 9 χρόνια, που κουραστήκαμε να τις με-
τράμε. Τόσες πολλές οι χαμένες χρηματοδοτήσεις, τόσα πολλά 
τα χαμένα έργα, οι χαμένες προσκλήσεις. Δεν είσαι σε θέση 
να δώσεις απάντηση σε καμία από αυτές τις ερωτήσεις μας, κ. 
απερχόμενε K.δήμαρχε....
Ο λόγος που δεν μπορείς να απαντήσεις είναι προφανής σε 
όλους μας. Ξέρεις ότι λέμε την αλήθεια! Πώς να αντικρούσεις 
την αλήθεια των αριθμών και των ντοκουμέντων εγγράφων; 
Κανένα ψέμα δεν μπορεί να σκεπάσει το φως της αλήθειας 
που ξεχύνεται από παντού και σε αποκαλύπτει.
Γι’ αυτό ΤΕΛΟΣ ΕΔΩ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ. ΟΧΙ ΠΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!
ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
26 ΜΑΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΜΕ 
ΜΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ στους ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!!! 

Δυστυχώς κ. Παπακυριάκο οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια!
Και η αλήθεια είναι ότι 9 χρόνια τώρα κράτησες το 
δήμο Βέλου-Βόχας σταθερά στην τελευταία θέση 
όλων των χρηματοδοτήσεων. 
Μετά το φιάσκο με τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, (που 
από την 1η Φεβρουαρίου περιμένουμε απάντηση-
εξηγήσεις του απερχόμενου δημάρχου Βέλου-Βόχας 
γιατί δεν έχουμε πάρει ούτε δεκάρα τσακιστή από 
προγράμματα ΕΣΠΑ), έρχεται μια νέα αποκάλυψη να 
επισφραγίσει την ανικανότητά του να οδηγήσει τον τόπο 
μας σε ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας. 
Ο «Φιλόδημος» όπως είναι γνωστό προσφέρει την 
ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν από μικρά έως και με-
γάλα αναπτυξιακά έργα στους δήμους της χώρας. Ένα 
χρηματοδοτικό εργαλείο όπως μας έχει πει με στόμφο 
ο ίδιος ο απερχόμενος δήμαρχος Βέλου-Βόχας που 

διαθέτει χρήματα στους δήμους για έργα. 
Κι όμως σ’ αυτή τη λίστα των χρηματοδοτήσεων από 
τον Φιλόδημο ο δήμος Βέλου-Βόχας παραμένει στα-
θερά τελευταίος! 
Πάλι και πάλι!
Ενώ υποτίθεται ότι καταθέτει προτάσεις, τις οποίες 
υποστηρίζουμε ομόφωνα στο δημοτικό συμβούλιο, 
στις λίστες των αποφάσεων ένταξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών ο δήμος Βέλου-Βόχας παραμένει τελευ-
ταίος! 
Όπως βλέπουμε και στον πίνακα και στα γραφήματα ο 
δήμος Βέλου-Βόχας παραμένει θλιβερά τελευταίος, 
αφού το ύψος της χρηματοδότησης που έχει μέχρι σήμε-
ρα εξασφαλίσει μόλις αγγίζει το 1/3 του αμέσως επόμε-
νου από το τέλος δήμου, του δήμου Κορινθίων.



ΔΕΥΤΕΡΑ  18  ΜΑΡΤΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη22 Δήμος Βέλου-Βόχας

Γιατί οι δυνατοί υποψήφιοι 
επιλέγουν Μανάβη�

Για πρωτιά μιλάνε πλέον και στο Βέλο�
Γιάννης Οικονόμου, Μαρία Δημητρίου, Βασίλης Κωστούρος και Γιώργος Λιούντρης 
ανατρέπουν τα δεδομένα και χαρίζουν σαφή υπεροχή στον συνδυασμό ΝΕΑ ΠΝΟΉ!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας

Γεννήθηκα στο Βέλο το 1975, όπου 
και διαμένω μόνιμα,με καταγωγή 
απο την Βελίνα.

Αποφοίτησα απο το Λύκειο Βέ-
λου και σπούδασα Ρουμάνικα στο 
Universitea din Timisoara και Αρχιτε-
κτονική στο Universitea Politehnica 
din timisoara.

Εκπλήρωσα την στρατιωτική μου 
θητεία στην Σχολή Μηχανικού στο 
Λουτράκι. Εργάζομαι στην εταιρεία 
"Φαίαξ" ΑΤΕΕ καθώς και στην Club 
Hotel Cazino Loutraki.

Δραστηριοποιήθηκα στις ομάδες 
μπάσκετ, Αρατος Κιάτου και Διαγό-

ρας Βέλου.
Επειδή ο δήμος μας διοικούμενος 

απο τα ίδια άτομα, οδηγείται στην οι-
κονομική αποδιάρθρωση και ανυπο-
ληψία.

Ο δήμος μας έχει απωλέσει την 
ικανότητα αυτοτελούς υπάρξεως, 
σχεδιασμού και μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού.

Οι υποδομές στα χωριά και στις 
γειτονιές καταρρέουν απο την αδια-
φορία και την εγκατάλειψη.

Οι πολίτες και ιδιαίτερα η νεολαία 
οδηγήθηκαν στο περιθώριο, την απα-
ξίωση και την ανυποληψία.

Αποφάσισα να λάβω ενεργά μέρος 
στα τοπικά πολιτικά δεδομένα με την 
παράταξη "Νέα Πνοή" και υποψήφιο 
δήμαρχο τον Θανάση Μανάβη, θεω-
ρώντας ότι είναι η μόνη σοβαρή πρό-
ταση για την έξοδο του δήμου απο το 
τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει.

Μπορούμε να αλλάξουμε τον δήμο 
Βέλου-Βόχας γιατί έχουμε το σχέδιο, 
τις γνώσεις και τους ανθρώπους να 
τον οδηγήσουμε στην νέα εποχή, με 
έργα υποδομής και ανάπτυξης που 
θα φέρουν το μέλλον.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας

Ο συνδυασμός "Νέα Πνοή", ανα-
κοινώνει την συμμετοχή του πολύ 
γνωστού νέου Βελιώτη επιχειρημα-
τία Βασίλη Κωστούρου, στο κεντρικό 
ψηφοδέλτιο της δημοτικής ενότητας 
Βέλου.

