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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

■ σελ. 21-23

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 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Εντυπωσιακός Απολογισμός

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 

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

Υποψηφιότητες
ΒΟΜΒΑ στο Βέλο!

Δεσμευόμαστε για τα αυτονότητα
που θα πάνε το δήμο μας 
επιτέλους μπροστά!

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Ο ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ 
"ΜΑΖΙ" ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΑΒΗ�
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Γενική Συνέλευση Κυνηγετικού Συλλόγου Κορίνθου
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου 
καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες. Η 
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 
05/05/2019  ημέρα Κυριακή και ώρα 
10.00 π.μ. με θέματα :
1) Οικονομικός Απολογισμός έτους 
2018

2) Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 
2019
3) Διοικητικός Απολογισμός
4) Αρχαιρεσίες
5) Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική 
Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα επανα-
ληφθεί στις 12-05-2019 την ίδια ώρα , 
στον ίδιο τόπο και με ίδια θέματα

Οι αιτήσεις για τις υποψηφιότητες θα 
γίνινται δεκτές από 08/04/2019 έως 
19/04/2019 από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή και ώρα 10.00΄ έως 13.00΄ στο 
γαφείο του Συλλόγου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«Εμπόλεμη 
ζώνη» η 
Κόρινθος
Ελεύθερος με περιοριστικούς 
όρους αφέθηκε ο 35χρονος 
που κατηγορείται για την δο-
λοφονία ενός 52χρονου Ρομά, 
ο οποίος επεδίωξε να εισβάλει 
στο σπίτι του, στην Κορινθία.
O 35χρονος αφήνεται ελεύ-
θερος με ομόφωνη απόφαση 
Εισαγγελέα και ανακριτή με 
τους περιοριστικούς όρους της 
απαγόρευσης εξόδου από τη 
χώρα ενώ πρέπει να δίνει το 
παρών σε αστυνομικό τμήμα.
Επίσης διέταξαν την άμεση 
απομάκρυνσή του από την ευ-
ρύτερη περιοχή της Κορινθίας.
Ικανοποίηση για την οικογένεια 
του αλλά και πλήθος συμπολι-
τών του που βρέθηκαν με τη 
βροχή έξω από τα δικαστήρια 
για να του συμπαρασταθούν, 
όπως αναφέρει το ekorinthos.
gr.
Δεκάδες Ρομά συγκεντρώ-
θηκαν μερικές εκατοντάδες 
μέτρα από τα Δικαστήρια 
εκτοξεύοντας κατάρες και 
απειλές για τον 35χρονο 
δράστη του φονικού, ενώ 
διαπληκτίζονταν και με τους 
αστυνομικούς που δεν τους 
επέτρεπαν να πλησιάσουν.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις 
απέκλεισαν από το πρωί την 
περιοχή που είχε μετατραπεί 
σε «εμπόλεμη ζώνη», μετά και 
τις συμπλοκές που έχουν προ-
ηγηθεί μεταξύ των μελών της 
οικογένειας του θύματος και 
των αστυνομικών, έξω από το 
δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.
Ισχυρές δυνάμεις της αστυνο-
μίας φυλάσσουν το σπίτι όπου 
διαμένει η οικογένεια του 
35χρονου που σκότωσε τον 
52χρονο που διέπραξε κλοπή 
στο σπίτι του, το απόγευμα της 
Κυριακής 24 Μαρτίου, στον 
Σολομό Κορινθίας.

Μ Ι Κ Ρ Α - Μ Ι Κ Ρ Α

2φωτογραφίες

Μίλησε και ο Κάλχας της Βόχας!
Ο ιπτάμενος

Ενόψει εκλογών ο Ιπτάμενος επιστρέφει!

με νόημα...

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ Η ΚΙΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΧΡΥΣΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ!!!
Δεν θα λείπει το ελληνικό και συγκεκριμένα κιατανιώτικο στοιχείο από το ευρωψηφοδέλτιο του “La Republique en 
Marche” του Εμμανουέλ Μακρόν, αφού στους πρώτους 30 υποψήφιους συγκαταλέγεται και η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. 
Διακεκριμένη γυναικολόγος με πλούσιο επιστημονικό έργο, σπούδασε ιατρική στην Ιταλία και εργάζεται σε Πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο του Παρισιού. Είναι κόρη του πρώην αντιδημάρχου και νυν υποψηφίου δημάρχου Σικυωνίων Νίκου 
Ζαχαρόπουλου. Έχει τιμηθεί με παράσημο του “Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της αξίας” από τον Φρανσουά Ολάντ για 
την προσφορά της στην ενημέρωση της κοινωνίας των Κρατών και των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που 
άπτονται της ιατρικής επιστήμης και κυρίως της πάθησης της ενδομητρίωσης.
Ευχές από καρδιάς για καλή επιτυχία!



Σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο την 
Κυριακή 24 Μαρτίου 
2019 πραγματοποιή-
θηκε η Ειδική Δημό-

σια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Σικυωνίων με μοναδικό θέμα στην 
Ημερήσια διάταξη τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος με τρόπο απλό και κατανοητό μέσα 
από τη βοήθεια των διαγραμμάτων και με 
τη χρήση βίντεο και προβολών παρουσία-
σε το σύνολο των έργων που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η επιστημονική του κατάρτιση, η συσσω-
ρευμένη εμπειρία του και βαθιά γνώση της 

αυτοδιοίκησης τον βοήθησαν να εξηγήσει 
με σαφήνεια στους παρευρισκόμενους και 
στον κόσμο που ξεχείλιζε την αίθουσα και 
παρακολουθούσε από την πλατεία Ελευ-
θερίας, τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες 
βασίστηκε το μοντέλο ανάπτυξης του δή-
μου Σικυωνίων που σήμερα αποτελεί πρό-
τυπο για όλη τη χώρα. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ!

ΔΕΥΤΕΡΑ  1  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Σικυωνίων

ΓΙΟΡΤΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΉ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ!  

Πληθώρα έργων και αναπτυξιακές 
στοχεύσεις για το μέλλον�

Ο δήμαρχος στην αρχή της απολογί-
ας του στάθηκε ιδιαίτερα στα οικο-

νομικά μεγέθη, αναφέρθηκε στις δρα-
ματικές μειώσεις τις οποίες υπέστησαν 
τα δημοτικά έσοδα από την Πολιτεία. 
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλ-
λον, ο Σπύρος Σταματόπουλος εξήγησε 
ότι ήταν πολιτική απόφαση η προστασία 
των δημοτών από αύξηση δημοτικών 
τελών ή εφαρμογή οικονομικών κατα-
σταλτικών μέτρων, αλλά και η προστα-
σία της οικονομίας του δήμου από τη 
ανεξέλεγκτη λήψη δανείων. 

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Σικυωνίων 
εξήγησε με απλούς τρόπους και χάρη 
στην ευχέρεια που του παρέχει σ’ αυτόν 
τον τομέα η επιστημονική εμπειρία του, 
πώς κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλες 
τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης από 
ευρωπαϊκές ή δημόσιες ενισχύσεις. Το 
αποτέλεσμα των προγραμματισμένων, 
σαφώς στοχοθετημένων και τεκμηριω-
μένων προτάσεων ήταν να «φέρει» στο 
δήμο 56 εκατ. ευρώ σε αντίστοιχα έργα, 
αλλάζοντας μια για πάντα την όψη και 
την αναπτυξιακή πορεία του τόπου!

Ακολούθησε η παρουσίαση των έρ-
γων, που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν 
ξεκινήσει ή δρομολογούνται με βάση 

πάντα το επιχειρησιακό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα, που ο δήμος Σικυωνίων, 
πρωτοπόρος όπως πάντα, έχει ήδη εκ-
πονήσει έως το 2027.
1) Ανασκαφές  στο αρχαίο θέατρο Σι-

κυώνας. Αναδεικνύεται η αρχαία 
λάμψη.

2) Αποθήκες ΑΣΟ. Ανακαινίζονται και 
μετατρέπονται σε Πολυκέντρο Εκ-
παίδευσης, Πολιτισμού, Νεότητας 
και Τουρισμού. 

3) Μουσείο Λύσιππου. Μία πρωτότυπη 
επένδυση παγκόσμιας εμβέλειας, 
για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό 
και τον τουρισμό.

4) Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
Η πρώτη επένδυση ήταν στην Γνώ-
ση και στον Πολιτισμό.

5) Δημοτικός Χώρος Ελεύθερης Στάθ-
μευσης. Αγορά οικοπέδου ΣΚΟΣ 
μετά από 30 χρόνια δικαστικής δι-
αμάχης. 

6) Αναβαθμίζεται το λιμάνι του Κιάτου 
και μετατρέπεται σε καταφύγιο του-
ριστικών σκαφών. 

7) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ για όλους. Υψηλής 
ποιότητας και επαρκούς ποσότητας.

8)  Οικιστική ανάπτυξη. Αλλάζει το μέλ-
λον της πόλης και των χωριών. 

9) Πολεοδομικά. Λύθηκαν τα πολεοδο-
μικά προβλήματα που αφορούσαν 
στις περιοχές του άρθρου 13

10) Αθλητισμός. Κατασκευάστηκαν 
αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο το 
δήμο. 

11) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Στους βιωσιμότε-
ρους δήμους της χώρας ο δήμος 
Σικυωνίων. Πρότυπο ανάπτυξης.

12) Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις. 
Ανάμεσα στους πρώτους δήμους 
πανελλαδικά στην απορρόφηση οι-
κονομικών προγραμμάτων. 

13) Κοινωνική πολιτική. Υπέρ των Αδυ-
νάτων το οικονομικό πλεόνασμα 
του δήμου. 

14) Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. 
Ανακαινίζονται, Εγκαινιάζονται ως 
χώροι εστίασης, φιλοξενίας, εκπαί-
δευσης, τουρισμού και πολιτισμού 
τα πρώην δημοτικά σχολεία και 
παλαιά δημοτικά κτίρια στις τοπικές 
κοινότητες. 

15) Παιδεία. Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Σχολείων. Αύξηση χρηματοδότησης 
για τα Σχολεία. Εξασφάλιση υποτρο-
φιών Μαυρούλια. 

16) Αγροτική Ανάπτυξη. Εξασφάλιση 
πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ 

. 120 χλμ αγροτικής οδοποιίας, 67 
χλμ αρδευτικά δίκτυα, 6 Γεωτρή-
σεις, 3 νέα αντλιοστάσια. 

ΜΑΖΙ υλοποιούμε μεγάλα έργα. Τα 
έργα μας μιλούν για εμάς, κατέληξε ο 
Σπύρος Σταματόπουλος στην παρουσί-
αση του που κράτησε αμείωτο το ενδι-
αφέρον του κόσμου για σχεδόν 2 ώρες. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων έκλεισε την 
παρουσίαση ευχαριστώντας θερμά 
όλους όσοι δούλεψαν και δουλεύουν 
ακούραστα για την προετοιμασία και 
υλοποίηση όλων αυτών των έργων που 
φέρνουν το δήμο στη νέα εποχή. 

Υπηρετούμε με πίστη, σημείωσε 
κλείνοντας την ομιλία του, τον τόπο 
μας. Εφαρμόζουμε στο ακέραιο το πρό-
γραμμά μας, που μαζί συνυπογράψαμε. 
Κρατάμε ψηλά τη σημαία των αρχών 
και των αξιών μας. Αγωνιζόμαστε με 
όλες τις δυνάμεις μας για να φανούμε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Σ’ αυ-
τόν τον αγώνα είμαστε ΟΛΟΙ παρόντες. 

Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί αγωνιζόμα-
στε, μαζί δημιουργούμε, μαζί προχω-
ράμε, πάμε μαζί στο μέλλον που μας 
αξίζει, κατέληξε μέσα σε ενθουσιώδες 
χειροκρότημα ο Σπύρος Σταματόπου-
λος, δήμαρχος Σικυωνίων.  
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Πολλά ακούστηκαν την προηγούμενη εβδο-
μάδα για τον απολογισμό του δημάρχου 
Σπύρου Σταματόπουλου. Οι μεγαλύτερες 
αντιδράσεις εστιάστηκαν κυρίως στον πα-

νηγυρικό χαρακτήρα που προσέδωσε και κατόπιν 
στα επί μέρους θέματα, που έχει θέσει στην ατζέντα 
της κυρίως η αντιπολίτευση και οι υποψήφιοι. 

Ο απολογισμός Σταματόπουλου ήταν εμπεριστα-
τωμένος και υπεραναλυτικός. Αφιέρωσε πολύ με-
γάλο μέρος σε οικονομικούς δείκτες, αριθμούς και 
διαγράμματα εφαρμόζοντας έτσι στην πράξη τις οι-
κονομικές του γνώσεις μη αφήνοντας περιθώρια σε 
κανέναν να αμφισβητήσει το παραμικρό από τα οικο-
νομικά στοιχεία που παρέθεσε.  

Εξ άλλου, βάση αυτής της επιστημονικής του ιδι-
ότητας ως οικονομολόγου επιπέδου διδακτορικού 
κατάφερε σε εποχές δύσκολες, που η οικονομική 
δυσπραγία κτύπησε κόκκινο, να δημιουργήσει με 
τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις και επιλογές 
έναν από τους βιωσιμότερους δήμους της χώρας. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που προσκλήθηκε, ως ο μο-
ναδικός αυτοδιοικητικός απ’ όλη τη χώρα, σε ημερί-
δα που διοργάνωσε το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, 
το Πάντειο Παν/μιο, η ΚΕΔΕ και το ΙΟΒΕ, προκειμέ-
νου να παρουσιάσει τα οικονομικά επιτεύγματα του 
δήμου του.  

Έναν δήμο που μπορεί να επενδύει με δικούς του 
πόρους και να αξιοποιεί την δική του ακίνητη περι-
ουσία  χαράσσοντας πολιτικές, που στόχο έχουν να 
εντάξουν τον δήμο Σικυωνίων στη νέα εποχή.

Έχοντας ακούσει πολλούς απολογισμούς δημάρ-
χων, μπορώ να διακρίνω και να συγκρίνω σε σχέση 
με άλλους δήμους της Κορινθίας τουλάχιστον, πως 
ο Σπύρος Σταματόπουλος εκμεταλλεύτηκε και αξι-
οποίησε όσο κανείς  τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και 
επομένως δεν άφησε χρόνο «νεκρό». Στο θέμα των 
προγραμμάτων και των έργων αυτών «έκανε πρω-
ταθλητισμό» και αυτό θα πρέπει να το πιστωθεί. 

Όπως θα πρέπει να του πιστωθεί το κοινωνικό 

πρόσωπο που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια λειτουρ-
γώντας όλες τις κοινωνικές δομές  του δήμου του 
και να αποτελέσει δίχτυ ασφαλείας για εκείνους τους 
δημότες του που έχριζαν χείρα βοηθείας και κυρίως 
δομές στήριξης και ανακούφισης. Και αυτό το γεγο-
νός είναι εξαιρετικά σημαντικό σε ώρες κρίσης, ένας 
δήμαρχος να υλοποιεί και να προσφέρει στην τοπική 
κοινωνία  αξιοποιώντας στο ακέραιο  όσα εργαλεία 
του δοθούν. Και αυτό δεν χαρακτηρίζεται γεγονός 
αυτονόητο, αν παρατηρήσει κανείς τι συνέβη σε 
όμορους   δήμους αλλά και σε πολλές περιοχές της 
χώρας. Διότι εάν ένας δήμαρχος δεν έχει φιλοσοφία 
ανθρωποκεντρική, δεν θέτει σε προτεραιότητα τον 
άνθρωπο σε όλες τις ενέργειές του, τότε θα είναι 
ένας απρόσιτος δήμαρχος. Και ένας άνθρωπος τέ-
τοιος δεν μπορεί να υπηρετήσει τον θεσμό που επι-
μένει να είναι ο μόνος που «κρατήθηκε ζωντανός» 
από την λαίλαπα της κρίσης.

Και αν μιλάμε για πολιτική που έχει ως επίκεντρο 
τον άνθρωπο, δεν αναφερόμαστε αυθαίρετα, 

διότι φαίνεται πως αυτήν την αποτελεί μια αλυσίδα 
πραγμάτων. Όπως η αναβάθμιση των πολιτιστικών 
πραγμάτων επί εποχής Σταματόπουλου σε όλα τα 
επίπεδα.

Από τις ανασκαφές του θεάτρου της Σικυώνας και 
το Κέντρο Μελετών, τις αποθήκες ΑΣΟ, τον «γίγαντα 
που κοιμάται», την μεγαλύτερη παρέμβαση –επέν-
δυση στο Κιάτο, με την δημοτική βιβλιοθήκη, εκεί 
όπου θα στεγαστεί το Μουσείο του Λυσίππου, εκεί 
όπου θα στεγαστεί θέατρο, αλλά κυρίως εκεί όπου 
θα στεγαστεί όπως όλα δείχνουν το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου. Μια είδηση που έχει γίνει γνωστή 
εδώ και καιρό, και που η Κόρινθος αδυνατεί πλέον 
να οδηγήσει τις εξελίξεις σε άλλη τροχιά. 

Αλλά και οι υποτροφίες Μαυρούλια αποτελούν 
κορυφαίο γεγονός για τα δημοτικά πράγματα της πό-
λης. αφού πλέον αποτελεί και ιστορικό ντοκουμέντο 
πλέον πως ο δήμαρχος Σταματόπουλος κατόρθωσε 

να απεμπλέξει την υπόθεση από τεράστιους αμερι-
κανικούς τραπεζικούς κολοσσούς.

Είναι θέματα όλα αυτ , που δείχνουν, όσο και εάν 
κάποιοι επιθυμούν να «κοντύνουν» τις εντυπώσεις, 
το ανάστημα  αλλά και τις γνώσεις του Σπύρου Στα-
ματόπουλου, επιδιώκοντας να τον χωρέσουν μέσα 
στα τετράγωνα των πολιτικών καφενείων της πόλης. 
Η υπόθεση Μαυρούλια όμως είναι αρκετή για να 
αναδείξει το μέγεθος των ικανοτήτων και της θέλη-
σης. 

