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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

Βέλο-Βόχα:
ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ!
ΑΚΟΜΗ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!

Συνδυασμός 
Νίκης για το δήμο 

Σικυωνίων!

Οι νέοι μας είναι η 
ελπίδα του δήμου 

Βέλου-Βόχας

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αννίβας Παπακυριάκος:
Η σίγουρη και αξιόπιστη επιλογή!

Δήμαρχος δια βοής 
από την πρώτη Κυριακή!

“Όλοι μαζί 
μια ομάδα 
συνεχίζουμε 
για το καλό 
του τόπου 
μας” 
ΑΚΟΜΗ: 5+1 
αλήθειες
υποψηφίου
δημάρχου

■ σελ. 8-9

■ σελ. 13-14

Συνδυασμός άξιων ανθρώπων που 
εγγυάται το μέλλον του τόπου μας!

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

■ σελ. 11-13

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο «δήμαρχος των 
πολλών» ετοιμάζεται για την 3η  του νίκη

Ολοταχώς για την πρώτη θέση με την αγάπη του κόσμου!

■ σελ. 2-6

■ σελ. 4

■ σελ. 14-15

■ σελ. 19
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Μαρία Καλλίρη : Οι Νέοι μας η Ελπίδα του Δήμου Βέλου- Βόχας
Για το μέλλον πρέπει να μιλήσουμε αγαπητοί συμπο-
λίτες σε αυτές τις εκλογές, ειδικά για τους νέους μας 
γιατί αυτοί είναι το μέλλον μας.
Θεωρώ πως είναι χρέος και καθήκον μου στην δυ-
νατότητα που μου δίνεται σε έναν δημόσιο λόγο, που 
διαθέτω προεκλογικά, να ανοίξω συζήτηση για τους 
νέους, με τους νέους του Δήμου μας.
Είναι ανάγκη να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους 
να εκφραστούν να μιλήσουν, να προτείνουν για τα θέ-
ματα που τους απασχολούν.
Να μιλήσουμε, να τους προσεγγίσουμε με καινούρ-
γιους ξεχωριστούς τρόπους.
Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να δείξουμε Κατανόη-
ση στα «θέλω» τους.
 Να συναντηθούμε, όπου αυτοί θέλουν, στη γειτονιά, 
στα σχολεία, στα στέκια που προάγεται ο πολιτισμός, 
στα στάδια που αναδεικνύεται ο αθλητισμός, στους 
χώρους που διασκεδάζουν. Όπου αυτοί θέλουν.
Γιατί πρέπει να γίνουμε κοινωνοί στο δικό τους όρα-
μα.
 Να βρεθούμε απέναντι στον εαυτό μας, να τον θέσου-
με μπροστά από τις ευθύνες μας, γιατί έχουμε υπο-
χρέωση προς τους συμπολίτες, μας που μας τιμούν 
με την ψήφο τους. 
Στρατηγική και στόχοι, διάθεση για δουλειά απαιτού-
νται. Ανάμεσα στους στόχους της είναι η ενίσχυση της 
συμμετοχής των νέων μας, σε δράσεις, στον πολιτι-
σμό, τον αθλητισμό, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πρέπει να επισημάνω πως είναι ζητούμενο η επαφή 
των νέων με την Ευρώπη και τον κόσμο. Να μπορούν 

να αντιλαμβάνονται το παγκόσμιο γίγνεσθαι, τις προ-
κλήσεις που αναδύονται, αλλά και να αποκομίζουν 
νέες εμπειρίες και να αποκτούν δεξιότητες.
Οι νέοι δέχονται συναισθηματική και κοινωνική πίε-
ση. 
Υπάρχει μια ανταγωνιστική κοινωνία, που 
εάν κοιτάξουμε γύρω μας, αυτό το κλίμα έχει κάνει 
την εμφάνιση του ακόμη και στα σχολεία.
Είναι πολύτιμοι για κάθε κοινωνία και φυσικά για την 
δική μας.
Είναι ιδεολόγοι, ονειροπόλοι και οραματίζονται έναν 
καλύτερο κόσμο σύμφωνα με τις δικές τους νεανικές 
προσδοκίες……
Εμείς τους αφουγκραζόμαστε και προχωρούμε μαζί. 
Είναι υποχρέωση μας να σχεδιάσουμε αλλά και να 
υλοποιήσουμε προγράμματα τα οποία θα καταρτίζο-
νται με νέους ανέργους και εργαζόμενους, που θα 
χορηγούν εργασία στον κοινωνικό τομέα και στις κοι-
νωνικές επιχειρήσεις .
Σημαντική προϋπόθεση είναι η συνεργασία σε τοπικό 
επίπεδο όλων των φορέων όπως Επιχειρήσεις, Δή-
μος, Περιφέρεια, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, ώστε να 
συμμετέχουν και να λειτουργήσουν ένα τόσο ση-
μαντικά αναπτυξι-
ακό σχέδιο.
Πέρα από το 
ε κ λ ο γ ι κ ό 
αποτέλεσμα 
εγώ θα εί-
μαι εδώ, 

για να συμβάλλω σε ότι μπορεί να δώσει προοπτική 
και ανοικτούς ορίζοντες στη νεολαία μας. 
Η ελπίδα που είναι οι νέοι μας ας μας ενώσει, ας κι-
νηθούμε πέρα και μακριά από διχαστικές λογικές, ας 
δουλέψουμε για το μέλλον του Δήμου Βέλου –Βόχας, 
για τους νέους μας που το αξίζουν και πρέπει να είναι 
οι Πρωταγωνιστές!