Ο Βασίλης Κωστούρος γεννήθηκε, 
ζεί και επιχειρεί στο Βέλο και είναι 
ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη και την 
νέα γενιά.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Θα-
νάσης Μανάβης δήλωσε:

"Αποτελεί σημαντική τιμή για τον 

συνδυασμό μας η συμμετοχή νέων 
ανθρώπων και επιχειρηματιών, που 
έχουν πετύχει σημαντικά πράγματα 
στην ζωή τους, με την δουλειά και 
τον ιδρώτα τους. Ο Βασίλης Κωστού-
ρος, ενισχύει ακόμα πιο πολύ το ψη-
φοδέλτιο μας στην δημοτική ενότητα 
Βέλου και την πεποίθηση μας για την 
νίκη και την μεγάλη αλλαγή, που έχει 
ανάγκη ο δήμος μας. Καλό αγώνα 
Βασίλη".

Απο την πλευρά του ο Βασίλης Κω-
στούρος δήλωσε:

"Ηρθε η ώρα το Βέλο, να πάει 
μπροστά. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον 
Θανάση Μανάβη και τους συνεργάτες 
του και όλοι μαζί, θα πάμε τον δήμο 
εκεί που του αξίζει. Μπορούμε και το 
έχουμε αποδείξει, απο τις δουλειές 
μας και την δημιουργικότητα με την 
οποία παλεύουμε την ζωή.Μείναμε 
πολύ πίσω και επειδή αγαπάμε τον 
τόπο μας, οφείλουμε όλοι να δώσου-
με τώρα αγώνα για να κερδίσουμε τα 
χαμένα χρόνια. Είμαι βέβαιος για την 
νίκη".

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Δικηγόρος  //  Υποψήφια δημοτική σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Η ανακοίνωση της Μαρίας Δημητρίου έγινε στις 
8 Μαρτίου και γι' αυτό το εισαγωγικό κείμενο κα-
λοσωρίσματος του συνδυασμού έγραφε: 

Ημέρα της γυναίκας σήμερα και ο συνδυασμός 
"Νέα Πνοή", ανακοινώνει την υποψηφιότητα,μί-
ας εξαιρετικής συμπατριώτισσας μας, επιστήμονα 
και μητέρας. Καλωσορίζουμε στον αγώνα για την 
μεγάλη αλλαγή στον δήμο Βέλου-Βόχας, την κα. 
Μαρία Δημητρίου.

Η ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γεννήθηκε και ζει στο 
Κοκκώνι και είναι δικηγόρος του Πρωτοδικείου 
Κορίνθου.

Ο Θανάσης Μανάβης δήλωσε:
"Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα, για όλους μας 

στην "Νέα Πνοή", η τιμή και η εμπιστοσύνη που μας 
δείχνουν επιστήμονες σαν την Μαρία Δημητρίου.
Κάθε μέρα οι ευθύνες μας μεγαλώνουν και η μεγά-
λη αλλαγή έρχεται όλο και πιο γρήγορα. Πιο δυνα-
τοί και πιο αποφασισμένοι απο ποτέ συνεχίζουμε".

Η κα. Μαρία Δημητρίου δήλωσε:
"Σαν μητέρα, σαν επιστήμονας αλλά πιο πολύ σαν 

πολίτης του δήμου Βέλου-Βόχας, θεώρησα καθή-
κον μου να πάρω ενεργά μέρος στην πολύ σημα-
ντική προσπάθεια του συνδυασμού "Νέα Πνοή" για 
ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. Το οφείλουμε 
στην αγάπη μας για τα χωριά μας, στα παιδιά μας 
και στους συμπατριώτες μας. Είμαι σίγουρη για την 
νίκη στις εκλογές της 26ης Μαϊου".
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ
Επιχειρηματίας   //  Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  
                              δήμου Βέλου-Βόχας

Γεννήθηκε και ζεί στο Βραχάτι, όπου και ασκεί με 
επιτυχία την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Είναι απο τους πλέον ενεργούς νέους της περιοχής.
Ο Γιώργος Λιούντρης,είναι και οδηγός αγώνων και 

έχει συμμετάσχει σε πολλά Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα αγώνων ταχύτητας μοτοσυκλετών όπου έχει λάβει 
πλήθος διακρίσεων σε Εθνικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού "Νέα Πνοή", Θανά-
σης Μανάβης δήλωσε:

"Η Νέα Πνοή, ανεβάζει στροφές και ταχύτητα και η 
μεγάλη αλλαγή στον δήμο Βέλου-Βόχας είναι γεγο-

νός. Νέοι άνθρωποι σαν τον Γιώργο Λιούντρη, αγα-
πητοί και δραστήριοι, μας δίνουν αστείρευτη δύναμη. 
Πάμε δυνατά Γιώργο να αλλάξουμε τον τόπο μας".

Απο την πλευρά του ο Γιώργος Λιούντρης τόνισε:
"Δεν θα μπορούσα να λείπω απο την μεγάλη προ-

σπάθεια του Θανάση Μανάβη και των συνεργατών 
του για να ξαναγίνει ο δήμος μας, βιώσιμος και ισχυ-
ρός. Καλώ όλους τους νέους του Βραχατίου και του 
δήμου, να μπουν μπροστά στον αγώνα να αλλάξουμε 
τα πράγματα. Αν δεν το κάνουν οι νέοι ποιοί θα το κά-
νουν. Πάμε λοιπόν για την νίκη".

Οι άνθρωποι μας.
Όλοι ανεξαιρέτως που θα στελεχώσουν το συνδυασμό, είναι ακέραιοι άνθρω-
ποι, άφθαρτοι, πετυχημένοι επαγγελματίες ή επιστήμονες.
Τι είναι λοιπόν αυτό που τους κάνει να θέλουν να ασχοληθούν και με την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση;
Θα μπορούσαν να έχουν τις επιτυχημένες δουλειές τους, τα γραφεία τους ή τις 
επιχειρήσεις τους. Δεν έχουν ματαιοδοξίες, ούτε ανεδαφικές σκέψεις.
          Ξέρουν που πατούν και ξέρουν τι τους περιμένει, ακόμα και αν  
              οι περισσότεροι δεν έχουν εμπλακεί ποτέ στην πολιτική.
               Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις,  
                 μπορούν να αλλάζουν τα πράγματα.
                 Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ραχοκοκαλιά  
                   και το μυαλό της παράταξης μας.
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Χωρίς δεσμεύσεις από μεγάλα επιχειρηματι-
κά συμφέροντα και με μοναδική δέσμευση στον 
αγώνα για την ανακούφιση των λαϊκών οικογε-
νειών από τα προβλήματα που δημιουργούν οι 
αντιδραστικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης 
και των τοπικών αρχών οι οποίες συντάσσονται 
με τους  φοροληστρικούς νόμους της κεντρικής 
διοίκησης καλούμε τους πολίτες του τόπου μας να 
συμπαραταχθούν με την Λαϊκή Συσπείρωση για 
να ενισχύσουμε τον αγώνα μας και να αφήσουμε 
πίσω μας την τακτική των συνεχομένων θυσιών 
των πολιτών για τα κέρδη των λίγων.