Και αν όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους, μπο-
ρούν να συνδεθούν με τους άλλους τομείς ανά-

πτυξης που προχώρησαν παράλληλα. Η υδροδότηση 
του Κιάτου, η οποία είναι αναμφισβήτητη και πλέον 
δρομολογημένη επαρκώς, το λιμάνι του Κιάτου που  
μετατρέπεται σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών, τα 
πρώην δημοτικά σχολεία και παλαιά δημοτικά κτί-
ρια στις τοπικές κοινότητες που ανακαινίζονται και 
μετατρέπονται σε χώρους εστίασης, φιλοξενίας, εκ-
παίδευσης και  τουρισμού αποτελούν ένα σύμπλεγμα 
που διαμορφώνει τον δήμο των επόμενων ετών. 

Επομένως, όταν ένας απολογισμός έχει τόσο κομ-
βικής σημασίας έργα, και άλλα τόσα που στοχεύουν 
στον άνθρωπο και στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, του βιοτικού του επιπέδου, δεν μπορεί να μην 
χαρακτηρίζεται επιτυχής. 

Κυρίως γιατί δείχνουν συνέπεια εφαρμογής ενός 
σχεδίου, και όχι αποσπασματικές δράσεις. 

Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον 
Σταματόπουλο, διότι πέρασαν πολλά πολλά χρόνια 
για να μπει η Σικυώνα σε ένα πλαίσιο, σε έναν σχεδι-
ασμό. Και αν ενδεχομένως αυτό δεν έγινε αντιληπτό 
σε κάποιους είναι γιατί ο δήμαρχος τους είναι αυτο-
διοικητικό ον, γι αυτό και δεν επεδίωξε να επικοινω-
νήσει τις ημέρες και τα έργα του όλα αυτά τα χρόνια. 

Τώρα το Κιάτο και τα χωριά του μπορούν να απα-
ντήσουν πώς βλέπουν την ανάπτυξη στον τόπο τους.

* Η κ. Τζένη Σουκαρά είναι δημοσιογράφος

Ένας πρότυπος απολογισμός 
ενός  «γνήσιου αυτοδιοικητικού»

Δήμος Σικυωνίων

Της Τζένης Σουκαρά*

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon
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Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις
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ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Εντυπωσίασε η παρέμβαση Παπαγεωργίου 
στη «φιέστα» Σταματόπουλου

Ο πολυαναμενόμενος Απολογισμός 
Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 
του Δήμου Σικυωνίων ήταν ο δού-
ρειος ίππος για την έναρξη της προ-
εκλογικής εκστρατείας του Σπύρου 
Σταματόπουλου πριν την επίσημη 
έναρξη της προεκλογικής περιόδου 
για τις Δημοτικές εκλογές.

Σε μια πολύ καλά οργανωμένη, 
υψηλού κόστους και φαραωνικού 
τύπου για τα δεδομένα του δήμου, 
εκδήλωση, ο απερχόμενος δήμαρ-
χος βομβάρδισε, επί τρεις ώρες, τους 
παρευρισκόμενους με video, χάρτες, 
διαγράμματα, αριθμούς και πομπώδη 
μουσική για τα έργα που ολοκληρώ-
θηκαν την τελευταία 9ετία αλλά και τα 
έργα που έχει προγραμματίσει για τα 
επόμενα χρόνια.

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, που 
πήρε το λόγο μετά τις τοποθετήσεις 
του Σπύρου Σταματόπουλου, των 
αντιδημάρχων και των προέδρων 
των δημοτικών επιχειρήσεων, εντυ-
πωσίασε με τις παρατηρήσεις που 
έκανε τόσο πάνω στον απολογισμό 

όσο και στα εξαγγελθέντα. Μιλώντας 
από στήθους με μεστό και εύστοχο 
λόγο έθεσε στον Δήμαρχο μια σειρά 
από  ερωτήματα, που σχεδόν όλα 
έμειναν αναπάντητα, στην δευτερο-
λογία του κ. Σταματόπουλου. Τόσο 
στα ερωτήματα και τις διευκρινήσεις 
που ζήτησε ο κ. Παπαγεωργίου, αλλά 
και όλοι οι άλλοι υποψήφιοι για το 
Δήμο Σικυωνίων, ο Δήμαρχος, ως 
συνήθως «πέταγε τη μπάλα στην εξέ-
δρα».

Η εντυπωσιακή ομιλία του Δη-
μήτρη Παπαγεωργίου στην χθεσινή 
«εκδήλωση», που έκλεισε με την δι-
αβεβαίωση ότι ο συνδυασμός «Δύνα-
μη Αλλαγής» θα συνεχίσει και δεν θα 
μηδενίσει όσα έγιναν μέχρι σήμερα 
προς όφελος των δημοτών, αλλά θα 
διορθώσει και κακώς κείμενα και θα 
τελειώσει όσα ημιτελή ή ατελή μας 
αφήνει η απερχόμενη διοίκηση  έπει-
σε όλους ότι πρόκειται για τον πιο 
σοβαρό και ισχυρό παίκτη της κούρ-
σας των δημαρχιακών εκλογών που 
έρχεται.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Πρόσκληση Παπαγεωργίου σε Σταματόπουλο για debate
Εντυπωσιακός ήταν o Δημήτρης Παπαγεωργίου στην εμφάνιση του 

στην εκπομπή «9 Live» που μεταδόθηκε από το «Ηλέκτρα TV». Ο υποψή-
φιος δήμαρχος Σικυωνίων έδωσε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που 
του ετέθησαν, ανέπτυξε πολλά σημεία του προγράμματος του συνδυα-
σμού του για το Δήμο και αποκάλυψε τις μεθοδεύσεις και τις ανακρίβειες 
του απερχόμενου δήμαρχου Σπύρου Σταματόπουλου. Με σαφή, ξεκάθα-
ρο και χειμαρρώδη λόγο ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Αλλα-
γής», Δημήτρης Παπαγεωργίου, τοποθετήθηκε στις ερωτήσεις της κατα-
ξιωμένης δημοσιογράφου Τζένης Σουκαρά, αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

 Δεν εμφανιστήκαμε σήμερα, για να διεκδικήσουμε το Δήμο Σικυω-
νίων, ούτε είμαστε άπειροι στα αυτοδιοικητικά, όπως μας κατηγορούν. 
Δηλώσαμε την πρόθεσή μας και ξεκινήσαμε τον αγώνα μας όταν τα πράγ-
ματα ήταν δύσκολα, δηλ. με το παλιό εκλογικό σύστημα. Όσον αφορά δε 
στην εμπειρία μας, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και πολλοί συνεργάτες μου, 
έχουμε διαχειριστεί, για πολλά χρόνια και με αναγνωρισμένη επιτυχία, τα 
κοινά από θέσεις ευθύνης. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέρμα 
στην ανερμάτιστη πολιτική των προκατόχων μας για την ανάπτυξη του 
Δήμου. Πρέπει να χαράξουμε νέες γραμμές, να βρούμε τη φυσιογνωμία 

της περιοχής που επιθυμούν οι δημότες και θα είναι επωφελής για αυ-
τούς. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου μας έμειναν αναξιοποίητα 
από την απερχόμενη δημοτική αρχή, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής 
σε ολόκληρο το δήμο. Αληθινά ντρέπομαι που τα παιδιά μας που θέλουν 
να ασχοληθούν με τον αθλητισμό αναγκάζονται να μετακινούνται καθη-
μερινά σε άλλες πόλεις του νομού για να γυμναστούν. Δέκα χρόνια τώρα 
ο κ. Σταματόπουλος δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό. Όπως δεν έκανε τίποτα για 
τον πολιτιστικό, τον εκκλησιαστικό ή τον θαλάσσιο τουρισμό ή το περι-
βάλλον. Και ας ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις  του από το 2011 και 
μετά. Πολλά από τα έργα που παρουσιάζει αυτές τις ημέρες είναι μακέ-
τες ή ευσεβείς πόθοι, που αποφασίστηκαν από την «ενός ανδρός αρχή» 
που τόσο πολύ μέμφονταν προεκλογικά. Όλα αυτά ετσιθελικά και χωρίς 
τη συγκατάθεση των δημοτών, όπως για παράδειγμα η μετατροπή του 
λιμανιού από εμπορικό σε αμιγώς τουριστικό λιμάνι. 

Θεωρώ μεγάλη κατάκτηση το πόσιμο νερό στις βρύσες μας, όμως δεν 
ανέχομαι την κοροϊδία. Δεν έχουμε νερό από τις πηγές της Στυμφαλίας, 
όπως προσπαθεί να μας πείσει ο απερχόμενος Δήμαρχος. Έχουμε νερό 
από 3 παλαιότερες και μια νέα γεώτρηση που η ποιότητά του δεν είναι 

σταθερή και πρέπει, δια νόμου, να ελέγχεται πολλές φορές το χρόνο.  Δεν 
έχουμε καμία πρόθεση να μηδενίσουμε ότι καλό έχει ξεκινήσει ή έγινε μέ-
χρι σήμερα. Όμως το νοικοκύρεμα του δήμου, η καθαριότητα, η αξιοποίηση 
της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) του δήμου, η βελτίωση των εισόδων 
της πόλης, η δημιουργία χώρων στάθμευσης και γενικά η βελτίωση της κα-
θημερινότητας των δημοτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. 

Γι’ αυτό καλώ όλους τους δημότες πρώτα να μας ακούσουν προσε-
κτικά, να μελετήσουν το πρόγραμμά μας, να μας εκθέσουν τις απόψεις 
τους και να εκφράσουν τις απορίες τους, να μας κρίνουν αυστηρά, να μας 
συγκρίνουν με τους άλλους υποψήφιους, και μετά να μας εμπιστευτούν. 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σικυωνίων Δημήτρης Παπαγεωργίου έκλει-
σε την παρουσία του στην εκπομπή τονίζοντας: Καλώ τον σημερινό Δή-
μαρχο να έρθει εδώ, στο κανάλι σας, σε μια δημόσια συζήτηση, σε ένα 
debate με συντονιστή εσάς κα Σουκαρά, ή εάν δεν νοιώθει άνετα ακόμα 
και με τον μόνιμο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και να μιλήσουμε 
για όλα, με όποια ατζέντα αυτός επιθυμεί, γιατί εμείς στη «Δύναμη Αλ-
λαγής» είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με πολιτικές και όχι 
με πρόσωπα.
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Την επίσημη ανακοίνωση του συνδυ-
ασμού που θα δι-
εκδικήσει τον Δήμο 
Σικυωνίων έκα-

νε την Πέμπτη 21 Μαρτίου ο Δημή-

τρης Παπαγεωργίου στο ξενοδοχείο 
«Pappas». Παρουσία δημοσιογράφων 
από όλο το φάσμα των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, ο υποψήφιος δήμαρχος 
Σικυωνίων παρουσίασε το όνομα και 

το έμβλημα του συνδυασμού, τους 23 
πρώτους συνεργάτες του, υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους καθώς και 
τον υποψήφιο πρόεδρο του τοπικού 
διαμερίσματος Κιάτου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημ. Παπαγεωργίου: Οι υποψήφιοί 
μας είναι η «Δύναμη Αλλαγής»�

Στην εισαγωγική του ομιλία ο υπο-
ψήφιος Δήμαρχος εξήγησε την ανάγκη 
που τον οδήγησε στην δημιουργία αυ-
τού του συνδυασμού και η οποία απο-
τελεί καθολική απαίτηση των δημοτών, 
δηλαδή την αλλαγή στα δεδομένα διοί-
κησης του δήμου, αλλά και το δυνα-
μικό παρών που έδωσαν αυθόρμητα 
στην κίνηση του αυτή, έμπειροι αλλά 
και νέοι στα διοικητικά δημότες, δίνο-
ντας όλοι μαζί τη δύναμη που απαιτεί-
ται για αυτήν την αλλαγή. Έτσι, σαν φυ-
σικό επακόλουθο, προέκυψε το όνομα, 
«ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ». 

Στην συνέχεια ο Δημήτρης Παπα-
γεωργίου παρουσίασε τον υποψήφιο 
πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος 
Κιάτου κ. Βογιατζή Γεώργιο. Πριν την 
παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων του Δήμου, 
ο υποψήφιος Δήμαρχος ανέφερε ότι 
εκτός από τις 8 γυναίκες που  περιλαμ-
βάνονται στην σημερινή ανακοίνωση 
στο τελικό ψηφοδέλτιο θα υπάρχουν 
πολύ περισσότερες από όσες απαιτεί ο 
νόμος, μια και πιστεύει ακράδαντα ότι 
αυτές μπορεί να συμβάλλουν καθορι-
στικά στο «νοικοκύρεμα» του Δήμου. 

Τα στελέχη του συνδυασμού «Δύνα-
μη Αλλαγής» που ανακοίνωσε με αλ-
φαβητική σειρά είναι:
1. Αθανασούλη Έλενα του Δημητρί-

ου, Οινοποιός.
2. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος του 

Αλέξανδρου, Αγρότης.
3. Δαραβίγκα - Λαμπράκη  Ελένη του 

Κωνσταντίνου, Ιδιωτική υπάλληλος
4. Δεληγιάννης Παναγιώτης του Ιω-

άννη, πρώην Πρ. Δημ. Συμβουλί-

ου, πρώην Νομαρχιακός Σύμβου-
λος, Φαρμακοποιός. 

5. Δριτσόπουλος Ανδρέας( Έντυ) του 
Βλασίου, Ελ. Επαγγελματίας.

6. Κατσέλη Παρασκευούλα (Βούλα) 
του Ηλία, Συνταξιούχος Δημοσίου. 

7. Θανασόπουλος Νικόλαος του 
Αντωνίου, Συνταξιούχος Τραπεζι-
κός Υπάλληλος.

8. Κανιάρη Χριστίνα του Δημητρίου, 
Ιδιωτικός Υπάλληλος.

9. Κατσιμπούλας Αντώνιος του Αθα-
νασίου, Ελ. Επαγγελματίας, Πρώην 
Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας.

10. Κωνσταντοπούλου Ελευθερία,  
Τουριστικά Επαγγέλματα.

11. Κοτούλας Ζήσης ( Σάκης ) του Χρή-
στου, Συνταξιούχος ΟΤΕ.

12. Λυκαργύρης Βασίλειος του Πα-
ναγιώτη, Δημοτικός υπάλληλος, 
πρώην Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας. 

13. Μαστοράκης Δημήτριος του Αθα-
νασίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος. 

14. Μαυραγάνη - Μαγγερίδη Ελένη 
του Ιωάννη, Οικιακά.

15. Μούκας Χρήστος του Παναγιώτη, 
Ελ. Επαγγελματίας. 

16. Μπισμπίκης Χρήστος του Αναστα-
σίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος.

17. Πετραδέλης Αναστάσιος του Γεωρ-
γίου, Λιμενεργάτης, Ελ. Επαγγελ-
ματίας.

18. Ποτάκης Γεώργιος του Ιωάννη, 
Στρατιωτικός. 

19. Ρουμπέκας Γεώργιος του Κωνστα-
ντίνου, πρώην Αντιδήμαρχος Σικυ-
ωνίων, Δημοτικός Σύμβουλος.

20. Σεβαστού - Κίλια Αικατερίνη του 
Στέφανου, Οικονομολόγος, Μετα-
φράστρια, Δημοσιογράφος Ειδικού 
Τύπου. 

21. Σώκος Απόστολος του Κωνσταντί-

νου, Δικηγόρος Κορίνθου.
22. Τρίμης Κωνσταντίνος του Σπυρί-

δωνος, Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κλημεντί-
ου, Αγρότης.

23. Τσάκωνα - Χρόνη Χρυσαυγή του 
Ανδρέα.

Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε 
σύντομη αναφορά στα κύρια σημεία 
του προγράμματος του συνδυασμού 
και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτη-
ση και δόθηκαν αναλυτικές απαντήσεις 
και διευκρινήσεις σε όλες τις ερωτή-
σεις που υπέβαλαν οι δημοσιογράφοι. 
Κλείνοντας ο υποψήφιος Δήμαρχος 
έδωσε ραντεβού τις επόμενες ημέρες 
στα εγκαίνια του γραφείου του στο Κιά-
το και στην παρουσίαση του συνόλου 
των υποψηφίων και των θέσεων του 
συνδυασμού, που θα πραγματοποιηθεί 
στο συνεδριακό κέντρο Μάλλιου πριν 
τις 20 Απριλίου.

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
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Συνάντηση με το σύλλογο Κρυονερίου

Επίσκεψη στην Ένωση  
Μικρασιατών Νεάπολης Κιάτου

Συνάντηση με τον διευθ. σύμβουλο της 
«Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζει τις επα-
φές του ο υποψήφιος 
δήμαρχος Σικυωνί-
ων Μάρκος Λέγγας. 

Ο κ. Λέγγας επιμένει στην άμεση επαφή 

με συλλόγους, φορείς και οργανισμούς 
προκειμένου να εδραιώσει σχέσεις επι-
κοινωνίας και να γνωρίσει κατά το μέ-
γιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία και τα 
προβλήματα ενός εκάστου. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το Κρυονέρι επισκέφτηκε την Τρίτη 19 
Μαρτίου ο επικεφαλής του συνδυασμού 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. Δήμαρχος Σι-
κυωνίων Μάρκος Λέγγας, ο οποίος είχε 
συνάντηση με τα μέλη του Πολιτιστικού 
και του Αθλητικού Συλλόγου του χω-
ριού. Στην συνάντηση έδωσαν το παρών 
και οι υποψήφιοι του συνδυασμού Φάνης 
Ζάρκος, Κώστας Κλημεντιώτης, Γιάννης 
Κλής, Βασίλης Λιάκης και Μάκης Μυρ-
γιώτης. 