Με τιμή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ψηφο-
δέλτιο το οποίο αποτελεί την πρόταση μας για το Βραχά-
τι, με μοναδικό όπλο το πάθος μας για το χωριό μας και 
την όρεξη μας να προσφέρουμε στους συγχωριανούς 
μας. 
Ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από ανθρώπους που 
ζουν, εργάζονται αυτοί και οι οικογένειές τους στο Βρα-
χάτι, θέλοντας να προσφέρουν το καλύτερο στον τόπο 
τους.
 Είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε τα προβλήματα του 
Βραχατίου! 
ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ξέρουμε τον τρόπο να 
επέμβουμε για την επίλυσή τους. 
Το Βραχάτι με την παραλία του αποτελεί την αιχμή του 
δόρατος μα συνάμα και τον κινητήριο μοχλό για την 
ανάπτυξη του δήμου μας στο σύνολο του. 

Θέματα που απασχολούν το χωριό μας όπως: 
1. Η καθαριότητα
2. Το νερό
3. Η χρήση κοινοχρήστων χώρων 
4. Η απαλλοτρίωση της ΕΤΠΑΚΟ 
5. Η έγκριση του master plan για την χερσαία ζώνη λι-
μένος Βραχατίου, αλλά και το σύνολο της παραλιακής 
ζώνης του χωριού μας, είναι κάποια από τα θέματα για 
τα οποία ο συνδυασμός μας έχει την δική του πρόταση. 
Σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Βόχας, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς 
συλλόγους, τις ομάδες εθελοντισμού και σε συνεργασία 
με τον εμπορικό Σύλλογο Βραχατίου, είμαστε έτοιμοι να 
τα θέσουμε σε δημόσιο διάλογο για την καλύτερη δυνα-
τή επίλυσή τους.
6. Διάβρωση των ακτών. 
7. Εκτός των ανωτέρω στόχος μας και άμεση προτεραι-
ότητα είναι η λειτουργία ΚΕΠ .
Έτσι λοιπόν στηρίζουμε την υποψηφιότητα του Δημάρ-
χου μας Αννίβα Παπακυριάκου ως την πιο σοβαρή και 
αξιόπιστη επιλογή για τον Δήμο μας. 
Μαζί και στο επόμενο βήμα!!! ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
Ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης σας, για να αποκτήσει 
δύναμη η φωνή μας, να κάνουμε πράξη το όραμά μας 
για το Βραχάτι! 

Δώστε μας την δύναμη! 

ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΡΑΧΑΤΙ !!! 

Με εκτίμηση οι υποψήφιοι σύμβουλοι της κοινότητας 

1. Βασιλείου Γεώργιος
2. Γούρμου – Γεράρδου Παναγιώτα 
3. Θεοδωράκη Μαργαρίτα-Ασπασία 

4. Κολοκοντές Αλέξανδρος 
5. Μπουγάς Βασίλειος 
6. Νικολάου (Μάκος) Δημήτριος
7. Παπούλιας Γρηγόριος
8. Σιούτου Ειρήνη 
9. Τραυλού Ρεβέκα 
10. Χατζέλης Αντώνιος

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
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5+1 Αλήθειες υποψηφίου 
δημάρχου

Σε προεκλογικό φυλλάδιο συγκεκριμένου υποψήφιου Δήμαρχου  που 
διεκδικεί τη ψήφο των δημοτών μας δηλώθηκαν ότι ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗ 
ΤΚ ΒΕΛΟΥ που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ!!!!!
ΠΡΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ:
1. ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Το έργο που προαναγγέλλει ο υποψήφιος δήμαρχος έχει ήδη συμβασιοποιηθεί 
με προσωπικές ενέργειες του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη κου. 
Τατούλη  και αρχίζει εντός των ημερών. 
Τι έργο θα εκτελέσει λοιπόν?
2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΕΛΟΥ
Την τετραετία 2014-2018 ο δήμος έχει εκτελέσει έργα αξίας 189.967,40€ 
μέσω των τεχνικών προγραμμάτων του για την ολοκλήρωση των συνδέσεων 
της αποχέτευσης στη ΤΚ Βέλου. 

ΕΤΟΣ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.