Κατά την Λαϊκή Συσπείρωση το προφίλ της 
«όμορφης πόλης» είναι εκείνο που τα προβλήματα 
των ανθρώπων μπαίνουν σε άμεση προτεραιότη-
τα με ένα Δήμο να διεκδικεί αύξηση της κρατικής 
χρηματοδότησης για έργα που θα δημιουργήσουν 
την υποδομή για ένα καλύτερο και ανθρώπινο βι-
οτικό επίπεδο των πολιτών, με ένα Δήμο που θα 
στέκεται πάντα στο πλευρό των πολιτών και θα 
συνεργάζεται μαζί τους με στόχο την ανάδειξη και 
λύση των λαϊκών προβλημάτων.

 Ο δήμος Βέλου Βόχας χαρακτηρίζεται από 
την πλήρη εγκατάλειψη από πλευράς βασικών 
υποδομών αλλά και την καταστροφή των ήδη 
υπαρχόντων. Δεν νοείται στον αιώνα που ζού-
με να υπάρχουν ακόμα σε οικισμούς παμπάλαια 
δίκτυα ύδρευσης κατασκευασμένα από αμίαντο 
υλικό υψηλού κινδύνου καρκινογένεσης. Είναι 
ανεπίτρεπτο οι βασικοί αλλά και οι δευτερεύοντες 
άξονες οδοποιίας να παρουσιάζουν εικόνα εγκα-
τάλειψης και να κατασκευάζεται στην παραλία 
Κοκκωνίου με προχειρότητα έργο δίχως ποιότητα 

και μελέτη προεκλογικά μήπως περισώσει έστω 
και την τελευταία στιγμή η δημοτική αρχή το γόη-
τρο της, διότι αυτό μόνον τους ενδιαφέρει.

Θα θέλαμε κάποια στιγμή να μας εξηγήσει η 
δημοτική αρχή ποιο είναι το τεχνικό πρόγραμμα 
του δήμου από το οποίο απουσιάζουν παντελώς 
έργα αντισεισμικής προστασίας των σχολικών 
κτιρίων, δημοτικών κτιρίων, κατοικιών που θα 
προέβλεπε και θα εξασφάλιζε την αντισεισμική 
επάρκεια τους. Αυτό βέβαια αφορά και τους συμ-
μετέχοντες συνδυασμούς που λαμβάνουν μέρος 
στις τοπικές εκλογές διότι  δεν αναφέρονται σε 
αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Δεν προβλέπεται κα-
νένα ουσιαστικό σχέδιο για την προστασία των 
υπαρχόντων υποδομών και του πληθυσμού.

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα των πλημμυρών 
σε περιοχές του δήμου που επλήγησαν, με σοβα-
ρές οικονομικές συνέπειες και μάλιστα σε εποχή 
μνημονίων και προσπάθεια οικονομικής εξαθλί-
ωσης του λαού μας, θα έπρεπε ως όφειλε η δη-
μοτική αρχή να θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα 
πρόβλεψη για αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική 
προστασία και αντισεισμική θωράκιση, διαμέσω 

ενός τεχνικού προγράμματος ικανού να ανταπε-
ξέλθει στην θωράκιση του δήμου, ενημερώνοντας 
βέβαια τους πολίτες τι ποσοστό θα καλυφθεί από 
τις τσέπες των δημοτών μέσω δημοτικών τελών ή 
μέσω δάνειων που πάλι θα πληρώσουν οι δημό-
τες και τι μέρος θα καλύπτει το κεντρικό κράτος 
που φοροληστεύει.

Καλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας να βγά-
λουν πολιτικά συμπεράσματα και να μην παρα-
πλανηθούν από καυγάδες και θριαμβολογίες που 
στήνονται προεκλογικά και οδηγούν στην λογική 
των «χαμηλών απαιτήσεων» και από ονόματα 
ηχηρά και ικανά πρόσωπα υποψήφιους επισκέ-
πτες. Χορτάσαμε από σωτήρες και διθυραμβικούς 
λόγους για μεγαλεπήβολα σχέδια που όμως δεν 
υλοποιήθηκαν ποτέ.

Διεκδικούμε μέτρα στα δύσκολα χρόνια των 
μνημονίων που μας επέβαλλαν, πιέζοντας για λύ-
σεις που θα δώσουν ανάσα στην δύσκολη καθη-
μερινότητα στηρίζοντας τα λαϊκά αιτήματα.

Στην Λαϊκή Συσπείρωση πιστεύουμε σε ενερ-
γούς και συμμετοχικούς πολίτες και σε κάθε άν-
θρωπο με καλή θέληση να εργαστεί μαζί μας πριν 
και μετά τις εκλογές και απευθύνουμε πλατύ κά-
λεσμα στην τοπική κοινωνία να συμπορευθεί μαζί 
μας στα δύσκολα που βρίσκονται μπροστά μας. 
Δεν έχει σημασία να συμφωνούμε σε όλα αλλά να 
αγωνισθούμε για τα καλύτερα του τόπου μας.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση
Ο υποψήφιος δήμαρχος 

ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η «Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη δήμου Βέ-
λου-Βόχας» ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια με 
σκοπό να υπηρετήσει τα οράματα, τους στόχους, 
και να ανακουφίσει κατά το δυνατόν τα προβλήμα-
τα και τις αγωνίες των δημοτών μας.

Επί πέντε έτη ο επικεφαλής της παράταξής μας, 
Λεωνίδας Στεργιόπουλος, τίμησε τη θέση που του 
έδωσε η κάλπη τον Μάιο του 2014, ασκώντας 
εποικοδομητική κριτική στην δημοτική αρχή, χω-
ρίς μικροπολιτικά σκαμπανεβάσματα και στείρες 
αντιπολιτευτικές κορώνες. 

Σήμερα πέντε χρόνια μετά με το νέο σκηνικό 
που διαγράφεται μέσα από τον «Κλεισθένη Ι» και 
τις δυνατότητες που υπάρχουν για αντιπροσω-
πευτικότερη εκπροσώπηση και παρουσία στο 
δημοτικό συμβούλιο υγιών αυτοδιοικητικών δυ-

νάμεων είναι αδύνατον για την παράταξή μας να 
απουσιάζει. 