Η συζήτηση ξεκίνησε με τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι δύο σύλλογοι. 
Γρήγορα, όμως μετατράπηκε σε έναν ευ-
ρύτερο διάλογο για όλα τα ζητήματα που 
απασχολούν την τοπική κοινωνία, καθώς 
η αίθουσα γέμισε και από άλλους κατοί-
κους του χωριού, οι οποίοι είχαν μια ζε-
στή κουβέντα με τον Μάρκο Λέγγα. 

Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της 
χρηματοδότησης που παρέχετε από τον 
δήμο προς αυτούς, καθώς τόσο ο πολι-
τιστικός σύλλογος όσο και ο αθλητικός 
έχουν πολλά έξοδα, ειδικά σε ό,τι αφορά 
τις μετακινήσεις τους. Από τον πολιτιστι-
κό σύλλογο τέθηκε το θέμα της αγοράς 
παραδοσιακών στολών για τις εμφανίσεις 

που κάνουν σε όλη την Ελλάδα, όποτε 
καλούνται να συμμετάσχουν σε φεστιβάλ 
και γιορτές. Όπως είπαν αναγκάζονται να 
νοικιάζουν αυτές τις στολές γεγονός που 
αυξάνει το κόστος. Στον αθλητικό σύλλο-
γο έθεσαν το ζήτημα της ολοκλήρωσης 
του νέου γηπέδου του χωριού, το οποίο 
έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα, υπάρχει με-
λέτη και χρηματοδότηση ωστόσο έχει κα-

θυστερήσει η κατασκευή του. 
Ο κ. Λέγγας υποστήριξε την αναγκαιό-

τητα δημιουργίας ενός σύγχρονου γηπέ-
δου με πλαστικό χλοοτάπητα στο χωριό, 
αλλά στάθηκε ακόμα περισσότερο στην 
δημιουργία ενός νέου γηπέδου mini 
soccer, που θα δώσει διέξοδο στα παιδιά 
του χωριού και θα αποτελέσει υποδομή 
για την Ακαδημία του τοπικού συλλόγου. 

Τόνισε την αναγκαιότητα να ενταχθεί ο 
αθλητισμός και ο πολιτισμός στην καθη-
μερινή κουλτούρα των δημοτών, καθώς 
αποτελεί ασπίδα όχι μόνο για την υγεία, 
αλλά και διέξοδο από αρνητικές δράσεις 
(π.χ. ναρκωτικά), και καταδίκασε όσους 
τους αντιμετωπίζουν με την λογική «κό-
στους - αποτελέσματος».      

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχε η 
συζήτηση που έγινε με τους κατοίκους, 
στη διάρκεια της οποίας ο υπ. δήμαρχος 
Σικυωνίων και επικεφαλής του συνδυα-
σμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» ανέπτυξε το σχέδιο 
του για την λειτουργία και διοίκηση των 
Κοινοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε πρόθεσή του είναι να δώσει πλήρη 
αυτονομία στα τοπικά συμβούλια, ώστε 
να διαχειρίζονται μόνα τους την καθημε-
ρινότητα. 

Τέλος, σημείωσε πως ο ρόλος του δη-
μάρχου στην σύγχρονη κοινωνία είναι να 
καταφέρει να φέρει πόρους στον δήμο, 
ώστε να τον καταστήσει αυτάρκη, καθώς 
τα επόμενα χρόνια η χρηματοδότηση από 
την κεντρική εξουσία θα μειώνεται στα-
θερά και όσοι δήμοι δεν καταφέρουν να 
αναπτυχθούν θα αντιμετωπίσουν το φά-
σμα της χρεοκοπίας…  

Με την Ένωση Μικρασιατών Νεάπολης Κιάτου (ΕΜΝΚ) συνα-
ντήθηκε χτες ο επικεφαλής του συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» Δή-
μου Σικυωνίων και υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας, στο 
πλαίσιο των επαφών του με σωματεία και συλλόγους του δήμου 
μας. Τον κ. Λέγγα συνόδευαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
Θανάσης Καλλιανιώτης, Αντιγόνη Κατσαβού, Γιάννης Κλής, Θο-
δωρής Κοκιούσης, Δημήτρης Τσατσάνης και Ρούλα Θαλασσινού, 
η οποία είναι και μέλος της Ένωσης. 

Από τη μεριά της Ένωσης Μικρασιατών Νεάπολης Κιάτου πα-
ρούσες ήταν η πρόεδρος κυρία Βασιλική Αγαπίδου και οι κυρίες 
Λίτσα Καϊτατζή – Σύριου και Κατερίνα Κασκαρέλη. 

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις δραστηριότητες της 
Ένωσης και πολύ σύντομα κατέστη σαφές ότι η ΕΜΝΚ αποτελεί 
ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία του δήμου Σικυωνίων, με 
πλήθος εκδηλώσεων και ενεργή παρουσία στην πολιτιστική ζωή 
του Κιάτου. Απέδειξε ακόμα πως ένας σύλλογος, τα μέλη του 
οποίου διακρίνονται από πάθος, μεράκι και γνώση, μπορεί να κά-
νει σημαντικά πράγματα στον τομέα της διατήρησης της παράδο-
σης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Από την συνάντηση αναδείχτηκε ακόμα μια φορά το πρόβλημα 
των υποδομών που αντιμετωπίζουν τα σωματεία, καθώς η Ένωση 
φιλοξενείται σε έναν χώρο ο οποίος αν και καλύπτει τις ανάγκες 
της, το κόστος λειτουργίας του ξεπερνά κατά πολύ την επιχορή-
γηση που παίρνει η ΕΜΝΚ από τον δήμο Σικυωνίων. 

Η πρόεδρος της Ένωσης Βασιλική Αγαπίδου πρότεινε στον κ. 
Λέγγα την δημιουργία μιας ΚΟΙΝΣΕΠ η οποία θα αγοράσει το συ-
γκεκριμένο κτίριο και θα το χρησιμοποιήσει προκειμένου να δη-
μιουργηθούν κοινωνικές δομές για την εξυπηρέτηση γυναικών, 
ανέργων, ηλικιωμένων κ.λπ.    

 Από τη μεριά του ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας 
βρήκε ενδιαφέρουσα την ιδέα, σημειώνοντας ότι «θα προσπα-
θήσουμε για ό,τι είναι εφικτό» αναγνωρίζοντας την δυναμική της 
Ένωσης και την σημασία που έχουν οι Μικρασιάτες και η κουλτού-
ρα τους για την κοινωνική ζωή της πόλης.   

Συνάντηση με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της εταιρεί-
ας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» 
(ΚΤΥΠ) Ιωάννη Χαρωνίτη είχε 
την Τετάρτη 27 Μαρτίου ο επι-
κεφ. του συνδυασμού «συν-
ΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. Δήμαρχος 
Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας. 

Η συνάντηση προκλήθηκε 
ύστερα από αίτημα του κ. Λέγ-
γα, προκειμένου να ενημερω-
θεί για τις συνέργειες που μπο-
ρεί να αναπτυχθούν ανάμεσα 
στον Δήμο και την ΚΤΥΠ, και 
θα οδηγήσουν στη δημιουργία 
νέων σχολικών μονάδων, αλλά 
και την ανακαίνιση των υπαρ-
χουσών. 

Ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων 
μετέφερε στον κ. Χαρωνίτη 
την άθλια εικόνα που παρου-
σιάζουν σήμερα τα σχολεία 
του δήμου, φέρνοντας ως 
παράδειγμα το τελευταίο περι-
στατικό με τους σοβάδες που 
έπεσαν σε γυμνάσιο του Κιά-
του, θέτοντας σε κίνδυνο τους 
μαθητές και ζήτησε την παρέμ-
βαση της ΚΤΥΠ. 

Από την μεριά του ο κ. Χα-
ρωνίτης σημείωσε ότι η ευ-
θύνη για την συντήρηση των 
σχολείων ανήκει στους δή-
μους, ωστόσο η ΚΤΥΠ μπορεί 

να παρέμβει με πόρους και 
τεχνογνωσία, αν ο ΟΤΑ δεν 
έχει ανάλογες δυνατότητες. 
Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι το 
2020 θα «βγει στον αέρα» το 
πρόγραμμα «Στατική Ενερ-
γειακή Αναβάθμιση και Προ-
σβασιμότητα» που θα διαθέτει 
πόρους για την αποκατάσταση 
(μεταξύ άλλων) των σχολικών 
συγκροτημάτων. 

Ο κ. Λέγγας κατέθεσε στον 
κ. Χαρωνίτη το σχέδιό του για 
την δημιουργία ενός μεγά-
λου, πολυδύναμου σχολικού 

συγκροτήματος, το οποίο θα 
είναι σύγχρονο και προσαρ-
μοσμένο στις ενεργειακές και 
άλλες ανάγκες της εκπαίδευ-
σης του 21ου αιώνα. Σύμφω-
να με τον κ. Χαρωνίτη αν ένας 
δήμος θέλει να φτιάξει ένα νέο 
σχολείο, η ΚΤΥΠ αναλαμβάνει 
την κατασκευή του εφ΄ όσον 
το υπουργείο Παιδείας κρίνει 
απαραίτητη την κατασκευή και 
με μοναδική υποχρέωση από 
τη μεριά του δήμου να διαθέ-
σει ένα οικόπεδο καθαρό από 
βάρη. 
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Νέες αναρριχητικές διαδρομές στη Στυμφαλία

Πόλος έλξης εναλλακτικού τουρισμού 
ο ορεινός δήμος Σικυωνίων

Πέντε νέες διαδρομές στο βράχο της Φρύγανης και εφτά στο Πεδίο του Μύλου (Κεφαλάρι)  
αποφασίστηκε να διανοιχθούν προκειμένου να συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες αναρριχητικές διαδρομές 

που προσελκύουν πλήθος αναρριχητών και φυσιολατρών από όλον τον κόσμο.

Υπογράφηκε πριν λίγες μέρες από 
το δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Στα-
ματόπουλο, η σύμβαση για τη διά-
νοιξη νέων αναρριχητικών διαδρο-
μών στην περιοχή της Στυμφαλίας. Η 
σύμβαση προβλέπει την οριοθέτηση 
και διάνοιξη 12 νέων αναρριχητικών 
διαδρομών από τον έμπειρο αναρρι-

χητή Άρη Θεοδωρόπουλο, γνωστό 
στο πανελλήνιο για τις δράσεις του 
και τις ικανότητές του. 

Ο έμπειρος αναρριχητής θα προ-
βεί στον έλεγχο και την επιλογή των 
βράχων για τη διάνοιξη πέντε νέων 
διαδρομών στο βράχο Φρύγανη και 
εφτά νέων διαδρομών στο πεδίο Μύ-

λος. Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός 
των βράχων από σαθρά κομμάτια και 
βλάστηση και οι διαδρομές θα ασφα-
λιστούν. Συγκεκριμένα θα τοποθετη-
θούν ανοξείδωτες ασφάλειες και ρελέ 
στο τέλος κάθε διαδρομής. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δη-
μάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταμα-
τόπουλου η διάνοιξη και νέων αναρ-
ριχητικών διαδρομών στοχεύει στην 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στα ορεινά διαμερίσματα 
του δήμου, η οποία θα φέρει ποικίλα 
οφέλη στην τοπική οικονομία με τον 
εμπλουτισμό του τουριστικού προϊό-

ντος, την επέκταση της τουριστικής 
περιόδου, την αύξηση της επισκεψι-
μότητας και την ανάδειξη της περιο-
χής. 

Εξάλλου, υπογράμμισε ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων, ο μικρός χρόνος 
πρόσβασης από την Αθήνα μας δί-
νει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το 
οποίο είμαστε αποφασισμένοι να εκ-
μεταλλευτούμε και να αναδείξουμε 
τα φυσικά χαρακτηριστικά της Στυμ-
φαλίας και του Φενεού, τα οποία θα 
καταστήσουν τα ορεινά διαμερίσματα 
του δήμου σε κέντρα εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού.  

Δήμος Σικυωνίων

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η



Επίσκεψη και αυτοψία πραγματοποίησαν 
οι Δρ. Απόστολος Ε. Πα-
παφωτίου, Eντεταλμένος 
Περιφερειακός Σύμβου-

λος Πελοποννήσου και ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος κ. Αλέξης Αλεξόπουλος μαζί 

με το υπηρεσιακό στέλεχος της Περι-
φερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κορινθίας κ. 
Κων/νο Δημόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό 
Τ.Ε., στην αρδευτική διώρυγα Α.Ο.Σ.Α.Κ. 
(ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙ-
ΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).

Η αυτοψία αφορούσε στην επίβλεψη των 
έργων καθαρισμού της διώρυγας και της 
τοπικής επισκευής της.
Η κεντρική διώρυγα του Α.Ο.Σ.Α.Κ. κα-
τασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1950 και 
έχει μήκος 35 χλμ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
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Αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
της αρδευτικής διώρυγας Α.Ο.Σ.Α.Κ.
Αυτοψία του Δρ. Αποστόλου Ε. Παπαφωτίου, Eντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου 

Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αλέξη Αλεξόπουλου

Η αρχή της διώρυγας είναι στην Αρχαία Σικυώνα 
(Βασιλικό) και τέλος στην Κόρινθο, θέση "Πύρ-

γος" ή "Περιβόλι του Τρίπου".
Η τροφοδοσία της διώρυγας γίνεται από τον Ασω-

πό ποταμό στη περιοχή του Βασιλικού, όπου έχουν 
κατασκευαστεί δύο δέσεις υδροληψίας, από τις οποί-
ες το νερό οδηγείται στις διώρυγες Σικυώνας και Βό-
χας-Κορίνθου. Η διώρυγα της Σικυώνος είναι τραπε-
ζοειδούς διατομής και έχει μήκος 7 χλμ. Η διώρυγα 
Βόχας- Κορίνθου είναι ορθογωνικής διατομής και 
έχει μήκος 28 χλμ.

Οι δύο διώρυγες αρδεύουν συνολικά 45.000 
στρέμματα από την περιοχή της Σικυώνος μέχρι και 
την Κόρινθο και η άρδευση γίνεται με κατάκλιση 
μέσω δικτύων.

Μετά το φαινόμενο του κυκλώνα «Ζορμπά» το Σε-
πτέμβριο του 2018 και του επόμενου «Ξενοφώντα» η 
διώρυγα μπάζωσε σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να 
είναι αδύνατη η διέλευση του νερού προς άρδευση και 
εμπλουτισμό του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. Έχει 
γίνει καταγραφή των ζημιών της διώρυγας και ήδη 
αποκαθίστανται αυτές.

Κυρίως χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα, μέσω 
των οποίων εναποτίθενται τα προϊόντα καθαρισμού 
στην παράπλευρη ζώνη απαλλοτρίωσης, όπου αυτό 
δεν είναι εφικτό μεταφέρονται και αποτίθενται σε εν-
δεδειγμένο χώρο.

Ακόμα σε τμήματα της διώρυγας που είναι προσπε-
λάσιμα από μηχανικά μέσα ο καθαρισμός και η από-
θεση γίνεται με χειρονακτική εργασία. Αποτέλεσμα 
των ζημιών είναι η διαρροή του νερού που απειλεί 
με κατάρρευση τμήματα της διώρυγας, όπου δε αυτά 
έχουν καταστραφεί ανακατασκευάζονται με τοιχία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο στεγανοποιείται με 
ελαστικό τσιμεντώδες κονίαμα υγρομόνωσης.

Οι επεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 
200.000 € ,αφορούν ακόμα και τις αποκαταστάσεις 
σιδηρών πορτών με μηχανισμούς ανύψωσης και 
κατασκευής σχάρας και καγκέλων και άλλες απα-
ραίτητες εργασίες για να διασφαλίζεται η συνεχής 
ροή ύδατος, έτσι ώστε το νερό να έρχεται μέχρι την 

Κόρινθο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, βάσει του 
σχεδιασμού της, εκτελεί έργα καθαρισμού, συντη-
ρήσεως και προστασίας της διώρυγας, ώστε αυτή να 
είναι σε συνεχή χρήση, ξεπερνώντας τα ανεξέλεγκτα 
καιρικά φαινόμενα και τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες που επηρεάζουν την καλή της λειτουργία.
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

 Η γέφυρα του "Ζαπάντη" στο Ζευγο-
λατιό βρίσκεται στο δρόμο που συνδέει 
την επαρχιακή οδό Βραχατίου-Νεμέας 
με το νέο κόμβο της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-
Πατρών. Για την συντήρησή της ο δή-
μος Βέλου-Βόχας δεν έχει τη δυνατό-
τητα με ίδιους πόρους να εκτελέσει το 
έργο, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες 
άρσης καταπτώσεων, εκσκαφές όπου 
απαιτούνται, απομάκρυνση σαθρών 
υλικών, τοποθέτηση ξυλοτύπου, το-
ποθέτηση οπλισμού, σκυρόδεση κ.ά.

Αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο της 
δημοτικής αρχής όσο και των τοπικών 

περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Πισι-
μίση και Αλεξόπουλου η ανάληψη από 
μέρους της Περιφέρειας του έργου. 

Στο τελευταίο δημοτικό Συμβούλιο 
Βέλου-Βόχας ψηφίστηκε ομόφωνα η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 
του δήμου και της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για 
την πράξη «Αποκατάσταση γέφυρας 
στο Ζαπάντη στην Δ.Κ. Ζευγολατιού». 
Με την προγραμματική σύμβαση γί-
νεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης του έργου από τον Δήμο 

Βέλου-Βόχας ο οποίος δεν δύναται να 
το χρηματοδοτήσει, στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου δια της Π.Ε. Κορινθίας 
όπου θα είναι ο φορέας υλοποίησης 
και χρηματοδότησης.

Είναι θέμα χρόνου λοιπόν το έργο 
να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί 
υλοποιώντας ένα πάγιο αίτημα τόσο 
των κατοίκων της περιοχής όσο και 
της Νεμέας, αφού η γέφυρα βρίσκεται 
στο βασικό οδικό άξονα που συνδέει 
τη Νεμέα με τη Νέα Εθνικό Οδό Κο-
ρίνθου-Πατρών και τον κόμβο Ζευγο-
λατιού.