2014

Έργα ολοκλήρωσης 
αποχέτευσης για την 
σύνδεση με το ΚΙΑΤΟ

55.067,74

Έργα Συνδέσεων 
αποχέτευσης Δ.Κ. Βέλου 12.600,00

2015 Έργα συνδέσεων 
αποχέτευσης ΒΕΛΟΥ

Έργα κατασκευής φρεατίων 
συνδέσεων αποχέτευσης 7.300,00

2016 Έργα συνδέσεων 
αποχέτευσης ΒΕΛΟΥ

Έργα κατασκευής φρεατίων 
συνδέσεων αποχέτευσης 40.000,00

2017 Έργα συνδέσεων 
αποχέτευσης ΒΕΛΟΥ

Έργα κατασκευής φρεατίων 
συνδέσεων αποχέτευσης 15.000,00

2018 Έργα συνδέσεων 
αποχέτευσης Δ.Κ. Βέλου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60.000,00

Η μόνη έλλειψη για τη λειτουργία του δικτύου είναι η προγραμματική 
οικονομική σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων η οποία θα εκτελεστεί άμεσα.
Όλα αυτά ούτε τα γνωρίζει ή προς υπενθύμιση του ούτε τα ψήφισε κατά τη 
τετραετία που πέρασε στα Δημοτικά Συμβούλια εφόσον καταψήφιζε τους 
προϋπολογισμούς. Οπότε τι θα κατασκευάσει τώρα?
3. ΔΕΛΤΑ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΤΚ 

ΒΕΛΟΥ
Τι ακριβώς μελέτη θα κάνει για το Δέλτα του Ασωπού και τη περιοχή βόρεια 
της Χαρτοποιίας που 50 χρόνια δεν έκανε κανένας Δήμαρχος ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ αλλά επειδή διοικητικά 
ανήκει σε άλλους φορείς προς ενέργειες!
4. ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΛΟΥ
Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς εκμετάλλευση και 
παραχώρηση του στο Δήμο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ από τη στιγμή που έληξε το 
προηγούμενο παραχωρητήριο του. Τι παραπάνω θα κάνει λοιπόν?
5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ
Στον τέως Δήμο Βέλου έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός (επί 
Δημαρχίας Λαμπρόπουλου) από το 2009, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί στο 
ΦΕΚ 116/2009, τεύχος ΑΑΠ.
Προφανώς άνευ ορίων η άγνοια!
6. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
Παραθέτουμε φωτογραφίες του υφιστάμενου, πλήρως ανακαινισμένου και 
αναβαθμισμένου Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου που εδρεύει 
στη ΤΚ Κρηνών και εκπαιδεύει ετησίως πάνω από 300 παιδιά των δημοτών 
μας.

Αυτό θέλει να κατασκευάσει ο υποψήφιος Δήμαρχος?
Όταν κάποιος αγνοεί τα στοιχειώδη… όταν καποιος αγνοεί την αλήθεια… δεν 
είναι ικανός να πεί ουτε ψέμματα!

Απλά εκθέτει τον εαυτό του, εκθετει αυτό που θα επρεπε να εκπροσωπεί!!
ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ"
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Αγαπητοί συνδημότες,
Υπηρέτησα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου και γνωρίζω τις ανά-

γκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.
Στα χρόνια αυτά, είχα την ευκαιρία να αναπτύξω σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης μαζί σας. Με το ίδιο 

αίσθημα ευθύνης ανέλαβα και τις θέσεις του Προέδρου του Εμπορικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Βραχα-
τίου και αυτή του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Βόχας.

Η συστράτευση ικανών, έμπειρων και ακέραιων μελών της κοινωνίας μας, γύρω από μία σοβαρή και στιβα-
ρή ηγεσία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε συνολικά ως Δήμος, να κάνουμε το επόμενο 
βήμα.

Η θητεία του Δημάρχου, Αννίβα Παπακυριάκου, έχει ένα θετικό πρόσημο και πιστεύω ότι απο-
τελεί την πιο σοβαρή και αξιόπιστη επιλογή για το μέλλον του τόπου μας και την είσοδο σε μια 
εποχή ανάπτυξης.

Με την στήριξή σας θα προσπαθήσω κι εγώ να συνεισφέρω με τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά 
και με ισχυρή αίσθηση καθήκοντος.

Σας καλώ, λοιπόν, να ακολουθήσετε τον αγώνα μας πέρα και πάνω από ιδεολογικές τοπο-
θετήσεις και κομματικές διαφορές, ώστε όλοι μαζί να ισχυροποιήσουμε την περιοχή που όλοι 
αγαπάμε και θέλουμε να την βλέπουμε να προοδεύει.

Με εκτίμηση  -  Γιώργος Χρ. Δαληβίγκας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας με το συνδυασμό 
"Δημοτική Ενωτική Κίνηση" - Αννίβας Παπακυριάκος

Αλεξάνδρα Βανικιώτη
Θέτω την υποψηφιότητά μου για πρώτη φορά στην κρίση 

και στην εμπιστοσύνη των συμπατριωτών μου, επιλέγοντας 
να συμπορευτώ με τον συνδυασμό του κ. Αννίβα Παπακυ-
ριάκου, αξιολογώντας τον ως τον πιο σοβαρό και ασφαλή 
δρόμο σε μια κρίσιμη, για το μέλλον του τόπου μας, πε-
ρίοδο. Ο δήμος μας έχει ανάγκη από καινούργιες προτά-
σεις, εθελοντισμό, νέους ανθρώπους με όραμα και διάθεση 
για συνεργασία και σ’αυτά θα ήθελα να συνδράμω και να 
φανώ χρήσιμη.