Έτσι η Γενική συνέλευση της Ενωτικής Ριζο-
σπαστικής Παράταξης την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019 αποφάσισε να συμμετέχουμε στις δημοτι-
κές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 με επικεφαλής, 
υποψήφιο δήμαρχο Βέλου-Βόχας τον Λεωνίδα 
Στεργιόπουλο. Με την απόφασή μας αυτή θέλου-
με επίσης να δώσουμε οριστικά τέλος στις «φή-
μες» για δήθεν συμφωνίες με άλλες παρατάξεις. 
Οι συνεργασίες είναι στο DNA μας αλλά πάνω στο 
τραπέζι, με βάση προγραμματικές δεσμεύσεις και 
όχι με ίντριγκες. 

Για μας ο δήμος είναι ο πλησιέστερος θεσμός 
στον πολίτη και μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικό περιβάλλον καλείται να εξασφαλίσει  την 

τοπική ανάπτυξη μέσα από προγράμματα και χρη-
ματοδοτήσεις. 

Φιλοδοξία μας είναι να υπηρετήσουμε πιστά, 
όπως κάναμε μέχρι σήμερα, τους δημότες και να 
βοηθήσουμε με κάθε τρόπο ώστε να φέρουμε στο 
δήμο μας «Το Μέλλον Σήμερα»!

Σας καλούμε δίπλα μας, έξω από τοπικιστικές 
λογικές και πέρα από πολιτικές οριοθετήσεις ή 
άλλες προτιμήσεις, να συνθέσουμε το όραμα για 
τον Δήμο μας, μέσα από ειλικρινή διάλογο, για τη 
συνολική ανάπτυξη των κοινοτήτων μας , με το 
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον!

Σας καλούμε να είστε συνοδοιπόροι και υπο-
στηρικτές μας!

Το μέλλον μας περιμένει! Ας το πάρουμε στα χέ-
ρια μας σήμερα!

Διακήρυξη του συνδυασμού ‘Το Μέλλον Σήμερα’-
Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη δήμου Βέλου-Βόχας

Λαϊκή Συσπείρωση Βέλου-Βόχας: Απευθύνουμε πλατύ 
κάλεσμα στην τοπική κοινωνία να συμπορευθεί μαζί μας�



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Καθάρισε και 
την Κομοτηνή 
ο Παμβοχαϊκός
Επιστροφή στις νίκες για τον 
Παμβοχαϊκό, ο οποίος υποδέ-
χθηκε την Τετάρτη (13/03) την 
Κομοτηνή στο Βραχάτι και δεν 
δυσκολεύτηκε να επικρατήσει 
3-0 σετ σε κάτι περισσότερο 
από μια ώρα. Η ομάδα της 
Κορινθίας με τη νίκη αυτή, 
κατάφερε να ανέβει στην 
τέταρτη θέση της βαθμολογί-
ας, έχοντας 28 βαθμούς έναντι 
26 του Φοίνικα Σύρου που 
ηττήθηκε εντός έδρας από τον 
Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Παμ-
βοχαϊκός έχει να δώσει έναν 
αγώνα, ενώ ο Φοίνικας έχει να 
δώσει δυο, οπότε θα πρέπει να 
περιμένει και τα αποτελέσματα 
του «Πειρατικού» για να δει αν 
θα είναι στην τελική τετράδα…  

Τα σετ: 25-16, 25-23, 25-22

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Κώστας 
Δεληκώστας): Δημητριάδης, 
Ολιβέιρα 18 (16/27, 2 μπλοκ, 
56%υπ., 33%αρ.), Γκλαντστό-
ουν 9 (4/7επ., 2 μπλοκ, 3 
άσσους), Τσέλιος 2 (2 μπλοκ), 
Αμπραο 13 (13/21επ., 47%υπ., 
33%αρ.), Γουάλαφ 8 (6/13, 
2 μπλοκ) / Κωτσάκης (λ. - 
50%υπ., 25%αρ.), Δημητού-
λης, Συναδινός, Τουρνάκης 3 
(2/3επ., 1 μπλοκ).

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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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΚΙΑΤΟΥ

Έκοψε την πίτα του�

Τ ην Κυριακή 17 Φεβρουαρίου ο 
Ναυτικός Όμιλος Κιάτου πραγμα-
τοποίησε  μια όμορφη και ζεστή 

εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του, μέσα σε εορταστική 
ατμόσφαιρα και με την αθρόα προσέ-
λευση αθλητών, μελών και φίλων του 
συλλόγου.
Στην κατάμεστη αίθουσα του La Joya 
Cafe-Restaurant-Bar ο Πρόεδρος κ. 
Σωτήρης Μενούνος  και το διοικητικό 
συμβούλιο  του Ν.Ο. Κιάτου καλωσό-
ρισαν τους 150 παρευρισκόμενους και 
παρουσίασαν διεξοδικά τον πλούσιο 
απολογισμό των αθλητικών και λοιπών 
δράσεων του συλλόγου το 2018, που 
περιελάμβανε σημαντικές διακρίσεις 
αθλητών, συμμετοχή σε μεγάλες ιστι-
οπλοϊκές διοργανώσεις, διοργάνωση 
σεμιναρίων ιστιοπλοΐας για όλους, σε-

μιναρίων κολύμβησης για 10η συνεχή 
χρονιά, πρόγραμμα καλοκαιρινής δημι-
ουργικής απασχόλησης για παιδιά, διορ-
γάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου 
κλπ. Κορυφαία στιγμή η παρουσίαση της 
τιμητικής διάκρισης που έλαβε το πλή-
ρωμα του Ν.Ο. Κιάτου που συμμετείχε 
στην  Aegean Regatta τον Αύγουστο του 
2018. Επίσης ο Πρόεδρος παρουσίασε 
τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, 
πλούσιας και αυτής σε αθλητικές δρα-
στηριότητες και συμμετοχές σε αγώνες, 
δράσεις, σεμινάρια, πολιτισμό.  
Ακολούθησαν οι βραβεύσεις αθλητών 
και μελών του Ομίλου του Ν.Ο. Κιά-
του που διακρίθηκαν το 2018, αλλά και 
βραβεύσεις προσώπων και φορέων 
που στήριξαν τις δράσεις του Ομίλου τη 
χρονιά που πέρασε. Μεταξύ αυτών του 

Λιμενάρχη Κορίνθου για την εξαιρετική 
συνεργασία,  του Δημάρχου Σικυωνίων 
για τη στήριξη που προσφέρει στο σύλ-
λογο, του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Η ΜΗ-
ΚΩΝΗ» για την επιτυχημένη συνεργασία, 
του Κ.Π.Ε. Σικυωνίων για τα πέντε χρό-
νια εξαιρετικής συνεργασίας, του Ομίλου 
Αυτοδυτών Λουτρακίου, της εταιρείας 
ΔΙΑΚ για τη σταθερή στήριξη προς το 
σύλλογο.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννή-
σου κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος,  ο 
Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταμα-
τόπουλος,  οι Αντιδήμαρχοι Σικυωνίων 
κ. Γιάννης Τσιάνος, Γιάννης Μυττάς και 
Βασίλης Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη» κ. Δημήτρης Ζάρ-
κος, ο Πρόεδρος του ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ κ. 
Γιάννης Σωτηρόπουλος, η εντεταλμένη  
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ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αθλητικά

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

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

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B΄

Ρυθμική Γυμναστική, έλεγχος και 
ρυθμός στο σώμα και στο μυαλό.