260.000 ευρώ για την αποκατάσταση 
της γέφυρας του Ζαπάντη�

Αίσιο αποτέλεσμα για το πολυπόθητο έργο!

Ο Τατούλης 
αίρει τις 
αρμοδιότητες 
του Καλλίρη

Με ένα λιτό δελτίο τύπου ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
δήλωση την άρση των αρμοδιο-
τήτων των αντιπεριφερειαρχών 
Χειβιδόπουλου και Καλλίρη. Στο 
δελτίο τύπου αναφέρεται: 

«Μετά την επίσημη ανακοίνω-
ση της υποψηφιότητάς τους στις 
δημοτικές εκλογές του Μαΐου 
2019 των Αντιπεριφερειαρχών 
Αργολίδας κ. Τάσσου Χειβιδό-
πουλου και Κορινθίας κ. Πελο-
πίδα Καλλίρη, ο Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης με απόφασή του αίρει 
την μεταβίβαση άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους, με στόχο 
την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
διοικητική λειτουργία των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Αργολίδας 
και Κορινθίας.   

Η απόφαση αυτή εκφράζει τον 
απόλυτο σεβασμό στη θεσμική 
αυτοτέλεια και τη θεσμική θωρά-
κιση της διάκρισης των εξουσιών 
των δύο θεσμών της αυτοδιοί-
κησης, της Περιφέρειας και του 
Δήμου.»



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€

719,00€45,7 cm3   /  2,2 kW  /  2,95hp

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
545RXΤ

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

919,00€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

Ανατροπή δυναμικών στην Κορινθία μετά την ανακοίνωση Κόρκα

Στυλοβάτης του Νίκα η Αθηνά 
Η εμπειρία και η πολύχρονη ενασχόλησή της με τα κοινά δίνουν στον υποψήφιο Περιφερειάρχη της ΝΔ  

την απαραίτητη υποστήριξη για να μιλά για ισχυρή θέση στην Κορινθία.

Με μια λιτή ανακοίνωση ο υποψή-
φιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας υποδέχτηκε στο 
ψηφοδέλτιό του την υποψηφιότητα 
της Αθηνάς Κόρκα-Κώνστα. «Καλω-
σορίζουμε στην «Πρωτοβουλία για 
την Πελοπόννησο» την πρ.Βουλευ-
τή Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, η οποία 
αποτελεί την 12η υποψηφιότητα του 
συνδυασμού μας για την Π.Ε. Κοριν-
θίας. Η πολυετής εμπειρία της, τόσο 
στα κοινά της Κορινθίας, όσο και στο 
Κοινοβούλιο, θα βοηθήσουν τα μέ-
γιστα για την αλλαγή που χρειάζεται 
τόσο η Κορινθία, όσο και η Πελο-
πόννησος.»

Η κ. Κόρκα με τη σειρά της δή-
λωσε: «Ανταποκρινόμενη στην 
πρόσκληση του υποψήφιου Περι-
φερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, υποψη-
φιότητα η οποία στηρίζεται από την 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και έχοντας αδι-
απραγμάτευτες  πολιτικές πεποιθή-
σεις, υπηρετώντας την ΝΔ εδώ και 
δεκαετίες, αποδέχτηκα να συμμετέ-
χω στον συνδυασμό «Πρωτοβουλία 
για την Πελοπόννησο» ως Υπο-
ψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος. 
Με αίσθημα ευθύνης και εμπειρία 
πολιτική και επαγγελματική θα συ-
νεισφέρω και εγώ με τις δικές μου 
δυνάμεις στο συνδιασμο αυτό. Καλή 
δύναμη σε όλες και όλους τους συ-
νυποψήφιους μου. Μαζί θα αγωνι-
σθούμε για το μέλλον της Πελοπον-

νήσου για μέλλον της Κορινθίας!»
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έντα-

ξη της Αθηνάς Κόρκα-Κώνστα στο 
ψηφοδέλτιο του Παναγιώτη Νίκα 
είναι η πιο ισχυρή μεταγραφή, του 
υποψήφιου περιφερειάρχη. Μάλιστα 
εκτιμάται από πολλούς ότι η ανατρο-
πή των δυναμικών που έφερε στο 
πολιτικό σκηνικό της Κορινθίας θα 
είναι καθοριστική για το τελικό εκλο-
γικό αποτέλεσμα. 

Ποια είναι η Αθηνά
Η Αθήνα Κόρκα κατάγεται από την 

Ευαγγελίστρια, στην καρδιά της πεδι-
νής Κορινθίας, και είναι το τρίτο παιδί 

αγροτικής οικογένειας. 
Αποφοίτησε αριστούχος από το 

Πολυτεχνείο Πατρών και εργάσθη-
κε για πάνω από τρείς δεκαετίες 
ως πολιτικός μηχανικός, ελεύθερη 
επαγγελματίας και εργολήπτρια δη-
μοσίων έργων. 

Το 2004 εκλέγεται πρώτη φορά βου-
λευτής Κορινθίας και πρώτη γυναίκα 
βουλευτής στην πολιτική ιστορία του 
νομού. Επανεκλέγεται το 2007.

Εξελέγη γραμματέας της επιτροπής 
οικονομικών και πρόεδρος της επι-
τροπής ισοτητας, ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και νεολαιας του Κοινοβου-
λίου. Εισηγήθηκε σειρά νομοσχεδίων 
στον τομέα των οικονομικών, του 
περιβάλλοντος και των υποδομών και 
υπήρξε γενική εισηγήτρια του κρα-
τικού προϋπολογισμού για το έτος 
2009. Ανέπτυξε έντονη κοινωνική 
δράση και έχει συνδράμει σε οργανώ-
σεις για την προστασία του παιδιού και 
της οικογένειας.

Το 2008 ορίζεται από τον πρόεδρο 
της ΝΔ τομεάρχης περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και δημοσίων έργων.

Στις περιφερειακες εκλογές του 
2019 συστρατεύεται με τον Πα-
ναγιώτη Νίκα και τον συνδυασμό 
«Πρωτοβουλία για την Πελοπόν-
νησο» ως υποψήφια περιφερειακή 
σύμβουλος στην περιφερειακή ενό-
τητα Κορινθίας.

Ειναι έγγαμη και μητέρα δύο παι-
διών.

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αθηνά 
Κόρκα – Κώνστα ανήκει στην 
κατηγορία των στελεχών της 
ΝΔ με τα οποία μίλησε ο ίδιος 
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης και πρότεινε την 
κάθοδό της στην «κούρσα» της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
στόχο την ενίσχυση και στήριξη 
του Παναγιώτη Νίκα εν όψει των 
επικείμενων αυτοδιοικητικών 
εκλογών. 



Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες 
από την τελευταία δημόσια παρέμβα-

ση  της «Συμμαχίας 
Πολιτών» στο φλέγον 

ζήτημα της εγκληματικότητας και της 
ασφάλειας των Εξαμιλίων. 
Ο Επικεφαλής και Υποψήφιος Δήμαρχος 

Βασίλης Νανόπουλος έκανε λόγο για 
έναν χρόνο αδιαφορίας και αναλγησί-
ας του δήμου αφού από τον Μάρτιο του 
2018 όταν επιτακτικά τέθηκε από τους 
κατοίκους προς όλους τους αρμόδιους 
φορείς το ζήτημα και παρ ότι ο κ.Πνευ-
ματικός δεσμεύτηκε για ιδιωτική φύ-

λαξη στην περιοχή – που εμείς σαν 
συνδυασμός επιμένουμε πως θα βοη-
θήσει αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα- 
δεν έχει πράξει το παραμικρό και ενώ 
έχει στα χέρια του από τον Ιούλιο του 
2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

ΤΡΑΓΙΚΟ
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Β.Νανόπουλος: Τα τραγικά γεγονότα του 
Σολωμού  δυστυχώς «πρόλαβαν» το Δήμο
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο άβατο, τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων 

Τ ο περιστατικό που κατεγρά-
φη την Κυριακή το βράδυ 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Σολωμού όπου κάτοικος 

αφαίρεσε τη ζωή Roma που επι-
χείρησε να εισβάλει στην οικία του, 
φέρνει όλους όσους δεσμεύτηκαν το 
Μάρτιο του 2018 στην Λαϊκή συνέ-
λευση για μια σειρά μέτρων άμεσων 
αλλά και μακροπρόθεσμων, με τον 
πλέον τραγικό τρόπο ενώπιον των 
ευθυνών τους!

Η «Συμμαχία Πολιτών» είχε και τότε 
αλλά και στην συνέχεια κάνει λόγο για 
την μοναδική λύση που θα είχε ου-
σιαστικό αποτέλεσμα, την ίδρυση με 
νομοθετική ρύθμιση Αστυνομικού 
Τμήματος Εξαμιλίων. «Η παρουσία 
μόνιμης αστυνομικής δύναμης που 
θα ελέγχει συνεχώς, θα εφαρμόζει 
το νόμο και θα ανταποκρίνεται άμεσα 
στα περιστατικά θα οδηγήσει σε μεί-
ωση των περιστατικών και σε εξάλει-
ψη του αισθήματος ατιμωρησίας που 
σήμερα υπάρχει» είχε σημειώσει σε 
πλείστες παρεμβάσεις του ο Βασίλης 
Νανόπουλος καθιστώντας αναγκαία 
την εξομάλυνση του καταυλισμού των 
Roma και την ένταξή του σε καθεστώς 
ελέγχου και νομιμότητας. «Η περιοχή 
αυτή θα πρέπει να πάψει αποτελεί 
άβατο. Είναι κομμάτι της ελληνικής 
επικράτειας και θα πρέπει να μπορεί να 
είναι επισκέψιμο από τις αρχές. 

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα 
τέτοιο άβατο με τις συνέπειες που 
όλοι γνωρίζουμε! Έχω προτείνει να 
δημιουργηθεί Αστυνομικό τμήμα Εξα-

μιλίων. Το αίσθημα που έχουν οι πα-
ράνομοι, είναι της ατιμωρησίας και 
δεν μιλώ για όλους όσους διαμένουν 
στον καταυλισμό, οι περισσότεροι είναι 
νομοταγείς. Έχουν την αίσθηση ότι 
λειτουργούν παράνομα, ανεξέλεγκτα 
και ατιμώρητα πρακτικά - αυτό είναι 
ανεπίτρεπτο.Οι αρμόδιοι οφείλουν να 
παρέμβουν, να υπάρξει πολιτική βού-
ληση να λυθεί άμεσα το πρόβλημα έχει 
επανειλημμένα πει ο κ Νανόπουλος.

Οι παρεμβάσεις συνεχείς τόσο με δη-
μόσιες αναφορές όσο και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, ήταν δε η «Συμμαχία Πο-
λιτών» και όχι η Δημοτική Αρχή που 
συγκέντρωσε υπογραφές τον Ιούνιο 
του 2018 προκειμένου να συζητηθεί 
το θέμα στο ΔΣ και εν τέλει να ληφθεί 

η απόφαση για την ιδιωτική φύλαξη 
της περιοχής. Απόφαση που βέβαια 
ακόμα και σήμερα μένει στα συρτάρια 
του δήμου και παρ ότι τα περιστατικά 
βίας ήταν αρκετά και ο Βασίλης Να-
νόπουλος είχε εκφράσει τον φόβο για 
την έντασή τους. «Η κατάσταση είναι 
εκτός ελέγχου. Έχουμε επιθέσεις 
συχνές και βίαιες. Δήμος αστυνο-
μία, εισαγγελία πρέπει ν αναλάβουν 
τις ευθύνες τους. Αν δεν γίνει αυτό 
φοβάμαι ότι τα επεισόδια θα γίνουν 
πιο βίαια και το χάσμα μεταξύ κατοί-
κων και Ρομά θα μεγαλώσει και δεν 
το θέλουμε» είχε σημειώσει επισκε-
πτόμενος στο νοσοκομείο Κορίνθου 
θύμα επίθεσης στα Εξαμίλια στα τέλη 
Μαρτίου. 

Είχε ακολουθήσει το Μάιο παρέμ-
βαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
δημοτικού συμβούλου Σπύρου Ζαχα-
ριά για συζήτηση και απόφαση, ο κ. 
Πνευματικός μετέθεσε το θέμα σε άλλη 
συνεδρίαση αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
το ζήτημα της εταιρείας security δεν 
αποτελεί τελικά εφικτή λύση.

Ακολούθησε η συγκέντρωση υπο-
γραφών τον Ιούνιο και εν τέλει η συζή-
τηση και απόφαση τον Ιούλιο, απόφαση 
ως σήμερα ανεκτέλεστη όπως προα-
ναφέρθηκε.

Κανείς δεν γνωρίζει εάν είχαν 
εφαρμοστεί κάποια από τα μέτρα που 
είχαν ειπωθεί στην συνέλευση του 
περσινού Μάρτη θα είχαν αποτρέψει 
τα τραγικά γεγονότα της Κυριακής. 
Γνωρίζουμε όμως εμείς στην «Συμμα-
χία Πολιτών» αλλά και όλοι οι πολίτες 
που έχουν γίνει κοινωνοί των αναφο-
ρών και παρεμβάσεων μας για το θέμα, 
πως ο Δήμος όφειλε να έχει υλοποιή-
σει όσα δεσμεύτηκε εν αρχήν και όσα 
αποφάσισε μετέπειτα στο Δημοτικό του 
Συμβούλιο, κι αυτό δεν το έχει πράξει. 

Και οπωσδήποτε, θα πρέπει να 
απολογηθεί! Γιατί δεν μπορούν να 
πληρώνουν οι κάτοικοι την αναποφα-
σιστικότητα και την αδιαφορία του κ. 
Πνευματικού! 

Έχουν δικαίωμα οι κάτοικοι να κοι-
μούνται χωρίς το φόβο της ληστείας, 
έχουν δικαίωμα τα παιδιά τους να αι-
σθάνονται ασφαλή στο σπίτι τους και 
οι γονείς να εργάζονται στα κτήματα 
τους χωρίς το φόβο επίθεσης από πα-
ρανόμους.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΛΕΧΑΙΟΥ
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με γνώμονα την αγάπη μας 
για το Λέχαιον δηλώνουμε 
παρόντες .
Είμαστε εδώ γιατί κουρα-
στήκαμε να είμαστε θεατές 
στην εγκατάλειψη του χω-
ριού μας.
Είμαστε εδώ γιατί έχουμε 
όραμα φιλοδοξίες και σχέ-
δια για τον τόπο μας.
Σεβόμαστε τον κάθε συ-
μπολίτη μας και πιστεύου-
με ότι πάνω από όλους και 
όλα είναι το συμφέρον του 
Λεχαίου.
Φιλοδοξία μας είναι να 
υπηρετήσουμε σωστά τους 
συμπολίτες μας και να ‘’φέ-
ρουμε’’ το Λέχαιο στο μέλ-
λον όσο το δυνατόν συντο-
μότερα.
Με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον δεσμεύσεις μας 
είναι:
Να αλλάξουμε συμπεριφο-
ρές και πρακτικές.
Να προχωρήσουμε με νέες 
ιδέες .

Να διεκδικήσουμε.
Να αναδείξουμε.
Να προτείνουμε.
Να κάνουμε πράξη το αυ-
τονόητο επιτέλους .
Όλοι μαζί ενωμένοι και 
ενεργοί με άποψη και θέ-
σεις να κοιτάξουμε μπρο-
στά και να τολμήσουμε να 
αλλάξουμε.
Σας καλούμε να μας στηρί-
ξετε και να γίνεται συνοδοι-
πόροι μας γιατί το μέλλον 
μας καλεί.
Όλοι μαζί προχωράμε 
μπροστά δυνατά.
Οι υποψήφιοι τοπικοί δη-
μοτικοί σύμβουλοι :
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΒΑ ΑΝΤΙΟΠΗ 
(ΠΟΠΗ)
ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δήμος Κορινθίων

Β. Νανόπουλος: Είμαστε πολύ ακριβός δήμος. 
Δεσμεύομαι για μείωση δημοτικών τελών�

«Είμαστε πολύ ακριβός δήμος 
στα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό 
φόρο τα τέλη ύδρευσης και τα τέλη 
τραπεζοκαθισμάτων όταν δήμοι όπως 
το Ναύπλιο αλλά και το γειτονικό μας 
Λουτράκι έχουν ιδιαίτερα χαμηλές 
χρεώσεις ενώ πρόκειται για περιοχές 
τουριστικές, το δε Λουτράκι με πόσιμο 
ποιοτικό νερό». 

Ο Επικεφαλής της Συμμαχίας 
Πολιτών και Υποψήφιος Δήμαρχος 

Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
παρέθεσε στα ΜΜΕ στοιχεία που 
προέκυψαν από σύγκριση με 6 δήμους 
της χώρας (Αθηναίων, Καβάλας, 
Πάτρας, Παγκρατίου, Ηρακλείου  
Αττικής, Λουτρακίου), στοιχεία που 
αποδεικνύουν πως ο Δήμος Κορινθίων 
είναι από τους πιο ακριβούς δήμους, 
δεσμευόμενος πως κατά τη Δημαρχεία 
του, εφόσον οι δημότες τον επιλέξουν, 
θα προχωρήσει σε μειώσεις. 

«Με σωστή διοίκηση και διαχείριση 
και συνεχή σύγκριση με άλλους 
δήμους της χώρας δεσμεύομαι πως θα 
προχωρήσω σε μειώσεις δημοτικών 
τελών. Στόχος μου είναι ο δήμος 
Κορινθίων να έχει υπηρεσίες πάνω 
από το μέσο όρο των δήμων της 
χώρας έχοντας παράλληλα και φθηνά 
δημοτικά τέλη.»  

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.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η χρέωση νερού είναι 0,25 € ανά κυβικό μέτρο στην Κόρινθο ενώ στο Λουτράκι 
είναι αντίστοιχα 0,14 € ανά κυβικό μέτρο.