Η συμμετοχή όλων μας είναι πιο έντιμη από την κριτική, 
γιαυτό θα ευχηθώ να δωθεί από όλους ένας αξιοπρεπής 
αγώνας γιατί πάνω απ’ όλα είναι το καλό του τόπου μας!

Σύντομο Βιογραφικό
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ζευγολατιό. Αμέσως μετά 

την αποφοίτησή μου από το Γενικό Λύκειο Βραχατίου, συ-
νέχισα τις σπουδές μου στη Νέα Υόρκη. Είμαι απόφοιτη του 
τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του State 
University of New York at New Paltz. Εργάζομαι στο τμήμα 
Προσωπικού-Μισθοδοσίας της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυ-
γας Κορίνθου, ενώ μαζί με το σύζυγό μου Δημήτρη Δημάκη 
είμαστε ιδιοκτήτες επιχείρησης παιδότοπου στην παραλία 
Βραχατίου. Μένουμε μόνιμα στο Ζευγολατιό και έχουμε δύο 
παιδιά, τη Μαρινάσια 14 ετών και το Χρήστο 10 ετών.

Δήμητρα Τσεπεντζή
Αγαπητές συνδημότισσες και αγαπητοί συνδημότες,
απευθύνομαι σε όλους εσάς γιατί, στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, θέτω τον 
εαυτό μου στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, ως υποψήφια Δημοτική Σύμ-
βουλος, με τον συνδυασμό Δημοτική Ενωτική Κίνηση Βέλου Βόχας και επικεφαλής 
τον κ. Αννίβα Παπακυριάκο. Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό μου, ώστε να με 
γνωρίσετε λίγο περισσότερο.

Η Δήμητρα Τσεπεντζή ...
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπου και κατοικεί μόνιμα. Γονείς 
της ο Βασίλειος Τσεπεντζής, από το Λεβίδι Αρκαδίας και η Ιωάννα Μπινιάρη-Τσεπε-
ντζή, από το Ζευγολατιό. Απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου
Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, 
με κατεύθυνση στη Διοίκηση
Επιμορφώσεις, μεγάλης και μικρής διάρκειας, σε πολλά αντικείμενα που αφορούν 
στην εκπαίδευση, στη διοίκηση (management ), στο περιβάλλον, στην αγωγή υγείας, 
στη θεατρική αγωγή, στο παραμύθι και στις νέες τεχνολογίες
Υπηρεσιακή εμπειρία: 
Ως δασκάλα σε πολλά σχολεία του Ν. Κορινθίας
Ως Προϊσταμένη σε ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία
Ως Διευθύντρια, επί δέκα έτη, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού
Επιπλέον:
Συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων με γλωσσικές ασκήσεις
Σε ομαδικές ποιητικές εκδόσεις συμπεριλαμβάνονται ποιήματά της, πολλά εκ των 
οποίων έχουν αποσπάσει διακρίσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Πρώην Πρόεδρος και Γραμματέας του Σωματείου Λόγου και Τέχνης “ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ” 
Κορινθίας
Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων
Μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Φίλοι Ιστορικού - Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
Μέλος τοπικών, πολιτιστικών, θεατρικών και λογοτεχνικών συλλόγων και ομάδων
Μητέρα δύο κοριτσιών.
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Λίγα λόγια για τη βιώσιμη ανάπτυξη
Η αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που προσφέ-
ρει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλο-
ντικά  οφέλη, φροντίζοντας συγχρόνως  τόσο τις ανάγκες της 
γενιάς μας όσο και τις μελλοντικές ανάγκες των επόμενων 
γενεών. Ορίστηκε από την συνδιάσκεψη του Ρίο το 1992 και 
οι μετέπειτα συνθήκες Μάαστριχτ, Άμστερνταμ και Γιοχάνε-
σμπουργκ την καθιέρωσαν στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.
Στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η φτηνή και καθαρή 
ενέργεια, η μηδενική φτώχεια, το πόσιμο νερό, η αποχέτευση, 
οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή, η ισότητα των φύλων κα-
θώς και κάθε άλλη δράση που εξυπηρετεί το σήμερα χωρίς να 
υποθηκεύει το αύριο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι κύριες αιτίες που την 
απειλούν είναι η κλιματική αλλαγή, η κακή χρήση των αντιβι-
οτικών και των χημικών, η φτώχεια, η γήρανση, η συνεχής 
πίεση για παραγωγή περισσότερων πόρων και η ρύπανση από 
τις μεταφορές.

Κατά καιρούς εκφράστηκαν επιφυλάξεις από ορισμένους ότι η οικονομική ανάπτυξη των 
πλούσιων χωρών του πλανήτη είναι σε βάρος των υποανάπτυκτων χωρών του τρίτου κόσμου.
Καταλήγοντας η βιώσιμη ανάπτυξη όταν είναι σε αρμονία με τον άνθρωπο και το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον, χωρίς διακρίσεις και καπελώματα είναι η βάση της ανάπτυξης όλης 
της ανθρωπότητας.
Και όπως λέει και ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. η βιώσιμη ανάπτυξη οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, 
ειρηνικό  και ευημερούντα.