Η αγάπη για το χορό και στο μπαλέτο, 
συνδυάζονται με κίνηση, ασκήσεις με 
συνοδεία μουσικής και με τη βοήθεια 
των οργάνων ρυθμικής (σχοινάκι, μπά-
λα, στεφάνι, κορίνες, κορδέλα) και έτσι 
τέχνη και αθλητισμός συνυπάρχουν δί-
νοντας ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.

Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική.
Το ιδανικό άθλημα για κορίτσια, αφού 

μέσα από αυτό θα μάθουν να κινούνται 
με χάρη και να ελέγχουν το σώμα τους. 

Τα οφέλη είναι πολλά, καθώς η ρυθμική 
γυμναστική βασίζεται τεχνικά στην λε-
πτομέρεια με αποτέλεσμα να αποκτούν 
ισορροπία, βελτίωση της ευελιξίας και 
του συντονισμού και έτσι γίνεται ένα 
άθλημα-βάση για την μετέπειτα ενασχό-
λησης των κοριτσιών με άλλα αθλήματα.
Ρυθμική Γυμναστική για κορίτσια από 3 
ετών...
Οι εγγραφές συνεχίζονται........
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού
2741054323
6940813100

ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ:
«Η εξάσκηση φέρνει τελειότητα»

Δημοτική Σύμβουλος για θέματα κοι-
νωνικής πολιτικής κα Βάσω Μπουζιά-
νη-Τσαντίλα,   ο Γεν. Γραμματέας του 
Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο Διοικη-
τής του Λιμενικού Τμήματος Κιάτου κ. 
Παρασκευάς Κορωναίος, Ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου κ. 
Βασίλης Παγώνης οι υποψήφιοι Δή-
μαρχοι κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, 
Μάρκος Λέγγας και Νίκος Ζαχαρόπου-
λος.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας, προ-
σφορά του φούρνου του κ. Νίκου 

Γκίνη και της Sweet Cakes & Design, 
που ανέδειξε ως τυχερό της χρονιάς 
τον κ. Παρασκευά Κορωναίο, ο οποί-
ος κέρδισε τη συμμετοχή σε ένα ταξίδι 
με ιστιοπλοϊκό σκάφος, προσφορά του 
Ναυτικού Ομίλου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ναυτικού 
Ομίλου Κιάτου ευχαρίστησαν όλους 
τους φίλους που παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση και υποσχέθηκαν το 2019 
ακόμη πιο πολλές δράσεις και ευκαι-
ρίες για ενασχόληση με το ναυταθλη-
τισμό και τη θάλασσα.
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Η Μαθηματική 
Εταιρεία 
βραβεύει

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Η Διοικούσα Επιτροπή του 
Παραρτήματος Κορινθίας της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εται-
ρείας διοργανώνει  εκδήλωση 
την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 
και ώρα 10.30 π.μ. στο 4ο Λύ-
κειο Κορίνθου με ομιλητές:
1.  Τον Μηχανικό Κωνσταντίνο 
Βερδέ και θέμα: «V-CUBE, ο 
κύβος του 21ου αιώνα»
2.  Τον Γενικό Γραμματέα της 
ΕΜΕ  κ. Γιάννη Τυρλή και  θέμα: 
«Γιατί χρειάζονται οι Μαθηματι-
κοί Διαγωνισμοί»
Στη συνέχεια της εκδήλωσης 
θα βραβευθεί ο Κορίνθιος 
Εφευρέτης Παναγιώτης 
Βερδές καθώς και οι μαθητές 
που διακρίθηκαν στον 79ο  
διαγωνισμό: «Θαλής 2018-
19», «Ευκλείδης 2018-19» και 
«Αρχιμήδης 2018-19».
Στο  χώρο  της  εκδήλωσης  θα  
υπάρχει  πρωτότυπη  έκθεση  
Πλατωνικών  στερεών  του Κο-
ρίνθιου  δημιουργού  Γιώργου  
Πέττα.

Ο πρόεδρος 
Σταυρόπουλος Σταύρος
Ο Γ.Γραμματέας 
Παπαδόπουλος Βασίλης
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Πολιτισμός

Ψήφισμα του Πολιτιστικού και 
Λαογραφικού συλλόγου Βόχας 

για το θάνατο της πρ. προέδρου 
Γεωργίας Παπαγιαννοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Βό-
χας μετά το άγγελμα του πρόωρου θανάτου της αγαπημένης μας Γεωργίας 
Παπαγιαννόπουλου, πρώην Πρόεδρου του Συλλόγου μας, συνήλθε σήμερα 
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 12.00 σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την 
οποία υπογραμμίστηκε η προσφορά της εκλιπούσης στην τοπική κοινωνία και 
η εκπαιδευτική και πολιτιστική της δραστηριότητα. 

Το Δ.Σ. εκφράζοντας την ομόθυμη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλό-
γου στο πένθος για την απώλεια του διακεκριμένου μέλους του, αποφάσισε 
ομόφωνα τα εξής:

1) Να εκφράσει τα ειλικρινά συλλυπητήρια όλων στην οικογένειά της.
2) Να παραστούν εκπρόσωποί του στην εξόδιο ακολουθία στα Ιωάννινα, 

την Πέμπτη 7-3-2019 και ώρα 17.00.
3) Να καταθέσει χρηματικό ποσό στο Χαμόγελο του Παιδιού - παράρτημα 

Κορίνθου - αντί στεφάνου.
4) Να δημοσιοποιηθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και να αναρτη-

θεί στη σελίδα Facebook του Συλλόγου.