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Βασίλης Νανόπουλος είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ €/τμ

ΦΟΡΟΣ 
 €/τμ

ΔΕΥΑΚ  
(ΠΑΓΙΟ)

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1,76 0,55 14 ΕΥΡΩ
ΚΑΒΑΛΑΣ 0,95 0,04 6 ΕΥΡΩ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,55 0,33
ΠΑΤΡΕΩΝ 0,9 0,12 6ΕΥΡΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,31 1,11 14 ΕΥΡΩ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1,64 0,04 7,36 ΕΥΡΩ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3,33

ΔΗΜΟΣ ΤΕΛΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣ-
ΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 45 ΕΥΡΩ/Τ.Μ       Α ‘
36 ΕΥΡΩ/Τ.Μ       Β’

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 34,5 ΕΥΡΩ/Τ.Μ       Α’
20 ΕΥΡΩ/Τ.Μ       Β΄



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

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για πρόσωπο και σώµα…

µία προσιτή πολυτέλεια!!!
Η σοκολατοθεραπεία είναι μια θεραπεία βασισμένη στη σοκολάτα με στόχο 
τη βαθιά ενυδάτωση, θρέψη, χαλάρωση και ευεξία.

Η σοκολάτα, και συγκεκριμένα το κακάο, έχει ευεργετικά συστατικά, όπως 
μεταλλικά άλατα, βιταμίνη Β και αντιοξειδωτικά συστατικά. Χάρη σε αυτά τα 
συστατικά αποκτά ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα και μπορεί ακόμα και 
να αλλάξει τη διάθεση μας!

Αυτή η θεραπεία καταπολεμά αποτελεσματικά την κυτταρίτιδα και ενεργο-
ποιεί τη φυσική διαδικασία εξάλειψης του λίπους. Η φυσική σοκολάτα έχει 
αντιοξειδωτική δράση, διασπά τα λιπίδια και αυτά μαζί με άλλες βλαβερές 
τοξίνες αποβάλλονται από τον οργανισμό μας. Η επιδερμίδα ενισχύεται με 
βιταμίνη Β και αμινοξέα και προστατεύεται από την πρόωρη γήρανση του 
δέρματος.

Το κακάο διεγείρει την παραγωγή και έκκριση ενδορφινών ουσιών στον 
εγκέφαλο και βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και του στρες. Η αί-
σθηση της σοκολάτας πάνω στο δέρμα και το πλούσιο φυσικό άρωμά της 
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και ευφορίας.

Η σοκολατοθεραπεία προσώπου και σώματος (διάρκειας 1 ώρας) 
αποτελεί μια εμπειρία μοναδική και σας την συστήνουμε ανεπιφύλαχτα 

µε έκπτωση 45% από 100€ ΜΟΝΟ 55€!

PERFECTIONIST: Η Χαρά της τελειότητας στο πρόσωπό σας!!!
Στόχος αυτής της γρήγορης και απολαυστικής θεραπείας  εκτός από την άμεση ενυδάτωση είναι και τα ακόλουθα:

1. Ρύθμιση της υπερβολικής παραγωγής μελανίνης.

2. Θεραπεία της φλεγμονής του προσώπου η οποία προκαλεί σημάδια υπερμελάχρωσης.

3. Ανανέωση του δέρματος, η οποία είναι σημαντική για να γίνει το δέρμα πιο λείο, ομοιόμορφο & λαμπερό.

Το αποτέλεσμα, το οποίο είναι κλινικά αποδεδειγμένο, είναι ένα δέρμα με ομοιόμορφο τόνο το οποίο μέρα με τη μέρα μαθαίνει 
πως να προστατεύεται από τις καθημερινές επιθέσεις. Θεραπεία & πρόληψη, δύο σε ένα. 

Έκπτωση 40% από 50€ ΜΟΝΟ 30€!
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Ο ι τελευταίες εξελίξεις στα στρατό-
πεδα των υποψηφίων δημάρχων, 
οι ανακοινώσεις υποψηφίων δη-

μοτικών συμβούλων αποκαλύπτουν όλο 
και περισσότερο το παράξενο και ύποπτο 
παιχνίδι που παίζεται εις βάρος των υπο-
ψηφίων της Δ.Ε. Βόχας στο δήμο από το 
επιτελείο του Παπακυριάκου.

Ο Αννίβας Παπακυριάκος είτε είναι 
άσχετος από εκλογές, είτε έχει στήσει μια 
καλοστημένη πλεκτάνη εις βάρος των 
υποψηφίων του, με την οποία πιστεύει 
ότι θα καταφέρει να παραμένει κυρίαρ-
χος του παιχνιδιού.

Κάθε άλλο παρά κυρίαρχος είναι 
όμως, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, 
αφού είναι ολοφάνερο ότι οι σπασμω-
δικές κινήσεις του, δείχνουν την πλήρη 
απώλεια ελέγχου.

Ας δούμε λίγο τα μεγέθη με βάση τους 
αριθμούς, τους οποίους εμπιστεύομαι 
ως λέγοντες πάντα την αλήθεια!

Ο Αννίβας Παπακυριάκος φαίνεται ότι 
θα κόψει πρώτος το νήμα της πρώτης 
Κυριακής. Το ποσοστό του, όμως, αφε-
νός λόγω της εννιαετούς φθοράς και 
αφετέρου λόγω των άλλων 4 συνδυα-
σμών, φαίνεται ότι με δυσκολία θα γρά-
ψει μπροστά το 4. Δηλαδή θα κυμανθεί 
από 38-42% . 

Στην ανάλυσή μου θα δεχτώ το μέσο 
όρο των εκτιμήσεων, 40%, το οποίο ση-
μαίνει περίπου 4600 ψήφους.

Η δύναμη του Παπακυριάκου προέρ-
χεται παραδοσιακά και λόγω εντοπιότη-
τας κατά πλειοψηφία από την Δ.Ε. Βέλου. 
Στις προηγούμενες εκλογές η δύναμή 
του αναλύθηκε σε 60-40 (Βέλο-Βόχα). 
Θεωρείται βέβαιον ότι θα διατηρηθεί η 
ίδια αναλογία στις “αννιβικές” ψήφους 
παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί ισχυρές 
πιέσεις στην έδρα του, κυρίως.

Οι 4600 ψήφοι στο σύνολο του δή-
μου (τα έγκυρα θα παραμείνουν σταθε-
ρά πάνω-κάτω γύρω στις 11.500 ψή-
φους) θα του δώσουν σύμφωνα με το 
νέο σύστημα 10 έδρες. Εδώ βάζω έναν 
αστερίσκο διότι τα υπόλοιπα των άλλων 
συνδυασμών θα καθορίσουν τελικά 
αν θα παραμείνουν 10 οι έδρες ή αν θα 
χάσει μια (τονίζω για να μην υπάρξει πα-
ρεξήγηση ‘ότι μιλάμε για ΕΚΤΙΜΗΣΗ---
ΠΡΟΒΛΕΨΗ). Με 10 έδρες λοιπόν και με 
δεδομένο ότι η αναλογία των ψήφων του 
θα είναι 60-40 (Βέλο-Βόχα) και με δεδο-
μένο ότι οι άλλοι συνδυασμοί έχουν ως 
έδρα τη Βόχα και επομένως τα μεγαλύ-
τερα υπόλοιπά τους εκεί, ο Αννίβας Πα-
πακυριάκος θα εκλέξει 10 συμβούλους.
6 από το Βέλο και 4 από τη Βόχα!

Στο ψηφοδέλτιό του όμως της Δ.Ε. 
Βόχας και σύμφωνα με τις μέχρι στιγ-
μής ανακοινώσεις έχουμε τουλάχιστον 
15-18 αξιόμαχους και “δυνατούς” υπο-
ψηφίους οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
ως υποπόδια για την ανέλιξη λίγων και 
εκλεκτών!

Ας δούμε τα ονόματα και αφήνω τη 
φαντασία ή τις εκτιμήσεις του καθενός να 
τους κατατάξει σε σειρά εκλογιμότητας!

Καλλίρη Μαρία, Λυκαργύρης Γεώργι-
ος, Ντάνος Γεώργιος, Παλυβός Κωνστα-
ντίνος, Σδράλης Μιχάλης, Σιάχος Ανδρέ-
ας, Τριανταφύλλου Κώστας……… (αυτοί 
οι 7 πρώτοι είναι εκλεγμένοι σήμερα δη-
μοτικοί σύμβουλοι). 

Συνεχίζουμε: Βασιλείου Γεώργιος, 
Γερόπουλος Σωτήρης, Γκατζογιάννης 
Δημήτρης, Δαληβίγκας Γεώργιος, Μαγ-
γίνας Γιάννης, Μαρινάκος Παναγιώτης, 
Μπαλάσκας Τάκης, Μπιτσάκου Μαρία, 
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος, Τσεπε-
ντζή Δήμητρα, Χαρλαύτη Βασιλική………

Kαι φυσικά οι δύο κυρίες που δεν 
έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά ο κό-
σμος το ‘χει τούμπανο κι αυτές κρυφό 
καμάρι, μια εκ Ζευγολατιού και μια εκ 
Βοχαϊκού. Και οι δύο κατεβαίνουν με 
αξιώσεις εκλογής στη μάχη του σταυ-
ρού!

Σε όλα αυτά πρέπει να υπογραμμί-
σουμε ότι το προηγούμενο εκλογικό σύ-
στημα ευνοούσε τους υποψηφίους της 
Βόχας, διότι η πριμοδότηση του πρώ-
του συνδυασμού τη Δεύτερη Κυριακή 
έδινε έδρες τις οποίες αναγκαστικά τις 
«γέμιζε» με υποψηφίους της ΔΕ Βόχας, 
αφού η Βόχα ως Δημοτική ενότητα έχει 
περισσότερες έδρες από το Βέλο. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει τώρα λόγω απλής 
αναλογικής. Εξάλλου αυτός ήταν ο λό-
γος που την προηγούμενη φορά έμειναν 
απέξω υποψήφιοι του Βέλου με περισ-
σότερες ψήφους από τους υποψηφίους 
της Βόχας που εκλέχθηκαν.

Δεν έχουν άδικο λοιπόν όσοι μιλούν 
για τη σφαγή της Βόχας! Γιατί από τους 
15-18 υποψηφίους μόνο 4 (και αυτό με 
τις ευνοϊκότερες εκτιμήσεις) θα δουν την 
καρέκλα του δημοτικού συμβούλου. Οι 
υπόλοιποι απλώς θα γίνουν οι ΨΗΦΟ…
κουβαλητές στο μύλο της εκλογής των 
«επιφανών» του στενού κύκλου διακυ-
βέρνησης του Δήμου.

Αντίθετα, στην Δ.Ε. Βέλου δε φαίνε-
ται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Οι νυν 
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Μπε-
κιάρης Δημήτρης, Πρεδάρης Γεώργιος,  
Ρόζος Νικόλαος, Ράπτης Θεόδωρος, 
Τρωγάδης Βασίλειος… αριθμούν μόλις 
πέντε θέσεις, που σημαίνει ότι υπάρχει 
περιθώριο και για κάποιον άλλον. 

Τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί 
για την Δ.Ε. Βέλου είναι Ζάρκου Κα-
τερίνα, Καραχοντζίτης Κωνσταντίνος, 

Μασούρη Ιωάννα, Νάκου-Κόγια Ζωή, 
Παπαιωάννου Πάρης…

Προς το παρόν και περιμένοντας τις 
ανακοινώσεις στις 7 Απριλίου 2019… η 
σχέση υποψηφίων και θέσεων είναι για 
την Δ.Ε. Βόχας (15-18 υποψήφιοι) για 
4 θέσεις… και για την Δ.Ε. Βέλου (9-10 
υποψήφιοι) για 6 θέσεις…

Όπως καταλάβατε δεν ανέφερα τους 
κυρίους Αθανάσιο Παπαλέκα και Χαρά-
λαμπο Τανισχίδη και την κυρία Τζαναβά-
ρα… Για αυτούς που παραμένουν στην 
ομάδα Παπακυριάκου στο Δ.Σ. ακούγο-
νται σε όλες τις εκδόσεις τους ‘ΟΙ ΜΥΘΟΙ 
ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ’……… Όταν ***αποφασί-
σουν*** θα επανέλθουμε………

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ……;;;;;;;;;;;;
Τι διαπιστώνουμε λοιπόν; Ότι στην ΔΕ 

Βέλου, δύο τινά συμβαίνουν.
Είτε ο Παπακυριάκος δεν βάζει νέα 

και θεωρούμενα «ισχυρά» ονόματα 
στο ψηφοδέλτιό του με σκοπό να προ-
στατέψει τους ήδη εκλεγμένους συμ-
βούλους του.

Είτε δεν έχει τη δύναμη, την πειθώ 
και την αξιοπιστία να προσελκύσει 
νέα ονόματα στην έδρα του, εκεί όπου 
όλοι τον γνωρίζουν καλύτερα και είναι 
απολύτως επιφυλακτικοί έως εχθρικοί 
απέναντί του.

Όποιο και από τα δύο να συμβαίνει εί-
ναι εξίσου καταστροφικό για την πορεία 
του Παπακυριάκου προς την κάλπη. 
Μια πορεία που φαίνεται ότι έχει μπει σε 
πτωτική περιδίνηση και χάνει με ταχείς 
ρυθμούς το 4 μπροστά από το διψήφιο 
ποσοστό της.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ
Γεωπόνος,

Δημότης δήμου
Βόχας-Βέλου

Άποψη

Γιατί οι “αννιβικοί” υποψήφιοι της Βόχας οδηγούνται ως πρόβατα επί σφαγή στην προσπάθεια 
του Παπακυριάκου να παραμείνει στο “σπίτι του” όπως δηλώνει ότι αισθάνεται το Δημαρχείο… 

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

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Η μεγάλη “σφαγή” της Βόχας�
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Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας
Ο Αννίβας απαντά για τον “έξυπνο 

δήμο” και τους “έξυπνους δημότες”�
Σε πρόσφατη αρθρογραφία του ο κ. Τσίτουρας μιλά για τον εκσυγχρονισμό του Δήμου 

και απευθύνεται στους έξυπνους δημότες για ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ. 

Ο κ. Τσίτουρας επί 6 μήνες τώρα περιφέρεται πα-
ντού χωρίς να λέει ούτε μία αλήθεια, συνδυάζοντας 
την παντελή του άγνοια με το ψέμα και την τοξικότητα. 

Ας δούμε μία προς μία τις προτάσεις που απευθύνει 
στους δημότες. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίτουρας είναι 
επί 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ.

1. ΖΗΤΑΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Μα κ. Τσίτουρα, ο Δήμος μας έχει ΗΔΗ θέσει σε 

εφαρμογή την ηλεκτρονική  πλατφόρμα “Novoville” 
και ήδη κάνει αυτά που οραματίζεστε.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ

2. ΖΗΤΑΕΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μα κ. Τσίτουρα, ο Δήμος έχει ΗΔΗ υπογράψει συμ-
φωνία επιχορήγησης για το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
WIFI4EU, που αφορά την εγκατάσταση ελεύθερου WI-
FI  σε όλους τους Δημόσιους χώρους του Δήμου μας. 
Εντός των ημερών  υπογράφει και η ανάδοχη εταιρεία.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ

3. ΖΗΤΑΕΙ ΕΞΥΠΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
Μα ο Δήμος μας έχει εδώ και έναν μήνα προκη-

ρύξει ανοιχτό διεθνή  διαγωνισμό που λήγει σε πε-
ρίπου 30 ημέρες. Διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης  
προμήθειας και υπηρεσιών (μεικτή σύμβαση) με τίτ-
λο “Αναβάθμιση του  συστήματος οδοφωτισμού του 
Δήμου Βέλου-Βόχας” με σκοπό την  εξοικονόμηση 
ενέργειας και την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Έργο προϋπολογισμού 2.128.693,75 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ποσό που θα πληρω-
θεί εξ’ ολοκλήρου από την τουλάχιστον 65% μείωση 
του  κόστους, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημότη. 

Με ηλεκτρονική παρακολούθηση των 6500 λα-
μπτήρων, ηλεκτροφωτισμού και  άμεση αντικατά-
σταση τους όταν χρειαστεί.

Με δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης στη συ-
νέχεια με όλους τους  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΣ, με ευνόητα αποτελέσματα.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ

4. ΖΗΤΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / 
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μα κ. Τσίτουρα από τις 12/7/2016 ο Δήμος μας 
έχει ΗΔΗ καταθέσει πρόταση  χρηματοδότησης στο 
Ε.Π. “Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφό-
ρος  ανάπτυξη” 2014-2020, στον άξονα προτεραιό-

τητας “14. Διατήρηση και  προστασία περιβάλλοντος 
- Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων  
(Ταμείο Συνοχής)” με τίτλο υποβολής πρότασης “Δι-
αχείριση στερεών  αποβλήτων Δήμου Βέλου-Βόχας”, 
κωδικό MIS 5001356 και συνολική δημόσια  δαπάνη 
3.532.290 ευρώ. Πρόκειται για πρόγραμμα ΕΣΠΑ και 
αναμένουμε το άνοιγμα της πρόσκλησης. Εν  τάχει 
αφορά την πράσινη διαχείριση, την κυκλική οικονο-
μία, την αλλαγή του  μοντέλου διαχείρισης, έσοδα από 
ανακυκλώσιμα υλικά, ουσιαστικά ΠΟΛΥ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ-
ΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΕΣΕΙΣ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ

Αλήθεια, ο Δήμαρχος έχει πάει σε 20 συνέδρια 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και  κυκλικής οικονομίας, ΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΙ. Κύριε Τσίτουρα, έχετε παραβρεθεί σε ένα;

5. ΖΗΤΑΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μα από το 2018 και πρόσφατα στις 20/3/2019 το 
Υπουργείο Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, σε συνέ-
ντευξη Τύπου, εξήγγειλε ήδη αυτό που ζητάει όλη η  
Αυτοδιοίκηση. Πρωτοβουλίες υλοποίησης ψηφιακών 
ΚΕΠ, ηλεκτρονικών  υπογραφών, κλπ. και οδεύουμε 
προς την υλοποίηση.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ 
Ο κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

6. ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μα κ. Τσίτουρα, ο Δήμος μας έχει ΗΔΗ προμηθευ-
θεί ηλεκτρονικό λογισμικό “Πληροφοριακού Συστή-
ματος Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου”. 

 ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η γνωστή τηλεμετρία δηλαδή. Για να κάνεις κάτι τέ-
τοιο βέβαια χρειάζεσαι  κλειστό κύκλωμα αρδευτικών 

αγωγών σε όλο το γεωγραφικό πλάτος / μήκος  του 
Δήμου. Αυτό θα το φτιάξει ο κ. Τσίτουρας. ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. 

ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ.
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Καλό θα ήταν να είχε παρακολουθήσει ο κ. Τσίτου-
ρας τις συζητήσεις με όλους  τους φροντιστές του Δή-
μου μας, να ακούσει την άποψή τους, να δει την  κοι-
νωνική τους προσφορά πριν στολίσει το προεκλογικό 
του πρόγραμμα ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.

9. ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ERASMUS

Μα κ. Τσίτουρα, από το 2011 που είμαι εγώ Δήμαρ-
χος, το πρόγραμμα τρέχει  ανελλιπώς κάθε χρόνο. Με 
ανταλλαγές μαθητών, εθελοντές στα ΚΑΠΗ,  εθελο-
ντές στους παιδικούς σταθμούς από όλες τις χώρες.

ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ 
Ο κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο κ. Τσίτουρας θα βάλει τους μαθητές να σκέφτο-

νται καινοτόμες ιδέες.  Μάλιστα. Ο κ. Τσίτουρας θα 
κλωνοποιήσει επίσης τους νέους Αϊνστάιν.  Περιμέ-
νουμε να τους καλοδεχτούμε.

Αυτά, φίλες και φίλοι, ο κ. Τσίτουρας τα λέει σε έξυ-
πνους δημότες γιατί θέλει,  λέει, έναν έξυπνο Δήμο. 
Εγώ θα πρότεινα πριν εκσυγχρονίσει το Δήμο να  προ-
σπαθήσει να καταλάβει τα αυτονόητα. 

ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ, ΑΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ, 
ΝΑ ΛΕΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ανάλογης σοβαρότητας, ανάλογης αλήθειας είναι 
το σύνολο των δημοσιευμάτων και των τηλεοπτικών 
ανακοινώσεων με το οποίο κατακλύζει τον τόπο μας 
ο κ. Τσίτουρας. 

Φίλες και φίλοι τα συμπεράσματα δικά σας.
Ο Δήμαρχος σας

Αννίβας Παπακυριάκος.   
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Ο Αννίβας είναι η πιο αξιόπιστη λύση�
Τρία νέα πρόσωπα ανακοίνωσε τις τελευταίες ημέρες ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος,  

για το ψηφοδέλτιο του στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Κοινή αντίληψη και των τριών αποτελεί η πεποίθηση  
ότι ο Αννίβας Παπακυριάκος αποτελεί τη σίγουρη και αξιόπιστη λύση για το δήμο Βέλου-Βόχας!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΤΗΡΗ 
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

"Φίλες και φίλοι,
Η ενασχόληση με 

τα κοινά προϋποθέ-
τει μεράκι και όρεξη 
για προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, 
σε συνδυασμό με μια 
πολιτο-κεντρική προ-
σέγγιση διοίκησης. 
Με βασική προτεραι-
ότητα τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, την αντι-
μετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της το-
πικής κοινωνίας αλλά και τη δημιουργία σοβαρών 
υποδομών.

Το τρίπτυχο, πολιτο-κεντρική προσέγγιση διοί-
κησης, ανανέωση, καινοτομία που πρεσβεύει ο 

Δήμαρχος, κ. Αννίβας Παπακυριάκος και η Δημο-
τική Ενωτική Κίνηση Βέλου-Βόχας με βρίσκουν 
απόλυτα εναρμονισμένο κι έτοιμο να συνεισφέρω 
κι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Γι’ αυτό και με μεγάλη χαρά και τιμή αποδέχθη-
κα την πρόταση του Δημάρχου, κ. Αννίβα Παπακυ-
ριάκου, να συμμετάσχω ως υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στο τέλος αυτού του αγώνα πρέπει όλοι μαζί να 
συμβάλλουμε τα μέγιστα για ακόμα μεγαλύτερη 
αναπτυξιακή ώθηση κι εκμετάλλευση των συγκρι-
τικών πλεονεκτημάτων του Δήμου μας.

Εύχομαι σε όλους τους συνυποψήφιούς μου 
καλό και πολιτισμένο αγώνα!

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Απ. Γερόπουλος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Πανεπι-
στημίου Πατρών΄"

ΔΗΛΩΣΗ
ΜΑΡΙΑΣ 
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ

"Αδιαμφισβήτητα 
μεγάλη χαρά-έκπλη-
ξη, μα και προθυμία 
για δημιουργία μου 
προκάλεσε η πρό-
ταση του Δημάρχου 
μας Αννίβα Παπα-
κυριάκου να συμπο-
ρευτώ με τον ικα-
νότερο και αξιότερο 

συνδυασμό του τόπου μας, να συμπορευτώ με την 
Δημοτική Ενωτική Κίνηση Βέλου Βόχας  και τον 
Αννίβα Παπακυριάκο.

Θα προσπαθήσω να συναποτελέσω αρωγό στο 
δύσκολο έργο που υπηρετεί με τον βέλτιστο τρόπο, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες που διανύουμε.

    Μαρία Μπιτσάκου Βοχαϊκό Κορινθίας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Ο Πάρης Παπαϊ-

ωάννου γεννήθη-
κε στις Κρήνες, τε-
λείωσε το σχολείο 
στο Βέλο, είναι 
πτυχιούχος του 
Τ.Ε.Ι Αθήνας, έπαι-
ξε ποδόσφαιρο 
για πολλά χρόνια 
στην ΕΛΛΑΣ ΒΕ-
ΛΟΥ, στην Κόριν-
θο, στον Πέλοπα 
Κιάτου. Είναι πα-
ντρεμένος με την 
Αγγελική Καρανα-
στάση, καθηγήτρια 

φιλόλογο και έχει 3 ανήλικα παιδιά.
Είναι αγρότης και από το 2010 εκλέγεται Πρόε-

δρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρηνών.
Μεταξύ άλλων ο Πάρης Παπαϊωάννου δηλώνει:
"Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Βέλου Βόχας 

και θα ήθελα και εγώ να συμβάλλω με όλες μου 
τις δυνάμεις για την βελτίωση των υπηρεσιών και 
της γενικότερης εικόνας του Δήμου. Αξίζουν οι 
δημότες του Δήμου μας καλύτερη ποιότητα στην 
καθημερινότητά τους και είμαι πεπεισμένος ότι ο 
Δήμαρχος μας Αννίβας Παπακυριάκος θα συνεχί-
σει με επιμονή και θέληση το έργο που ξεκίνησε σε 
ομολογουμένως πολύ δύσκολες συνθήκες. Μιλώ 
για την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε στον 
Δήμο, αλλά και γενικότερα την οικονομική κατά-
σταση της χώρας.

Θα είμαι παρών λοιπόν να επικροτώ ότι καλό γί-
νεται στο δήμο, θα παρουσιάζω όποιες προτάσεις 
έχω για το δήμο μας και θα επισημαίνω τις όποιες 
παραλείψεις.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ να γίνει ένας 
πολιτισμένος προεκλογικός αγώνας γιατί η επόμε-
νη μέρα θα πρέπει να μας βρει ενωμένους για να 
αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα"
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Έργα σε εξέλιξη στο Δήμο Βέλου-Βόχας
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΛΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργα-
σίες για την αποκατάσταση των βλαβών/
φθορών που δημιουργήθηκαν στο δημο-
τικό κτίριο της Δ.Κ. Βέλου λόγω της ανα-
πόφευκτης φθοράς των υλικών με την 
πάροδο του χρόνου και λόγω χρήσης. 
(φωτ. 1 & 2)

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής 

παράπλευρου αγωγού επί της παραλια-
κής οδού για απορροή των ομβρίων υδά-
των στον κεντρικό αγωγό που κατασκευ-
άζεται επί της οδού Μπούλια. (φωτ. 3)

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Ολοκληρώθηκε ο κοινόχρηστος χώρος 
(μικρή πλατεία) στο Ζευγολατιό στη συμ-
βολή των οδών Κων. Κανάρη και Κυράς 
Βρύσης.

Στην μικρή πλατεία κατασκευάστηκε 
σταμπωτό δάπεδο, επισκευάστηκε πε-
ριμετρικά το φθαρμένο τσιμεντένιο κρά-
σπεδο, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά 
και τα παγκάκια με νέα καλαίσθητα που 
δίνουν έναν όμορφο τόνο και αναβαθμί-
ζουν αισθητικά αυτή τη γωνιά του Ζευγο-
λατιού.
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Με προβληματισμό και λύπη παρατηρώ το τελευταίο «προεκλογικό» δι-
άστημα να γίνεται λόγος, για ανύπαρκτες μελέτες, για μη εντάξεις έρ-

γων, για χαμένες χρηματοδοτήσεις και πολλά αλλά που ψευδώς διαδίδονται 
από υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους των συνδυασμών των.
Απορία πρώτη, πως είναι δυνατόν θέματα που έχουν συζητηθεί και ψη-

φισθεί σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων να έχουν περάσει στη 
λήθη των υποψηφίων δημάρχων;

Απορία δεύτερη, γιατί είναι ανάγκη να υποβαθμίζεται η πολιτική αντιπαρά-
θεση με εξυπνακισμους και τακτική απόκρυψης της πραγματικότητας;

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας παραθέτω μια λίστα που περιλαμ-
βάνει όλες τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες και όλα όσα περιμένουμε σαν 
Δήμος προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών 
του δήμου Βέλου-Βόχας δίνει απαντήσεις σε 
όσα φημολογούνται τον τελευταίο καιρό περί 

έλλειψης χρηματοδοτήσεων στο δήμο.

 Βασίλης Τρωγάδης: «Η αλήθεια είναι αμείλικτη, 
αδιαπραγμάτευτη και δεν αγοράζεται»�

Τα συμπεράσματα δικά σας.
• Κατανοώ ότι κατά την προεκλογική περίοδο ο 
καθένας υπερασπίζεται τη θέση όπως ο ιδιος κρί-
νει 
• Κατανοώ την αγωνία κάποιων να υποβαθμίσουν 
τις δράσεις και τα έργα μιας δημοτικής αρχής 

  Όμως η αλήθεια είναι αμείλικτη, αδιαπραγ-
μάτευτη και δεν αγοράζεται.

Οι εκλογές της 26ης Μαΐου όπως και κάθε εκλο-
γές είναι η γιορτή της δημοκρατίας και έτσι θα τις 
αντιμετωπίσουμε, στα ψεύδη λοιπόν θα απαντάμε με 
αλήθεια, στις προσωπικές επιθέσεις με ορθό και τεκ-
μηριωμένο πολιτικό λόγο και φυσικά δεν θα διστά-
σουμε να αποδεχτούμε και λάθη ή παραλείψεις μας.
Ειστε άραγε έτοιμοι κύριοι της αντιπολίτευσης και 

πάλι υποψήφιοι να κάνετε το ίδιο; Είστε έτοι-
μοι να παραδέχθειτε και εσείς τα λάθη σας; 

Είστε έτοιμοι να εξηγήσετε γιατί ενεργοποιήθη-
κατε τον τελευταίο χρόνο; Είστε έτοιμοι να 
πείτε ποια ολοκληρωμένη πρόταση φέρατε 
όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο; 

Ποιο ήταν το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο 
πλάνο σας που μας παρουσιάσατε όλα αυτά 
τα χρόνια; 

Για μια δημοτική αρχή που όπως λέτε έχει κατα-
ντήσει το Δήμο μας ουραγό, τι κάνατε άραγε; 
Περιμένατε τις εκλογές ώστε να πείτε ψηφί-
στε μας και θα δείτε;! 

Τα ερωτήματα αυτά είναι όλα ρητορικά και δεν 
αξιώνουν κανενός είδους απάντησης μιας και θα 
ανοίξουν εκ νέου έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης 
και ψεύδους.

Οι συνδημότες μας όμως περιμένουν μια δη-
μοτική αρχή που θα ενώνει θα συνθέτει και θα 
προσπαθεί με δουλειά κόπο αλλά και λάθη να 
βελτιώσει τη ζωή τους. Η τέχνη του εφικτού, αυτό 
πρεσβεύουμε όλα τα χρόνια σ αυτό πιστέψαμε και 
έτσι συνεχίζουμε. Σε θαύματα και μαγικές ικανό-
τητες δεν πιστέψαμε ποτέ.

Ας παραδεχτούμε τα λάθη μας
Ναι λοιπόν, ο Δήμος μας δεν είναι τέλειος, έχει 

προβλήματα όπως και όλοι οι Δήμοι. Έγιναν όμως 
πολλά και έχουμε τη θέληση και την όρεξη να 
συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα.

Ο Αντιδήμαρχος οικονομικών 
& διοικητικών υπηρεσιών 

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 135.000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 88500€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 219000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
Η πρόσκληση άνοιξε στις 14-01-2019 και λήγει 31-12-2020.Ο 
Δήμος καταθετει πρόταση 600000€ πλεον ΦΠΑ για τον 
εκσυχρονισμο του Γηπέδου Βέλου με κατασκευη υβριδικού 
χλοοταπητα και ταρταν εξι λωριδων στίβου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία 
ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»  
Η πρόσκληση άνοιξε στις 23-01-2019 και λήγει 30-06-2020. 
Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ο Δήμος 
δε μπορεί να λάβει μέρος αλλά έχει γίνει έγγραφο προς το 
υπουργείο για τροποποίηση αυτών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων 
Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση 
Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»
Άνοιξε στις 23-01-2019 και λήγει 30-06-2020. Σύμφωνα με 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ο Δήμος δε μπορεί να λάβει 
μέρος (ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΙ>20000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση 
επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση» 
Έληξε στις 28-02-2019. Καταθέσαμε μελέτη για ολοκλήρωση και 
ενοποίηση δικτύων Βραχατίου Ζευγολατιού και αντικατάστασή 
του υπολειπ. τμήματος δικτύου ύδρευσης Κοκκωνίου.
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
2.200.000€. αναμένεται η έγκριση της.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της 
ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των 
ακτών κολύμβησης»
Η πρόσκληση  λήγει στις 28-02-2019.Ο Δήμος έχει 
ολοκληρωμένη μελέτη για εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης αλλά 
δε μπορεί να λάβει μέρος λόγω του ότι εξαρτάται η συμμετοχή 
του από τη χωρητικότητα των ΕΕΛ του Δήμου Σικυωνίων.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των 
υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό»
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 700000€ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5: «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»
ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 3000000€
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»
Λήγει στις 31-12-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την 
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση»
Άνοιξε στις 01-02-2019 και λήγει στις 01-04-2019. Ο δήμος 
λόγω του περιεχομένου της πρόσκλησης δε λαμβάνει μέρος 
(συμμετέχουν δήμοι με 30000 υδρόμετρα και άνω).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) (ΕΣΠΑ)

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
Ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ», κωδικός ΟΠΣΑΑ 
Μ2794028 και συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€.
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

2014-2020 (ΕΣΠΑ)
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»
Ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ» με κωδικό 
MIS 5001356 και συνολική δημόσια δαπάνη 3.532.290,00 
ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑ:
«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Βέλου Βόχας» 
προϋπολογισμού 2500000€
«Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Βέλου Βόχας σε υδατορέματα και 
δίκτυα ομβρίων» προϋπολογισμού 700000€

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ:
«Έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και συναφών 
υδραυλικών  Δήμου Βέλου Βόχας» προϋπολ. 3000000€

(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000€  
ΓΙΑ «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».
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Εμείς Δεσμευόμαστε για τα αυτονόητα 
που θα πάνε το δήμο μας μπροστά:

META ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΙΠΟΤΑ...

Δήμος Βέλου-Βόχας

ΝΕΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ 365 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Θα προχωρήσουμε στην υπογραφή μνημόνιων συνεργα-

σίας με τους γειτονικούς δήμους για την αξιοποίηση συ-

νολικά των υδάτων για ύδρευση σύμφωνα με το Σχέδιο 

Διαχειρίσης Υδάτων Βορείας Πελοποννήσου της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

• Θα αξιοποιήσουμε λειτουργικά όλες τις ενεργές γεωτρή-

σεις του δήμου μας.

•  Αλλαγή όλων των δικτύων ύδρευσης που υπάρχουν  αμι-

αντοσωλήνες. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν γρηγορό-

τερα να μην υπάρχει ούτε ένα μέτρο αμιαντοσωλήνα σε κα-

νένα χωριό τους δήμου μας. Το οφείλουμε στα παιδιά μας.

• Συνεχείς συντηρήσεις του αγροτικού οδικού δικτύου με 

σκοπό την γρηγορότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση του 

αγροτικού προϊόντος.

• Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο 

για αστικές αναπλάσεις, πεζοδρόμια και δημοτικό οδικό 

δίκτυο.

•  Διεκδίκηση για την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης σι-

δηροδρομικής γραμμής για τη δημιουργία ενός παράλλη-

λου οδικού δικτύου που θα αποσυμφορήσει την Παλαιά 

Εθνική Οδό.

• Επικαιροποίηση και αξιοποίηση των αντιπλημμυρικών με-

λετών Λαμπρόπουλου, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης 

Κινδυνών Πλημμύρας που το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

έχει εκπονήσει από το 2017!

• Οριοθετήσεις και καθαρισμοί των ρεμάτων του δήμου μας 

για την προστασία των λεκανών απορροής και των περιου-

σιών των δημοτών μας.

•  Απορρόφηση των κονδυλίων που έχουν εγκριθεί από το 

2016, από το Υπουργείο Υποδομών και από την Περιφέ-

ρεια για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και παρα-

μένουν αχρησιμοποίητα!