Ο Νικηφόρος Σαλκιτζόγλου είναι Πολιτικός Μηχανικός και διετέλεσε για 15 χρόνια πρόεδρος 
του συλλόγου “Σκόρτσας” Κοκκωνίου με πλούσιο κατασκευαστικό έργο που περιλαμβάνει από 
ασφαλτοστρώσεις και φωτισμό οδών έως διανοίξεις ρεμάτων και  δίκτυα ύδρευσης.
Είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας με το συνδυασμό του Λεωνίδα Στεργιό-
πουλου "Το μέλλον σήμερα"-ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Γράφει ο
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Βουδούρης Σπ. Γεώργιος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

δήμου Βέλου-Βόχας
με το συνδυασμό

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Γράφει ο Γιώργος Βουδούρης*

Η υπερσυγκέντρωση πληθυ-
σμού στις σημερινές πόλεις, 
η οποία έχει ως φυσικό επα-

κόλουθο τον γιγαντισμό τους, η ρύ-
πανση της ατμόσφαιρας και η κατα-
στροφή του περιβάλλοντος, οι οποίες 
συντελούν στην υποβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής, η διατάραξη των οικο-
συστημάτων του πλανήτη αποτελούν 
ζητήματα κρίσιμα, τα οποία αφορούν 
συνολικά την ανθρώπινη κοινότητα, 
εκδηλωμένα με μικρότερη  ή μεγα-
λύτερη ένταση σε τοπικό επίπεδο.

 Προτείνεται λοιπόν ένας ορθολο-
γικός (εναλλακτικός) τρόπος σχεδια-
σμού των κτιρίων και των πόλεων, του 
δομημένου και του αδόμητου χώρου, 
με ήπια διαχείριση του περιβάλλοντος 
και μια πολιτική ανάπτυξης –βιώσιμης 
ή αειφόρου-  διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα την κοινωνική συνοχή.

Η προτεινόμενη «βιοκλιματική»   
αντίληψη, επαναπροσδιορίζει την ανά-
γκη προσαρμογής των νέων κτιρίων 

αλλά και του υφιστάμενου πολεοδο-
μικού ιστού, στο τοπικό κλίμα και το 
περιβάλλον, με βασική επιδίωξη τον 
περιορισμό στην κατανάλωση συμ-
βατής ενέργειας και τη συνεπαγόμενη 
μόλυνση της ατμόσφαιρας.

Ο χώρος (δομημένος ή αδόμητος) 
αντιμετωπίζεται σαν φυσικός πόρος. 
Τα στοιχεία της φύσης όμως θεω-
ρούνται πόροι μόνον όταν αρχίζουν 
να εκλείπουν. Ο άνθρωπος μπορεί να 
διαχειριστεί τους φυσικούς πόρους, 
δεν μπορεί όμως να τους αναδημι-
ουργήσει. Ο χώρος αποτελεί έναν 
από τους κυριότερους φυσικούς πό-
ρους, αφού είναι αναγκαίος για τη δι-
εξαγωγή όλων σχεδόν των δραστη-
ριοτήτων του ανθρώπου.

Η χρήση από τον άνθρωπο, αλλοιώ-
νει το χώρο όλο και ριζικότερα και συ-
χνά  τον υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα. 
Κυρίως η αστικοποίηση και τα μεγάλα 
τεχνικά έργα υποδομής και παραγω-
γής μετατρέπουν το φυσικό χώρο και 

ουσιαστικά τον «καταναλώνουν».
Μπροστά στην απειλή της συχνά 

μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής 
κρίσης η ανθρωπότητα αναζητά βιώ-
σιμες λύσεις για την κατασκευή των 
κτιρίων και την ανάπτυξη των πόλε-
ων και οικισμών μια και καλά γνω-
ρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που προκαλούνται από την παραγω-
γή και λειτουργία των πόλεων, των 
κτιρίων και εν γένει των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση έχουν αναδειχθεί αρκετές 
ιδέες, προτάσεις και λύσεις με γνώ-
μονα τη χρησιμοποίηση φυσικών 
μορφών ενέργειας, τεχνικών και συ-
στημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και νερού, κατασκευαστικών υλικών 
φιλικών στο περιβάλλον και εν γέ-
νει καθαρών τεχνολογιών δόμησης. 
Ξεχασμένες αρχές της αστικής οικο-
λογίας και του βιοκλιματικού-οικο-
λογικού σχεδιασμού επανήλθαν στο 
προσκήνιο και έκαναν επιτακτική την 

ανάγκη ανάλυσης της επίδρασης των 
κλιματικών συνθηκών στο κτίριο και 
κατά συνέπεια στις πόλεις. Θα πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα δίκτυο  πρασί-
νου μέσα στο οποίο θα εντάσσονται 
οι μελέτες ανάπλασης (ένα υπόβαθρο 
για τον σχεδιασμό στην πόλη) και η 
χωροθέτηση χρήσεων να είναι σύμ-
φωνη με το ρυθμιστικό σχέδιο, όπου 
αυτό υπάρχει.       