         Η Πρόεδρος          Η Γραμματέας
Παναγιώτα Αθανασούλη    Παναγιώτα Μπλάνου

Συναυλία κλασικής κιθάρας του 
Παναγιώτη Μάργαρη στην Κόρινθο 

Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και 
συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης θα παρουσι-
άσει μια μοναδική συναυλία κλασικής κιθάρας 
στις 30 Μαρτίου στο Συναυλιακό Χώρο "Μα-
ρία Δημητριάδη" στην Κόρινθο. Θα ακουστούν 
συνθέσεις των Moriccone, Nino Rota, Erik 
Satie, Beatles, Queen, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη 
Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων δημιουργών, 
διασκευασμένες μοναδικά από τον κορυφαίο 
έλληνα κιθαρίστα. Επίσης το κοινό θα έχει την 
ευκαιρία να απολαύσει ανέκδοτες συνθέσεις 

του Παναγιώτη Μάργαρη καθώς κια κομμάτια που συμπεριλαμβάνονται στη 
νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο "Total Pop". 

Ώρα έναρξης: 21:00. Εισιτήριο: 12€ (προπώληση), 15€ (Ταμείο). 
Κρατήσεις: 2741305059, 6976433283, 6938043693.

Διήμερο αφιέρωμα στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης

22 & 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Παρασκευή 22 Μαρτίου  |  Ώρα 20.00
Ανοιχτό βήμα για εκείνους που θα ήθελαν να μοιραστούν μαζί μας ποιή-
ματά τους. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στα 
2741305059, 6976433283 και 6938043693.

Σάββατο 23 Μαρτίου  |  Ώρα 20.00
Αφιέρωμα στην μελοποιημένη ποίηση.  Το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί η Μέλ-
πω Παπαδοπούλου. Κιθάρα - τραγούδι ο Γιάννης Μπούρας.
Είσοδος ελεύθερη και τις δύο βραδιές!
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΦΤΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ  
Εκδόσεις: ΠΝΟΗ
Κατηγορία :  Δοκίμια-Μελέτες
ISBN: 9786185307523
Αριθμός σελίδων: 126

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ένα βιογραφικό μυθιστόρη-
μα, ύμνος στη ζωή δύο γυναι-
κών που νόσησαν από καρκίνο 
του μαστού. Μητέρα και κόρη 
βρίσκονται μοιραία στον δρό-
μο της ίδιας ασθένειας, αλλά 
καθεμιά ακολουθεί το δικό της 
μονοπάτι. Νικάει κανείς τον 
καρκίνο; Ακόμα κι όταν κατα-
φέρει να βγει ζωντανός από τη 
μάχη, το κράτος που ήταν το 
κορμί του και βομβαρδίστηκε 
ανελέητα, ξαναχτίζεται; Κι αν 
τα σπίτια ξαναχτιστούν από τα 
συντρίμμια, η ψυχή ξεπερνάει 
ποτέ τον φόβο ώστε να τα ξα-
νακατοικήσει;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα πολύ δυνατό βιβλίο με 

θέμα που οι περισσότεροι από 
μας, ακόμα και σήμερα, συ-
νήθως το προσπερνάμε, προ-
σπαθούμε να το αγνοήσουμε, 
να του δώσουμε πιο ήπια ονό-
ματα, λες και έτσι θα καταφέ-
ρουμε να εξορκίσουμε το κακό 
από τη ζωή μας.

Ναι αγαπητοί φίλοι, μιλά-
με για τον Καρκίνο, μια πολύ 
«μοντέρνα» και απόλυτα «δη-

μοκρατική» ασθένεια, που δεν 
κάνει ηλικιακές ή οικονομικές 
διακρίσεις.

Αυτό το βιβλίο είναι μια κα-
τάθεση ψυχής γιατί μιλάει για 
το προσωπικό βίωμα της κυ-
ρίας Δαφτσίδου, για τον δικό 
της πόλεμο με τον καρκίνο του 
μαστού βήμα βήμα, και μέσα 
από τη λυρική γραφή της συγ-
γραφέως εμείς συμπάσχουμε 
συναισθηματικά μαζί της, συ-
γκινούμαστε, και η ίδια κατα-
φέρνει να μεταδώσει δύναμη 
και αισιοδοξία σε όσους πά-
σχουν από αυτή την ασθένεια.

Και όσο κι αν φαίνεται απί-
θανο ή έστω περίεργο, ναι, 
ο καρκίνος μπορεί να γίνει 
το ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ, στη 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, και να ζή-
σει κανείς κάθε στιγμή σαν να 
είναι η τελευταία και να εκτι-
μήσει τα αυτονόητα. Ζωντανή 
απόδειξη είναι η ίδια.

Η ανάγνωση αυτού του βι-
βλίου γεννά πληθώρα συναι-

σθημάτων και σκέψεων που 
είναι αριθμητικά αδύνατον 
να αποτυπωθούν σε μερικές 
γραμμές.

«Το μόνο που έχει σημασία, 
τελικά, είναι ότι είμαι ακόμα 
εδώ! Είμαι ακόμα εγώ! Κλαίω, 
γελάω, ονειρεύομαι, ελπίζω, 
ζω!»

 Και δεν υπάρχει νύ-
χτα που να μην πολεμήσει τους 
δαίμονές της. Όμως, πάντα 
σηκώνεται το πρωί, για να λέει 
στον καρκίνο «Φτου ξελευτε-
ρία!»

Η συγγραφέας
Η Αγγελική Δαφτσίδου κατά-

γεται από ένα ακριτικό χωριό του 
Έβρου. Τα τελευταία χρόνια ζει 
και δραστηριοποιείται στη Λάρι-
σα. Σύζυγος, μητέρα, εθελόντρια, 
με έντονη παρουσία στην Ένωση 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Λά-
ρισας (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ) και συμμετοχή 
σε ανθολογίες. Παρακολουθεί ερ-
γαστήρια πολιτισμού και γραφής 
στην πόλη της και ακαδημαϊκά 
μαθήματα λογοτεχνίας. Έργα της 
είναι δημοσιευμένα στο περιοδι-
κό "Πνευματική Λάρισα" και ποι-
ήματά της έχουν μεταφραστεί στη 
γαλλική γλώσσα. Επίσης, αρθρο-
γραφεί για την ιστοσελίδα τεχνών 
και γραμμάτων "thematofylakes.
gr". Το "Παράθυρο στη ζωή" (εκδ. 
Πνοή) είναι το πρώτο της βιβλίο.