• Εκπόνηση Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το δήμο 
μας με ορίζοντα 10ετίας. Μέχρι σήμερα εξαιτίας αυτής της 
έλλειψης σχεδίου από την δημοτική αρχή, η αξία της γης 
ευτελίστηκε, οι επενδύσεις υποβαθμίστηκαν και η τοπική 
αγορά βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. 

• Εξασφάλιση συνεργασιών με ειδικευμένα γραφεία τεχνι-
κών συμβούλων για την κατάθεση ολοκληρωμένων φακέ-
λων με σκοπό την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσό-
τερων ευρωπαϊκών ή δημοσίων χρηματοδοτήσεων!

•  Επίμονα τον τελευταίο καιρό με τους συνεργάτες μου, δη-
μιουργούμε ένα απλό αλλά και παραγωγικό σχέδιο για τον 
δήμο, που μπορεί να υλοποιηθεί με δικούς μας πόρους 
αλλά και με Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς.
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Υποψηφιότητες ΒΟΜΒΑ 
από τον Μανάβη στο Βέλο�

Μια εντυπωσιακή συνεργασία αλλάζει το τοπίο�
Πρώτα ήρθε η ανακοίνωση της ομάδας "ΜΑΖΙ".  Μετά η ανακοίνωση ως υποψηφίων δημοτικών 

συμβούλων των Λιάκου και Παπαδόπουλου. Και έπονται νέες εκπλήξεις όπως διαρρέεται!

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Θ. ΜΑΝΑΒΗ
Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ «ΜΑΖΙ» ΤΟΥ ΒΕΛΟΥ 
H ομάδα πολιτών του Βέλου «Μαζί», με ανακοίνωση της ενημερώνει τους συμπολίτες 

της ότι αποφάσισε να να ενεργοποιηθεί στις δημοτικές εκλογές του 2019 και να συνερ-
γαστεί με τον συνδυασμό «Νέα Πνοή».

Στην ανακοίνωση της αναφέρει:
«ΜΑΖΙ
Συμμετέχουμε στις εκλογές, συνεργαζόμενοι με τον συνδυασμό «Νέα Πνοή» 

του ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΑΒΗ.
-Γιατί πρέπει να κερδίσουμε τις χαμένες ημέρες
-Γιατί πρέπει να παραχθεί πολιτική προς όφελος της κοινωνίας.
-Γιατί ένας επιτυχημένος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, έχει τα εχέγγυα 

που απαιτούν οι καιροί για λύσεις και δημιουργία.
ΒΕΛΟ 26 Μαρτίου 2019.»

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας

Γεννήθηκε και ζει στο Βέλο. 
CEO στην εταιρεία Infinity Global Agriculture. Αντιπρόσωπος της εταιρείας ΕVONIK σε Αφρική, Ευρώπη και 

Μέση Ανατολή με κύριο αντικείμενο τα βελτιωτικά εδάφους. 
Η εμπειρία, οι γνώσεις και οι διεθνείς σχέσεις του είναι πολύτιμο εργαλείο για το Νέο δήμο Βέλου-Βόχας!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ  
Δικαστικός Υπάλληλος  //  Υποψ. δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Γεννήθηκε και ζει στα Ταρσινά. Δικαστικός Υπάλληλος. Ανήκει στην ιστορική αυτοδιοικητική γενιά 
στελεχών του δήμου Βέλου. 

Ως αντιδήμαρχος Βέλου διακρίθηκε για το ήθος,  την ακεραιότητα και την προσήλωσή του στο 
καθήκον.

Το όνομά του είναι ταυτισμένο με την ανιδιοτελή προσφορά και την αποτελεσματικότητα. 
Πολύτιμος συνεργάτης για να κερδίσουμε χαμένα χρόνια!

Σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα με εμπειρία,  
γνώση και ατελειώτη αγάπη για τους συμπατριώτες μας!

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο μέλλον με νέες τεχνογνωσίες με 
άλλες αντιλήψεις και καινοτομίες που θα μας κάνουν πρωτοπόρους!
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΠΑΝΑΚΗ του Αντωνίου & της Σοφίας
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Γεννήθηκα το 1986 στo Ζευγολατιό Κορινθίας.
Είμαι παντρεμένη με τον Απόστολο Γκιόλβα και μη-

τέρα δύο μικρών κοριτσιών.
Αποφοίτησα από το Λύκειο του Ζευγολατιού.
Αποφοίτησα από το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υπο-

δομής Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών το 2010.
Εργάστηκα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέ-

λου-Βόχας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 

σε Κατασκευαστική Εταιρεία.
Είμαι γραμματέας του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Zευγολατιού ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Δηλώνω ότι θα είμαι υποψήφια δημοτική σύμβου-
λος στις επερχόμενες εκλογές στο Δήμο ΒΕΛΟΥ - ΒΟ-
ΧΑΣ με το συνδυασμό ΝΕΑ ΠΝΟΗ του υποψήφιου 
Δημάρχου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΑΒΗ.

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.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Στόχος και επιδίωξη μου είναι η ανάπτυξη του τόπου 
όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ.
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Δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της 
παραλιακής ζώνης του δήμου

Ε ίναι γεγονός ότι ο τόπος μας, 
στον οποίο ζούμε και δρα-
στηριοποιούμαστε, δεν διά-

γει και τις καλύτερες μέρες του. Μια 
περιοχή με σπουδαίες δυνατότητες 
αισθητικής αλλά και οικονομικής 
ανάπτυξης, βλέπουμε να βρίσκεται 
εγκλωβισμένη στην αδράνεια και 
ανυπαρξία της τωρινής Δημοτικής 
Αρχής.

Ο συνδυασμός Ανεξάρτητη Ενω-
τική Κίνηση όπως φανερώνει και το 
όνομά του αποτελεί την Μόνη και 
ακηδεμόνευτη Κίνηση εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Βέ-
λου-Βόχας. Αποτελείται από άτομα 
τα οποία είναι επιτυχημένα στους 
χώρους όπου δραστηριοποιούνται 
έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα 
την αλλαγή και επανεκκίνηση του 
Δήμου μας. Εκτός από επιτυχημένα 
άτομα, χαρακτηρίζονται από όρεξη 
για προσφορά στην κοινωνία, ανιδι-
οτέλεια, ήθος και σεβασμό , θέληση , 
γνώσεις, αρχές και αξίες, όραμα.

Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να 
φτιάξουμε τις συνθήκες, ώστε να 
συμμαζέψουμε επιτέλους τον Δήμο. 
Ένας Δήμος με πολλές ανάγκες πια 
και πολλή δουλειά για να κάνουμε. 
Το πιο σημαντικό όμως είναι να δη-
μιουργήσουμε τις υποδομές, για να 
ανοικοδομήσουμε από την αρχή τον 
Δήμο μας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δήμος 
μας αποτελεί έναν από τους ομορφό-
τερους Δήμους της χώρας μας, έχο-
ντας  πλούσια φυσικά κάλλη αλλά και 
συνδυάζοντας πολλά διαφορετικά 
τοπία, ικανά να μαγέψουν τον κάθε 
επισκέπτη-παραθεριστή-τουρίστα. 
Με σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκα-
ταστάσεις, με ποικιλία ενοικιαζόμε-
νων δωματίων  όπως και μια μεγάλη 
γκάμα επιχειρήσεων που ειδικεύο-
νται στην εστίαση, ο επισκέπτης έχει 
πολλές δυνατότητες να αξιοποιήσει 
τον χρόνο του. Δυστυχώς όμως, 
έχοντας αυτά τα τεράστια εφόδια, 
φαίνεται ότι ο τουρισμός στον τόπο 

μας, αντί να αυξάνεται μειώνεται.
 Ο τουρισμός αντί να αποτελεί ένα 

σημαντικό γρανάζι ανάπτυξης, βλέ-
πουμε ότι με την απαξίωση που βι-
ώνει από την υπάρχουσα Δημοτική 
Αρχή, τείνει να εξαλειφθεί. Χρόνο με 
τον χρόνο παρατηρούμε μείωση του 
αριθμού των παραθεριστών και κατά 
συνέπεια, πτώση του τζίρου των επι-
χειρήσεων. Επιχειρήσεις οι οποίες 
κατά συντριπτική πλειοψηφία , ανή-
κουν σε Δημότες του Δήμου μας και 
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 
οικονομίας του τόπου μας.

Αίτια της απαξίωσης του τόπου 
μας, το κακής ποιότητας και ανύπαρ-

κτο κατά τους θερινούς μήνες νερό, 
η σπάνια αποκομιδή των απορριμμά-
των, η έντονη δυσοσμία εξαιτίας της 
μη αποκομιδής, η έλλειψη βιολογι-
κού καθαρισμού, η κακή ποιότητα 
οδοποιίας και οδοφωτισμού.

Φέτος, τα προβλήματα αναμένο-
νται να είναι περισσότερα, εξαιτίας 
των προβλημάτων που άφησε στο 
πέρασμά του ο Ζορμπάς. Η παραλία 
σε πολλά σημεία ακόμα να αποκατα-
σταθεί, με αποτέλεσμα η αισθητική 
υποβάθμιση της περιοχής. 

Το Βραχάτι συνολικότερα, έχει 
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και 
δεν αναφερόμαστε μόνο στον του-
ρισμό. Αναγκαία για εμάς είναι η αξι-
οποίηση της παλιάς ΕΤΠΑΚΟ, όπως 
και του παλιού σταθμού του ΟΣΕ, τα 
οποία αμφότερα μπορούν να απο-
τελέσουν κέντρα ανάπτυξης και όχι 
εγκαταλελειμμένα κτήρια. 

Δεσμευόμαστε την δημιουργία 
Βιολογικού Καθαρισμού, ενός απα-
ραίτητου μέτρου για την ανάπτυξη 
της παραλίας, όπως και ενός προ-
ηγμένου Κέντρου Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων. Οι δημότες μας και 
οι παραθεριστές που θα μας επιλέ-
γουν θα απολαμβάνουν πόσιμο και 
επαρκές νερό.

Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας,
Υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ:

Όλοι μαζί εργαζόμαστε για να φτιάξουμε τις συνθήκες,  
ώστε να συμμαζέψουμε επιτέλους τον Δήμο Βέλου-Βόχας

Z Ω Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Σ
PET SHOP

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

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(ΣΑΚΙ  20 kg)

BESTBEST

13,90€

διανοµή
κατ ’ οίκον
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4 νέες υποψηφιότητες στο συνδυασμό 
του Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε 4 νέες υποψηφιότητες για τον συνδυασμό μας. 
Κάθε μια υποψηφιότητα με τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά! Όλοι όμως έχοντας ένα κοινό στόχο την αλλαγή του Δήμου 
και την προσφορά στην κοινωνία του τόπου μας. Άνθρωποι με όραμα, αξίες και ιδανικά συνθετουν την ήδη ισχυρή ομάδα 
που χτίζουμε καθημερινά στον συνδυασμό, καθιστώντας μας την πιο υγιή και αξιόλογη πρόταση για τις προσεχείς εκλογές. 

Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας, επικεφαλής του συνδυασμού Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση.

Φούλη Κούτουλα, 
-Πτυχιούχος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του 

Τμήματος Φιλολογίας 
-Ειδίκευση στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
-Κάτοχος τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Κοινωνική Διοίκηση Ιδιωτικού Κολεγίου

Κων/νος Τσακωνόπουλος,  
-Πτυχιούχος Μαθηματικού Πατρών 
-Ανώτατο Τραπεζικό Στέλεχος

Νίκος Περρής,   
-Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μητροπολιτικού 

Κολεγίου Μάντσεστερ 
-Τραπεζικός Υπάλληλος

Κωνσταντίνος Τσάτσαρης,   
-Αγρότης 
-Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Βέλου-Βόχας
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Μια πολύ ωραία εκδήλωση έλαβε 
χώρα  στο Βραχάτι στο ξενοδοχείο Αλ-
κυών, διοργανωμένη από το δήμο Βέ-
λου-Βόχας και το ΝΠΔΔ Ανέλιξη και 
αφιερωμένη στην επέτειο της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Συμμετείχαν 
σύλλογοι από όλο το δήμο Βέλου-Βόχας 
οι οποίοι τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο 
τον δίκαιο αγώνα των προγόνων μας. 

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Μαρία 
Καλλίρη εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοί-
νωση στην οποία γράφει: 

«Την Κυριακή το πρωί, 24 Μαρτίου 
2019, παρακολουθήσαμε όλοι με ιδιαί-
τερη συγκίνηση και χαρά την επετειακή 
εκδήλωση του δήμου Βέλου-Βόχας και 
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» για την Επανάστα-
ση του 1821.

Ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δή-
μου μας, θέλω να εκφράσω τα συγχαρη-
τήρια μου σε όλους τους συμμετέχοντες 
συλλόγους και ομιλητές, οι οποίοι με την 
παρουσία τους λάμπρυναν μια εξαιρετικά 
επιτυχημένη, για δεύτερη χρονιά, εκδή-
λωση.

Ευχαριστώ θερμά τον Πανοσιολο-
γιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Άνθιμο, 
ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πάντων Χαρά, 
ο οποίος προετοίμασε μια εξαιρετική ομι-
λία για τη συμβολή της εκκλησίας στην 
Επανάσταση του 1821, και την οποία δυ-
στυχώς δεν απολαύσαμε λόγω έκτακτων 
εκκλησιαστικών υποχρεώσεων. 

Πολλά συγχαρητήρια οφείλονται στον 
κ. Παναγιώτη Χωρίκη, ιστορικό, λαο-
γράφο, αναγνωρισμένο χοροδιδάσκαλο 
του θεάτρου «Δόρα Στράτου» ο οποίος 
μας ταξίδεψε στην Κορινθία μεταξύ των 
ετών 1458 και 1823, εκπροσωπώντας 
τον Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο 
Στιμάγκας «Θύαμις». 

Νιώθω περήφανη που ως αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού έχω την τιμή να υποστη-
ρίζω και να ενισχύω τους συλλόγους 
του δήμου μας, οι οποίοι λάμπρυναν με 
τα χορευτικά και τις απαγγελίες τους την 
εκδήλωσή μας.  Έτσι λοιπόν αξίζουν πολ-
λά συγχαρητήρια:  

Στη Νέα Γενιά Κοκκωνίου που χόρε-
ψαν με αξιοθαύμαστη αρμονία. 

Στην Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού 

που με τις παραδοσιακές στολές τους και 
την καθαρά κορινθιακή εμφάνισή τους 
μάς ταξίδεψαν στα χρόνια των προγόνων 
μας. 

Στη «Νέα Διάπλαση Μπολατίου» 
και το «Μέγα Αλέξανδρο Βραχατίου» 
οι οποίοι με τις απαγγελίες τους και τις 
αναγνώσεις τους μάς μετέφεραν σε γε-
γονότα και καταστάσεις που συνέβησαν 
στη Βόχα την εποχή της Επανάστασης 
του 1821. 

Στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό 
Σύλλογο Βόχας, που μας χάρισε υπέρο-
χες εικόνες με τα παιδιά μας να χορεύουν 

με καμάρι τους χορούς των προπατόρων 
μας.

Ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση 
και την υποστήριξη της εκδήλωσης τον 
τελετάρχη κ. Χρήστο Βαλασόπουλο και 
φυσικά τους χορηγούς, οι οποίοι υπο-
στήριξαν έμπρακτα την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης: ILLY-ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΛΕΝΗ ΛΙΟΥΝΤΡΗ-
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ και ΑΡΤΟΣ 
& ΓΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΟΠΗ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ. 
Αλλά τα ΜΜΕ που υποστήριξαν και κά-
λυψαν την εκδήλωσή μας: RapMedia, 
KorinthosTv και Γνώμη Πολιτών. 

Τέλος ευχαριστώ θερμά όλους εσάς 
που με την παρουσία σας τιμήσατε μια 
εκδήλωση αφιερωμένη στον δίκαιο 
αγώνα των προγόνων μας. Μια εκδήλω-
ση που στόχος μας είναι να γίνει θεσμός 
έτσι ώστε να γιορτάζουμε ουσιαστικά και 
όχι τυπικά τον ξεσηκωμό των Ελλήνων 
το 1821 και τις θυσίες τους για τη Ελευ-
θερία. 

Με την ευχή και την ελπίδα να διαφυ-
λάξουμε άσβεστη τη φλόγα της Ελευθε-
ρίας στον τόπο μας, συγχαίρω για άλλη 
μια φορά όλους τους συμμετέχοντες για 
την επιτυχημένη φετινή μας εκδήλωση».

Επετειακή εκδήλωση του δήμου Βέλου-Βόχας για το 1821

Άστραψαν οι μνήμες και τα νιάτα στο Βραχάτι
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Γνώμη Πολιτισμός-Αθλητισμός

Τιμητική 
εκδήλωση για 
τον ποιητή 
Χαραλαμπίδη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Την Παρασκευή 5 Απριλί-
ου 2019 και ώρα 19:00 στο 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου 
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Δαμασκηνού 56, Κόρινθος), θα 
πραγματοποιηθεί τιμητική εκ-
δήλωση για τον πολυβραβευ-
μένο Έλληνα ποιητή Κυριάκο 
Χαραλαμπίδη από το Σύνδεσμο 
Φιλολόγων Κορινθίας.
Ομιλητές θα είναι οι:
Ο δρ. Φιλολογίας, αντιπρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων Μανώλης Μ. 
Στεργιούλης, ο Θεοδόσης Πυ-
λαρινός, καθηγητής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και η Αγάθη 
Γεωργιάδου συγγραφέας-κριτι-
κός λογοτεχνίας.
Της εκδήλωσης θα προεδρεύει 
ο τ. καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου Αριστείδης 
Δουλαβέρας. 
Χαιρετισμό θα απευθύνει η 
πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Κορινθίας Αντιγόνη 
Βογιατζή-Ζακούρα. 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Μεγάλη Βάλτσα στην 
Επανάσταση του 1821 

Το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών, με επίγνωση της αξίας της Τοπικής Ιστο-
ρίας και της ωφελιμότητας καλλιέργειας της γνώσης της, συνδιοργάνωσε με 
τον Δήμο Σικυωνίων και την Μηκώνη, εκδήλωση με θέμα : "Η Μεγάλη Βάλτσα 
στην Επανάσταση του 1821" στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 
της 25ης Μαρτίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/3/2019 στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα του Μεγάλου Βάλτου με ομιλητή τον Πρ. Γυμνασιάρχη, 
Καθηγητή Μαθηματικών και Συγγραφέα, κ. Κωνσταντίνο Κελλάρη. 