Ο κ. Γιώργος Βουδούρης είναι 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., 

M.S.c. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Διανύοντας πια το μεγαλύτερο μέρος μια μεγάλης 
προεκλογικής εκστρατείας, επισκεπτόμαστε τα Χω-
ριά του Δήμου Βέλου-Βόχας για να ακούσουμε τους 
Δημότες, πριν τις προεκλογικές ομιλίες. Σε κάθε επί-
σκεψη το κλίμα είναι εξαιρετικό, νιώθοντας ότι στον 
Δήμο φυσά άλλος αέρας, αέρας αλλαγής και Δημι-
ουργίας! Καθημερινά ενισχύουν τον αγώνα μας και 
την προσπάθειάς μας και περισσότεροι Δημότες από 
όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου. Ναι πλέον είμαστε 
σίγουροι! ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟ-
ΧΑΣ επί ίσοις όροις! Βλέποντας και κάποιες ομιλίες 

και συγκρίνοντάς τες με το κλίμα που υπάρχει γύρω 
μας, είμαστε έτοιμοι για την μεγάλη αλλαγή. Η δυνα-
μική του συνδυασμού μας φανερώθηκε για πρώτη 
φορά στην συγκέντρωση που έλαβε χώρα στο ΑΛ-
ΚΥΩΝ, όπου έγινε η μεγαλύτερη και ποιοτικότερη 
συγκέντρωση στα τεκταινόμενα του Δήμου Βέλου-
Βόχας. Κατορθώνοντας να συγκροτήσουμε το καλύ-
τερο ποιοτικά ψηφοδέλτιο είμαστε πλέον αισιόδοξοι! 
Είμαστε αισιόδοξοι γιατί μας αγκάλιασαν Δημότες 
αψηφώντας τους εκβιασμούς, τις δωροδοκίες, τις 
ψεύτικες υποσχέσεις, τα παχιά λόγια, την προπαγάν-

δα, την παροχολογία, τα ψέματα. Στις συναντήσεις με 
τους Δημότες υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής: 
‘’Δεν γίνεται 5 χρόνια να μην έχεις φανερώσει 
ένα μεγάλο έργο και να προσπαθείς 10 μέρες 
πριν τις εκλογές να ρίξεις στάχτη στα μάτια των 
πολιτών. Έργα από εδώ, έργα από εκεί, όλα τα 
μηχανήματα έξω, ασφαλτοστρώσεις, χαμός! ‘’

Αυτά δήλωσε ο κόσμος! Αλήθεια υποτιμάτε την 
νοημοσύνη  των Δημοτών, θέλοντας να νομίζουν ότι 
τέτοια εποχή το κάνετε από τις αγνές προθέσεις  σας;

Μπορεί άθελά σας και σε προσπάθειά να με απο-

Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας:
Δήμος Βέλου-Βόχας

Προερχόμενοι όλοι μας από τον δήμο Βέλου-Βοχας, ένα δήμο που δυστυχώς νοσεί σε όλους τους τομείς και βλέποντας συνεχώς τα 
προβλήματα να πυκνώνουν και να στέκονται βασικό εμπόδιο στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας αποφασίσαμε να απαντή-
σουμε και εμείς με τη συμμετοχή μας ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές της 26ης Μαΐου. 

Έχουμε όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν είμαστε ονειροπόλοι. Με πρόγραμμα υλοποιήσιμο που μπορεί να επιτευχθεί γιατί 
έχουμε ανθρώπους ικανούς, αυτοδημιούργητους με όρεξη να 
προσφέρουν και όχι να κερδίσουν. 
Ελάτε μαζί μας και δεν θα χάσετε!

Facebook: Νέοι Μπροστά 
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Νίκος Βουδούρης Τσίτουρας 

Δημήτρης Μπίρης, Σπύρος Γκιζαριώτης, Δημήτρης 
Ρίσκας, Δημήτρης Ζάρκος, Δημήτρης Μπίζιος, 

Κωνσταντίνα Μασούρη, Βίκυ Λύρα,  
Βίκυ Μπαχταλιά,Φούλη Κούτουλα,  

Θοδωρής Παληός, Κώστας Τσακωνόπουλος,  
Νίκος Περρής, Γιώργος Βαρβιτσιώτης

photo by John Stefas STEFAS Video & Photography



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17  ΜΑΙΟΥ  2019 9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Ώρα για αλλαγή�

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΉΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΛΟΥ

ΓΟΓΟΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΣΚΟΥΠΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΙΖΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΖΑΡΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΦΟΥΛΗ

ΤΡΑΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΠΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΚΛΩΡΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΣΙΡΜΠΑ 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΥΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΙΖΑΡΙΩΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΑΣΟΥΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΥΪΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΙΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΝΙΑ ΦΑΙΗ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΛΗΟΣ-
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΕΛΑΪΔΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΧΤΑΛΙΑ ΒΙΚΥ

ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΤΟΥΛΑ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ

ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΤΖΗ 
(ΠΑΠΑΛΕΚΑ) 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΧΑΣ

στομώσετε, αποκαλέσατε τους μαθητές μας ειρω-
νικά ‘’Αϊνστάιν’’, αλλά δυστυχώς για εσάς ο κόσμος 
δεν είναι χαζός. Γι’ αυτό προχωράμε μπροστά για 
να φτιάξουμε έναν Δήμο ανθρώπινο, που στο κέ-
ντρο θα έχει τον πολίτη και μόνο. Έναν Δήμο που θα 
έχουν πρόσβαση όλοι, ανεξαιρέτως τι ψηφίζουν και 
τι πιστεύουν! Έναν Δήμο σχεδιασμένο για τις ανά-
γκες όλων των κοινωνικών ομάδων, που δεν θα 
δημιουργεί αποκλεισμούς και θα επιβραβεύει τους 
άξιους και τους άριστους. Χωρίς κλειστά κυκλώματα 
και συνδιαλλαγές σε φίλους και συγγενείς. Όλα στο 

ΦΩΣ!
Έχουμε όραμα για τον Δήμο μας! Με την βοή-

θειά σας θα τα αλλάξουμε όλα!
Ενωμένοι όσοι κανένας, είμαστε μια ομάδα αν-

θρώπων η οποία χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, 
θα παλέψουμε να αλλάξουμε τον Δήμο μας. Αποτε-
λούμε την μόνη διέξοδο για ένα καλύτερο αύριο για 
τόπο μας. Ξεκινάμε τις προεκλογικές μας ομιλίες από 
την Πέμπτη, όπου θα περιηγηθούμε σε όλο τον Δήμο 
για να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, ενώ σύντομα 
αναμένεται να κυκλοφορήσει το έντυπο προεκλογι-

κό Πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί!
Στις εκλογές στις 26 Μαΐου δώστε την ευκαιρία 

στους άξιους και τους ικανούς να αναλάβουν την 
ηνία του Δήμου! Ψηφίζουμε Ανεξάρτητη Ενωτική 
Κίνηση με υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Βουδούρη-
Τσίτουρα!

ΥΓ: Η κοινή γνώμη δεν δηλητηριάζεται με ‘’μαϊ-
μού’’ δημοσκοπήσεις, ο κόσμος μάτια έχει και βλέ-
πει!

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
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ΤΟ ΒΕΛΟ ΨΗΛΑ

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΕΒΕΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (ΗΡΩ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΗ (ΣΙΣΣΥ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

αλλαγή εποχής

26 Μαΐου 2019

Δύναμη
Ανανέωσης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΨΗΦΟΣ

26 ΜΑΪΟΥ 2019 ξεκινά η εποχή της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥ

ΤΕΛΟΣ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ  ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ

ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΑΓΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΟΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Σύζ. 

Τάσου ∆ιαµαντόπουλου 
του Μιχάλη)

ΘΕΟΧΑΡΗ 
ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) 
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΤΑΓΑΡΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ(ΒΕΡΑ) 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΙΟΥΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Η ευκαιρία που δίνει ο “Κλεισθένης”
στις τοπικές κοινωνίες

Τι αλλάζει για
  τα τοπικά συµβούλια
Με τον καινούργιο νόµο αυξάνονται κατά πολύ οι αρµοδιότητες του συµβουλίου. 
Το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει ποια έργα θα εκτελεστούν στην Κοινότητα. 
Λαμβάνει χρήματα απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό που 
αναλογεί στην Κοινότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους καταλήγει στα 
ταµεία της χωρίς τη µεσολάβηση της δηµοτικής αρχής.

Το κοινοτικό συµβούλιο έχει την ευθύνη για µια σειρά αρµοδιοτήτων όπως: 
 3 Αποφασίζει ποια έργα θα εκτελεστούν στην Κοινότητα
 3 Μεριµνά για την καλή κατάσταση των δρόµων, του φωτισµού, την καθαριότητα 

και συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων των παιδικών χαρών κ.λπ.
 3 Συντάσσει προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας 

Οραµατίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί αναπτυξιακά έργα για την Κοινότητα.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

η ψήφος σου έχει σηµασία
∆ΩΣΕ ΜΑΣ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ

να φτιάξουµε ΜΑΖΙ
ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ!
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Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

μπουλιασ 
γεωργιοσ
Επιχειρηματίας-Οινοποιός

Υποψ. Δημοτικός 
Σύμβουλος 
Βέλου-Βόχας

6932 712 968697 22 14 526

Υποψ. Δημοτικός 
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Αγρότης

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ)

Ολοταχώς για την πρώτη θέση με την 
αγάπη του κόσμου ο Θανάσης Μανάβης!