Βιβλίο

E- sisifos: Κάλεσμα 
για συμμετοχή 

σε ντοκιμαντέρ για 
την Λαογραφία

Το e-sisifos συνεχίζει απρόσκοπτα τις επαφές 
και τη συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, 
φορείς, λαογραφικά μουσεία και απλούς ανθρώ-
πους, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοριν-
θίας, στο πλαίσιο της δημιουργίας δύο ντοκιμα-
ντέρ με θέματα :
• Λαογραφικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι της 

Κορινθίας
• Λαογραφικά Μουσεία και Συλλογές στην Κο-

ρινθία
Η ομάδα του e-sisifos, περιοδεύει σε όλη την 

περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, εκεί που συ-
νεχίζει να χτυπά αδιάκοπα ο παλμός της λαϊκής 
μας παράδοσης. Γνωρίζουμε από κοντά την δρά-
ση και την προσφορά σε πολιτιστικό και κοινωνι-
κό - πολλές φορές- επίπεδο, συλλόγων, φορέων 
ή απλών ανθρώπων,που αγαπάνε την Λαογρα-
φία, επιδιώκοντας να γνωστοποιήσουμε το έργο 
τους στο ευρύ κοινό μέσω της πλατφόρμας του 
e-sisifos : Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθια-
κής Λαογραφίας.

 Η προσφορά τους στη συλλογική μνήμη, εί-
ναι καθοριστικής σημασίας για τον τόπο μας. 
Η Rap Media, ως εταίρος του e-sisifos, με την 
εξειδικευμένη, επιστημονική της ομάδα και τους 
συνεργάτες της, θα αναλάβουν να φέρουν εις 
πέρας αυτό το project, με την συμμετοχή φυσικά 
όσων το επιθυμούν.

Όσοι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς επιθυ-
μούν να συμμετέχουν, τους δίνεται η ευκαιρία με 
μηδενική επιβάρυνση από τους ίδιους, να απα-
θανατίσουν τις δράσεις τους, την προσπάθειά 
τους, το μεράκι τους και την αγάπη τους για μια 
Ελλάδα που χάνεται, σε ένα ντοκιμαντέρ παρα-
καταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2741 600 888
 

Για την Rap Media,
Ραψωματιώτης Δημήτρης
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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

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
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|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

Καθηµερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων

Βιβλίο
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Οι οπλαρχηγοί της Βόχας κατά την
εθνική επανάσταση των Ελλήνων το 1821

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ»
«Τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την Πατρίδα, παράδειγμα για εμάς 

που ζούμε σήμερα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ χάρη στους αγώνες και τις θυσίες εκείνων»

ΜΕΡΟΣ  Α΄

Την 25η Μαρτίου του έτους 1821, που 
εορτάζει η Ανατολική Ορθόδοξος Εκ-
κλησία τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 
ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
Γερμανός στα Καλάβρυτα, στη μονή 
της Μεγίστης Λαύρας, με το σύνθημα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ» ύψωσε το 

τιμημένο λάβαρο της εθνικής εξεγέρ-
σεως των Ελλήνων. Σε κάθε γωνιά της 
υπόδουλης και πολύπαθης μέχρι τότε 
Πατρίδος μας η κινητοποίηση υπήρξε 
άμεση, ταχύτατη και μαζική.
Ο καταπιεσμένος από το Τουρκικό 
ζυγό Έλληνας ραγιάς ύψωνε αγέρωχα 
το κεφάλι του απέναντι στον Τούρκο 
δυνάστη και κατακτητή. Όλοι οι Έλ-

ληνες μια γροθιά ξεσηκώθηκαν και 
πολέμησαν για το ύψιστο ιδανικό, την 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Το έτος 1821, στη Βόχα με κέντρο το 
Τρανό Ζευγολατειό, αναδείχτηκαν δύο 
κορυφαίες στρατιωτικές φυσιογνωμί-
ες, οι οποίοι με τη δράση τους συνέβα-
λαν στην οργάνωση και την προώθηση 
της Επαναστάσεως στην περιοχή μας. 

Αυτοί ήταν οι οπλαρχηγοί Βουδούρης 
Αθανάσιος και παπα-Θανάσης Πιτσού-
νης (ΠαπαΠιτζούνης). Υπήρξαν βεβαί-
ως και άλλοι βοχαϊτες αγωνιστές από 
τα υπόλοιπα χωριά της Βόχας που 
πολέμησαν ή θυσιάστηκαν βοηθώντας 
στον Αγώνα του 1821 για την απελευ-
θέρωση της Ελλάδος από τον Οθωμα-
νικό ζυγό.

Η προσφορά του Τρανού Ζευγολατειού στον Αγώνα του 1821 για την Εθνική Ανεξαρτησία

Η περίπτωση του Οπλαρχηγού 
και Εκατοντάρχου Καπετάν 
Παπα-Θανάση Πιτσούνη 
(ΠαπαΠιτζούνης)
Γεννήθηκε στο Τρανό Ζευγολατειό της 
Βόχας το έτος 1779 και πέθανε το έτος 
1844. Ήταν υιός του Γεωργίου Πιτσούνη 
και είχε αδελφούς, τους Αναγνώστη ή 
Νίκο, Μιχάλη, Μητρολένη και Δημήτριο 
Πιτσούνη. Σπούδασε στην Ευαγγελική 
Σχολή της Σμύρνης και στην Κωνστα-
ντινούπολη. Υπήρξε μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας1, όπως αναφέρεται και στον 
κατάλογο των «σημαντικών» των αρ-
χείων του Π. Σέκερη. Ήταν δεινός κα-
βαλάρης και ατρόμητος πολεμιστής. 
Αναδείχτηκε σε ηγετική στρατιωτική 
φυσιογνωμία του Τρανού Ζευγολατειού 
και της Βόχας.

Κατά την Εθνική Επανάσταση του 1821 
διετέλεσε Αρχηγός των ενόπλων αγωνι-
στών της Βόχας, πολεμώντας στο πλευ-
ρό του Νικηταρά και του Κολοκοτρώνη, 
όπου και διακρίθηκε ιδιαίτερα. Στις αρ-
χές του 1821 συμμετείχε στις συσκέ-
ψεις που έγιναν στο μοναστήρι του Αγ. 
Γεωργίου στο Φενεό για την καλύτερη 
οργάνωση της επανάστασης μαζί με 
τους παπα-Νίκα (αρχηγός της Καστα-
νιάς) και καπετάν Γ. Δανόπουλο (αρχηγό 
της Νεμέας). Εκεί είχε συσταθεί και το 
αρχηγείο της Φιλικής Εταιρείας υπό τον 
ηγούμενο Ναθαναήλ, με τη συνδρομή 
των ηγουμένων Δανιήλ Παμπούκη (Πα-
ναγία του Βράχου Νεμέας) και Αμβροσί-
ου Σιναϊτη (Ταξιάρχες).