Παράλληλα λειτούργησε με την φροντί-
δα του ιδίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα 
ολόκληρο το τριήμερο, έκθεση παλαι-
ών εγγράφων και φωτογραφιών, που 
πιστοποιεί την ιστορική καταγωγή, δι-
αδρομή και δράση των προγόνων των 
σημερινών κατοίκων του χωριού δια-
χρονικά.
 Οι κάτοικοι του Μεγάλου Βάλτου σύσ-
σωμοι, αλλά και πολλοί φίλοι της ιστο-
ρίας επισκέπτες, κατέκλυσαν τους 

χώρους της ομιλίας και της έκθεσης. 
Παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέ-
ρον τον έμπειρο ομιλητή, ο οποίος επί 
90 και πλέον λεπτά, με άριστο γλωσσι-
κό ύφος και εμπεριστατωμένα ιστορι-
κά στοιχεία σε διαφάνειες, παρουσίασε 
άγνωστες και εξαιρετικά πολύτιμες πλη-
ροφορίες μέσω των αρχείων του Αγώ-
να του Έθνους, για την συμμετοχή των 
ντόπιων αγωνιστών στην υπόθεση της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

 Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
κ. Σπ. Σταματόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Δημοτ. Συμβουλίου κ. Αν. Λεονάρδου, 
ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Κ. Σαρχάνης, ο 
Αντιπρόεδρος της ΑΝΒΟΠΕ κ.Ν. Παπα-
βασιλείου, ο Πρόεδρος τηςΕ.Α.Σ. Κιάτου 
κ. Κ. Παπαβασιλειου και αρκετοί εκπρό-
σωποι επιστημονικών και πολιτιστικών 
φορέων της Κορινθίας.
 Με περιεκτικότητα και ουσία οι σύντο-
μοι χαιρετισμοί των Προέδρων : του Ι. Κ. 
Μελετών κ. Γ. Καρβουντζή, του Δημοτ. 
Συμβουλίου κ. Αν. Λεονάρδου και του 
Δ.Δ Μεγάλου Βάλτου κ. Ι. Στάθη ο οποί-
ος πέραν των ευχαριστιών, ευχήθηκε η 
πρωτοβουλία της παρουσίασης αυτής 
να αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα και 
να έχει συνέχεια για όλη την Σικυώνα 
και την Κορινθία.

Το Γιο-Γιο της Μίνας Πέτρου-Βενετσάνου στο Περιγιάλι
Η Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου Περιγιαλί-
ου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση το 
«Γιο-Γιο» της Μίνας Πέτρου – Βενετσάνου.
Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξαν-
θάκη
Μουσική επιμέλεια: Παύλος Γιαννακάκος
Παίζουν: Ηλίας Λέκκας, Μπάμπης Ορκό-
πουλος, Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη, 
Θοδωρής Νταλιάρδος, Μαρία Γεωργίου.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ :31 Μαρτίου και 3, 6, 7, 
13, 14, 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ώρα 8:30 μ.μ.
Τηλ. 2741086330, 6989 189368,
6984 697844.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Τα όσα διαδραματίζονται στο «Γιο – γιο» 
- δοσμένα με τρόπο αριστοτεχνικό- φέρ-
νουν στο προσκήνιο τα κοινωνικά ταμπού, 
τη χειραγώγηση και την ενοχική διαπαιδα-
γώγηση μέσα στην ελληνική οικογένεια, 
που πασχίζει να εξασφαλίσει το μέλλον του 
γιου. Εγκλωβίζοντάς τον σε ένα γάμο συμ-
βατικό και αταίριαστο, παραγκωνίζοντας τα 
δικά του αισθήματα και επιθυμίες, καθώς η 
προίκα αποτελούσε μέσον κοινωνικής κατα-
ξίωσης.  Οι κοινωνικές ανακατατάξεις όμως 
και η αμφισβήτηση των αξιών των παλαιό-

τερων γενεών, καθώς και η δυστυχία και 
τα προβλήματα, που βιώνει ο νεαρός μέσα 
στο γάμο του, τον ωθούν να επαναστατήσει 
απηυδισμένος ενάντια σε όλους και σε όλα. 
Σε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή του στερούσε 
το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και έκ-
φρασης. Αποτινάζει από πάνω του τις ενοχές 
και τις ευθύνες που χρόνια φόρτωναν στις 
πλάτες του οι προσδοκίες της πατρικής οικο-
γένειας, αναζητώντας την ταυτότητά του, το 
ΠΟΙΟΣ πραγματικά είναι, το χειραγωγημένο 
παιδί ή ο άνδρας που προσπαθεί να ανακα-
λύψει τον εαυτό του μακριά από όλους.
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 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. Διδάκτωρ 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)

Εκπαίδευση

Βράβευση 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού με την Ετικέτα 

eTwinning 2019-2020
Μετά από αξιολόγηση δύο φάσεων συμπεριελήφθη στα 1.004 σχολεία της Ευρωπαϊκής  

και όχι μόνο eTwinning Κοινότητας που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2019-2020.
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολα-

τιού είναι ένα από τα 1.004 σχολεία της 
Ευρωπαϊκής και όχι μόνο eTwinning 
Κοινότητας που τιμήθηκαν με την 
Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2019-
2020 μετά από μια διαδικασία αίτησης 
και αξιολόγησης δύο φάσεων (Δείτε εδώ 
τη σχετική ανακοίνωση: https://www.
etwinning.net/el/pub/highlights/2019--
2020-etwinning-school-.htm).

Σημειώνεται ότι τα σχολεία που τιμή-
θηκαν με τον τίτλο αυτόν είναι πρωτο-
πόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε 
τομείς όπως:
• Ψηφιακή πρακτική
• Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας 

(eSafety)
• Καινοτόμες και δημιουργικές παιδα-

γωγικές προσεγγίσεις
• Προώθηση συνεχούς επαγγελματι-

κής ανάπτυξης του προσωπικού
• Προώθηση πρακτικών συνεργατικής 

μάθησης με το προσωπικό και τους 
μαθητές
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέ-

σιμα εδώ:
https://www.etwinning.net/el/pub/

highlights/the-etwinning-school-
label---.htm

Η αναλυτική λίστα των βραβευθέντων 
σχολείων παρουσιάζεται εδώ:

https://www.etwinning.net/en/
pub/support/2019--2020-etwinning-
school-l.htm

Η διάκριση αυτή ήρθε ως επισφράγι-
ση του υψηλού επιπέδου eTwinning 
δραστηριοτήτων που υλοποιούνται 
στο σχολείο μετά και τη βράβευσή του 
με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από 
την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 
της Δράσης για το Έργο eTwinning 
STEM «Robozoo» που υλοποιήθηκε 
από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 
2018 σε συνεργασία με σχολεία από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

  
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις μα-

θήτριες, στους μαθητές και σε όλες και 
όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολεί-
ου που συμμετείχαν στη δράση καθώς 
και στην εκπαιδευτικό Πληροφορικής κ. 
Πηνελόπη Μαρκέλλου, συντονίστρια και 
υπεύθυνη για την όλη προσπάθεια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

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 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ UEFA B΄

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο νήμα κρίθηκε ο τίτλος 
Η καταπληκτική εμφάνιση και οι θέσεις που εξασφάλισαν στο βάθρο των 

νικητών οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σικυωνίων στο Πρωτάθλημα 
Νοτίου Ελλάδος, που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην Καλαμάτα το τριή-
μερο της 25ης Μαρτίου, επιβεβαίωσαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ομί-
λου στα ιστιοπλοϊκά δρώμενα της νοτίου Ελλάδος.

Οι αθλητές του Ιστ.Ο.Σ. πάλεψαν στα 
ίσια με τους αθλητές ιστορικών και 
ισχυρών ομίλων  της περιφέρειας για 
τον τίτλο του πρωταθλητή ομίλου, και 
για μόλις ένα βαθμό έχασαν, από την 
πολυπληθή ομάδα του Ν.Ο.Καλαμάτας 
«Ο Ποσειδών», την ευκαιρία να φέρουν 
για Τρίτη χρονιά και δεύτερη συνεχό-
μενη, τον τίτλο του πρωταθλητή ομί-
λου στο Κιάτο.
Η πενταμελής νεανική ομάδα του 
Ιστ.Ο.Σ. αντιμετώπισε με εξαιρετική 
επιτυχία την πρόκληση των 100 αθλη-
τών από 9 ομίλους της περιφέρειας και 
επέστρεψε στο Κιάτο με 4 κύπελλα από 
τα 9 που είχαν αθλοθετηθεί στις κατη-
γορίες που συμμετείχαν.
Στην κατηγορία των optimist, μια κα-
τηγορία για παιδιά μέχρι 15 χρόνων, 
οι 10χρονοι Γιώργος Θεοδωρόπουλος 
και Ευάγγελος Δανιήλ, έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους με αποτέλεσμα 
να ανέβουν στην 1η και την 2η θέση 
στο βάθρο των νικητών των παιδιών 
μέχρι 11 χρόνων. Οι θέσεις αυτές τους 
εξασφάλισαν παράλληλα την 3η και 4η 
θέση της γενικής κατάταξης αντίστοιχα, 
μπροστά από ηλικιακά μεγαλύτερους 
και φυσικά  πιο έμπειρους αντιπάλους.
Με την επιτυχία τους αυτή ο Γιώργος 
και ο Ευάγγελος εξασφάλισαν από 
τώρα τη συμμετοχή τους στους Πα-
νελλήνιους  αγώνες πρόκρισης για 
την συγκρότηση της εθνικής ομάδας 
Optimist. Ο μικρότερος της ομάδας, ο 

Θάνος Θεοδωρόπουλος έδωσε μεγά-
λες μάχες για να πάρει τελικά την 10η 
θέση ανάμεσα στους 33 συναθλητές 
της κατηγορίας των 11χρονων.  
Στη κατηγορία των Laser 4.7, η Δή-
μητρα Κοκιούση, που ένας σοβαρός 
τραυματισμός την κράτησε πολλούς 
μήνες εκτός δράσης, υπερέβαλε εαυ-
τόν και πήρε τη 2η θέση στην κατάταξη 
των κοριτσιών. Στην ίδια κατηγορία, 
που απευθύνεται σε παιδιά πάνω από 
15 ετών, ο 14χρονος Γιώργος Στριμ-
μένος, στον πρώτο του μεγάλο αγώνα 
στην κατηγορία αυτή, πήρε την 14η 
θέση της κατάταξης.
Υποσχέσεις για το μέλλον έδωσε η εμ-
φάνιση των αθλητών μας, που περιμέ-
νουν τώρα την επόμενη μεγάλη πρό-
κληση, τους αγώνες πρόκρισης των 
εθνικών ομάδων, που θα γίνουν την 
περίοδο του Πάσχα.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com

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

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

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Βιβλίο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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Οι οπλαρχηγοί της Βόχας κατά την
εθνική επανάσταση των Ελλήνων το 1821

ΜΕΡΟΣ  Β΄

Ο Οπλαρχηγός Αθανάσιος Βουδούρης

Οι Βουδουραί-
οι υπήρξαν μία 

πλούσια και έγκριτη οικογένεια Ελλή-
νων αγωνιστών. Το επίθετο της οικο-
γένειας προέρχεται από την τουρκική 
λέξη Bodur, που σημαίνει μικρόσω-
μος (μικρού αναστήματος). Κατά τη 
διήγηση1 του Αθ. Βουδούρη η οικο-
γένεια κατάγονταν από τη Γαρά(ν)τζα 
της Μεσσηνίας. Το αρχικό επώνυμο 
«Μπουντούρης» άλλαξε σε «Βουδού-
ρης», έτσι ώστε οι Τούρκοι που τους 
κυνηγούσαν τα χάσουν τα ίχνη τους2.
Κατά την κατάληψη της Πελοποννήσου 
από τον Μοροζίνη και τους Ενετούς, η 
οικογένεια των Βουδουραίων αντι-
στάθηκε ηρωϊκώς κατά των Ενετών. 
Πέντε αδελφοί, μέλη της οικογένειας, 
ήλθαν σε ρήξη με τους Ενετούς. Φό-
νευσαν κάποιους Ενετούς ισχυρούς, 
επειδή βίασαν μία από τις γυναίκες της 
οικογενειάς τους. Έτσι αναγκάστηκαν 
να εκπατριστούν και να διασκορπι-
σθούν σε διάφορες περιοχές.
Κατά τη Β΄ περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας, μετά το 1715, όταν οι Οθωμανοί 
Τούρκοι είχαν εκδιώξει τους Ενετούς 
από την Πελοπόννησο, οι Βουδουραί-
οι προέβαλαν αντίσταση και κατά των 
Οθωμανών Τούρκων. Το μεγαλύτερο 

1 Δελτίο Εθνολογικής Εταιρείας τομ. Α΄, 
σελ. 262.
2 Μία ιδιαίτερα προσφιλής μέθοδος των 
υπόδουλων Ελλήνων την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας ήταν η αλλαγή στο επώνυμο, 
με σκοπό να αποπροσανατολίζουν τους 
Τούρκους δυνάστες.

μέρος της οικογένειας φονεύθηκε 
και το υπόλοιπο που διασώθηκε, δι-
ασκορπίσθηκε.Ένας από τους αδελ-
φούς, ο Γεώργιος, σκοτώθηκε κατά 
τη δεύτερη κατάληψη της Πελοποννή-
σου από τους Τούρκους (1795). Άλλος 
Γεώργιος πήρε μέρος στα Ορλοφικά 
(1770), ενώ οι αδελφοί του Δημήτριος, 
Αθανάσιος, Νικόλαος και Παναγιώτης 
πολέμησαν κατά την Επανάσταση του 
1821. 
Τα υπόλοιπα εναπομείναντα μέλη δι-
εσκορπίσθηκαν, καταφεύγοντας μετά 
τα Ορλοφικά στην Ύδρα, την Τσούρ-
τσα της Ολυμπίας, την Χαλκίδα και την 
Κορινθία. Παρά τον χωρισμό τους οι 
Βουδουραίοι διατήρησαν τους συγγε-
νικούς δεσμούς που τους συνέδεαν.

Ένα από τα κυριότερα μέλη της οικο-
γένειας, όπως αυτή μας παρουσιάζεται 
από την εποχή της Επαναστάσεως του 
Ορλόφ, είναι ο οπλαρχηγός Αθανάσι-
ος Γ. Βουδούρης, ο οποίος επιτέλεσε 
πολύ σημαντικό έργο. Συντηρούσε 
με δικές του δαπάνες στρατό 50 – 70 
ανδρών3 με τους οποίους έλαβε μέρος 

3 Με την υπ. αριθ. 2279/9 Ιουνίου 
1865 αίτησή του πρός την στρατιωτική 
επιτροπή εκδουλεύσεων, ο Αναστ. Γ. 
Βουδούρης αποδείκνυε τις εκδουλεύσεις 
του οπλαρχηγού Αθανασίου Γ. Βουδούρη 
πρός την Πατρίδα, έχοντας ως μάρτυρες 
τον αντιστράτηγο Ιω. Κολοκοτρώνη και 

στις επιχειρήσεις που οδήγησαν στη 
καταστροφή της στρατιάς του Δράμα-
λη πασά στη μάχη των Δερβενακίων, 
στο Καματερό, παρευρέθηκε στη πο-
λιορκία της Ακροκορίνθου και συμμε-
τείχε σε διάφορες άλλες μάχες. Έπεσε 
μαχόμενος ανδρείως υπό τον Γεώργιο 
Καραϊσκάκη στο Πασσά – Λιμάνι (Πει-
ραιάς) το 1826/1827. Στη μάχη στο Πα-
σαλιμάνι φονεύθηκε ο Τάκης Νοταράς 
κ.α.4

          (Συνεχίζεται)

τον υποστράτηγο Δημ. Τσόκρη. 
4 Φάκελος 2403, Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος.

Ιστορικό Αφιέρωμα

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος*

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

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

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

Αναμνηστική φωτογραφία του 1897 
(Αρχείο Νίκου Βουδούρη). Ο απόγονος 
της οικογένειας Βουδούρη, οπλαρχηγός 
Νότης (Παναγιώτης) Βουδούρης από το 
Ζευγολατιό, το 1897 επικεφαλής εκστρα-
τευτικού σώματος συνέδραμε τον αγώνα 
για την απελευθέρωση της Κρήτης. Για 
την κίνησή του υπήρξαν σχετικές ανα-
φορές στις εφημερίδες της εποχής:   
«ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 9 Φεβρουαρίου. Εὐστα-
λεῖς νέοι ἐκ τοῦ χωρίου Ζευγολατίου και 
λοιπῶν χωρίων τῆς Βόχας ἀνεχώρησαν 
σήμερον μεταβαίνοντες ὡς ἐθελονταί εἰς 
Κρήτην ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ ἀλκίμου 
νέου Παναγ. Βουδούρη. Ἐγένετο ἐν τῷ 
σταθμῷ εὔγλωττος καί πατριωτική προ-
σφώνησις. Πόλις διατελεῖ συγκεκινημένη» 
ΑΣΤΥ, 12/2/1897. 
Η εφημερίδα «Εμπρός» της 14/2/1897 
μας πληροφορεί ότι το σώμα έφτασε στην 
Κρήτη καθώς και ότι «ὁ ἀρχηγός των 
κ. Π. Βουδούρης εἶναι ἐγγονός τοῦ ἐν Φα-
λήρῳ πεσόντος Νάσου Βουδούρη».