Την 22α Μαρτίου του έτους 1821 οι 
Τούρκοι κλείστηκαν στο κάστρο της 
Ακροκορίνθου για ασφάλεια, έχοντας 
μαζί τους και ομήρους. Οι Έλληνες κα-
τέλαβαν τα υψώματα γύρω από το κά-
στρο, με τους Σοφικίτες να πιάνουν το 
Πεντεσκούφι και τον παπαΠιτζούνη, 
επικεφαλής 100 βοχαϊτών ενόπλων, την 
Στιμάγκα. Οι Βοχαϊτες με τον ίδιο αρχηγό 
συμμετείχαν και στη δεύτερη πολιορκία 
της ΑκροΚορίνθου. Ακόμη πολέμη-

1 Aρ. 449 δια Δ. Παμπούκη γρ. 100, χρο-
νών 40.

σαν και στα Δερβενάκια (26/28 Ιουλίου 
1822), στο Βασιλικό (28 Αυγούστου 
1822) κ.α.
Τον Απρίλιο του έτους 1823 ο παπαΠι-
τζούνης προβιβάζεται σε εκατόνταρχο2. 
Την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1823 
οι Βοχαϊτες με αναφορά τους προς το 
Εκτελεστικό ζητούσαν από την Διοίκηση 
να γίνει ο ΠαπαΠιτζούνης Χιλίαρχος, ως 
επικεφαλής περίπου οκτακοσίων στρα-
τιωτών των χωρίων της Βόχας. Το Εκτε-
λεστικό ενέκρινε το ζήτημα για να τους 
καταστήσει ήσυχους, προθυμότερους 
και ευτακτότερους, και με το υπ. αριθ. 
2873 προβούλευμα προώθησε την 11η 
Σεπτεμβρίου του έτους 1823 την απά-
ντησή του προς το Βουλευτικό Σώμα.
Την 11 Σεπτεμβρίου του έτους 1823 το 

2 Με το υπ. αριθ. 84 / 24 Απριλίου 1823 
έγγραφο του Υπουργείου του Πολέμου, 
το οποίο συνοδεύτηκε με την υπ. αριθ. 
2991 διαταγή της Κυβερνήσεως.

Βουλευτικό συνεδρίασε υπό την προε-
δρία του Πανούτσου Νοταρά και με το 
υπ. αριθ. 309 προβούλευμά του απά-
ντησε στο Εκτελεστικό, ότι δεν εγκρί-
θηκε ο προβιβασμός του Παπαπιτσούνη 
στο βαθμό της Χιλιαρχίας διότι «μηδέν 
πράξαντα μετά την εκατονταρχίαν άξιον 
προβιβασμού και ότι γινόμενος ο προ-
βιβασμός αυτού δύναται να ερεθίση την 
άμιλλαν και των άλλων».
Σύμφωνα με τον Μ. Οικονόμου (Γραμ-
ματικό του Θ. Κολοκοτρώνη), την 22α 
Οκτωβρίου του έτους 1823 ο παπαΠι-
τζούνης αναφέρεται στο πρωτόκολλο της 
παράδοσης του Ακροκορίνθου ως ένας 
από τους Έλληνες πολεμικούς αξιωματι-
κούς με το βαθμό του εκατόνταρχου.
Οι ιστορικοί Λ. Αποστολίδης και Δ. 

Κόκκινος αναφέρουν ότι στο σπίτι του 
ΠαπαΠιτσούνη φιλοξενήθηκε ο Θ. Κο-
λοκοτρώνης. Αναφορά που ενισχύει και 
η σχετική σωζόμενη επιστολή του Γέρου 
του Μοριά προς τον Ιωάννη Κωλέτ-
τη με ημερομηνία 11 Ιουνίου 1827 και 
τόπο το Τρανό Ζευγολατειό της Βόχας. 
Ο Κολοκοτρώνης το έτος 1827 για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου του Ιμπρα-
ήμ εφάρμοσε την τακτική του κλεφτο-
πολέμου, εγκαθιστώντας σε διάφορα 
μέρη το κινητό στρατηγείο του, όπως 
στο Τρανό Ζευγολατειό. Δεν αποκλείεται 
να έγιναν και συσκέψεις στην οικία του 
ΠαπαΠιτζούνη, με τον οποίο διατηρούσε 
φιλικούς δεσμούς.
Μετά την λήξη της Επανάστασης ο Πα-
παΠιτζούνης διετέλεσε αιρετός πλη-
ρεξούσιος και επίτροπος του Τρανού 
Ζευγολατειού, υποβάλλοντας αναφορές 
προς την Κεντρική Διοίκηση για φλέ-
γοντα ζητήματα της Βόχας, όπως την 
επανεγκατάσταση των Τρανοζευγολα-
τιωτών στα εδάφη τους τα οποία είχαν 
εγκαταλείψει λόγω του πολέμου και για 
τον τρόπο φορολογίας των φυτευθέ-
ντων από αυτούς σταφιδαμπελώνων.
Την 4η  Μαρτίου του έτους 1836 η Κυ-
βέρνηση τίμησε με το Αργυρούν Εθνό-
σημο3 τον παπαθανάσιο πιτζούνη του δή-
μου Αιγιαλείας (Τρανό Ζευγολατειό) με 
την ιδιότητα του κληρικού που υπηρέ-
τησε ως στρατιωτικός. Για τις υπέρ Πα-
τρίδος στρατιωτικές εκδουλεύσεις του 
μέχρι το τέλος της ζωής του (1844) δεν 
έλαβε αποζημίωση, διότι ανήκε στους 
στρατιωτικούς (Κολοκοτρώνης). Για 
τον ίδιο λόγο δεν προβιβάστηκε και στο 
βαθμό του Χιλιάρχου, αφού ως γνω-
στό οι αδελφοί Νοταραίοι έριζαν για τον 
έλεγχο των εισοδημάτων της πλούσιας 
πεδιάδος της Βόχας και η παρουσία ενός 
χιλιάρχου δυσχέραινε τα σχέδιά τους.

          (Συνεχίζεται)

3 Με το υπ. αριθ. 4412 έγγραφο του 
Υπουργείου Στρατιωτικών.

Ιστορικό Αφιέρωμα
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Σχοινοχωρίτης 
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Απονομή Αργυρού Σταυρού στον παπα Αθανάσιο Πιτζούνη (Πιτσούνη)