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα γίνεται δεκτός σε όλα τα 
χωριά του δήμου Βέλου-Βόχας ο Θανάσης Μανάβης 
και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της "Νέας 
Πνοής". 
Φαίνεται ότι ο κόσμος του δήμου Βέλου-Βόχας είναι 
έτοιμος να αποτινάξει το λήθαργο των 9 τελευταίων 
ετών, είναι έτοιμος να δώσει ισχυρή εντολή στο Θα-
νάση Μανάβη και στο συνδυασμό του για να οδηγή-
σουν το δήμο στο μέλλον!
Τα κατάμεστα καφενεία στα πρώτα χωριά που επι-
σκέφτηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
υπογραμμίζουν μια σαφή δυναμική νίκης και δίνουν 
τον αέρα της πρωτιάς στο συνδυασμό "Νέα Πνοή"!
Οι εκόνες μιλάνε από μόνες τους!
Ο Θανάσης σε κάθε χωριό μιλά στους κατοίκους του 
με ειλικρίνεια και ξεκάθαρο πλάνο για το τι θα κάνει 
αν του δώσουν την εντολή να αναλάβει τα ηνία του 
δήμου.  Ενημερωμένος πλήρως για την κατάσταση 
σε κάθε χωριό, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις 
με σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ δεσμεύεται με το 
λόγο του για την επίλυση των κρισιμότερων προβλη-
μάτων που ταλανίζουν κάθε περιοχή. 
Και όπως όλοι ξέρουν ή έχουν ακούσει ο λόγος του 
είναι συμβόλαιο!
Η αξιοπιστία του η οποία έχει συνδεθεί με το όνομά 
του από την επαγγελματική του πορεία είναι γνωστή 
στον κόσμο και γι' αυτό οι δημότες του Βέλου-Βόχας 
έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που τους λέει!

Έρευνα του ekorinthos.gr
Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε μία διαδικτυακή 
έρευνα στο σάιτ ekorinthos.gr σχετικά με το δήμο 
Βέλου Βοχας. Βέβαια, όπως έγραψε και ο διαχειρι-
στής του σάιτ, οι διαδικτυακές έρευνες αυτού του τύ-
που έχουν σοβαρές αδυναμίες και από την ώρα που 
δε γίνονται με τη διαδικασία του login ή με Facebook 
πιστοποίηση είναι πιο ανοικτές σε χειραγώγηση.
Τα αποτελέσματα όμως είναι ενδεικτικά του κλίμα-
τος που επικρατεί και καταγράφουν μάχη στήθος με 

στήθος μεταξύ Αννίβα Παπακυριάκου και Θανάση 
Μανάβη για την πρώτη θέση, με τον Θανάση να έχει 
ένα ελαφρύ προβάδισμα!
Οπωσδήποτε δε μπορούν να βγουν ασφαλή συμπε-
ράσματα όμως η αίσθηση που μεταφέρουν συμπίπτει 
με το κλίμα της προεκλογικής περιόδου ότι ο Θανά-
σης Μανάβης φλερτάρει φανερά με την πρώτη θέση 
αυξάνοντας τη δυναμική του καθημερινά!

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΚΑΛΕΝΤΖΙ

ΒΟΧΑΪΚΟΧΑΛΚΙ
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ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ

του Κωνσταντίνου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

του Αρσένη
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΕΧΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Γεωργίου

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ι.ΙΕΚ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Αριστοτέλη

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

του Ιωάννη (Σαΐνη)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Γεωργίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.

ΛΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ

του Χρήστου
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.

ΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

του Κωνσταντίνου
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

του Σπυρίδωνος
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του Ευθυμίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

του Δημητρίου
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Ιωάννη
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ)
του Βασιλείου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΥΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Χρήστου (Γιαουρτάς)
ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ

ΣΙΟΥΤΗ
ΕΛΕΑΝΑ

του Χρήστου
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του Νικολάου

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ

του Νικολάου
ΕΠΙΧ.ΕΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

του Δημητρίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΟΣΥΦΑΚΗ 
ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΦΑΙΗ)

του Δημητρίου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

του Αναστασίου
ΣΤΕΛ.ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ-
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

του Γιαννούλη
ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΜΑΝΑΒΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του Δημητρίου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Αριστείδη
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Παντελή

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Ηλία

ΑΝΩΤ. ΑΞΙΩΜ. ε.α.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
του Ιωάννη

ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Νικολάου
ΟΙΝΟΠΟΙΙΟΣ

ΚΑΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Χρήστου
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Απόστολου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΟΥΛΑΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
του Δημητρίου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΜΕ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του Ιωάννη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΦΑΒΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(ΝΑΝΣΥ)

του Κωνσταντίνου
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΜΠΕΛΘΙΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ

του Νικολάου
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Άγγελου

ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Κοσμά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του Ηλία
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΛΟΥΤΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

του Αναστασίου
ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΜΠΑΡΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

του Απόστολου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

του Αντωνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Αναστασίου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΡΕΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

του Κωνσταντίνου
ΣΥΝΤΑΞ.ΔΗΜΟΣ.ΥΠΑΛ.

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΧΑΣ

Πάμε Μαζί να δώσουμε
Νέα Πνοή στο δήμο μας!
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ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ

του Κωνσταντίνου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

του Αρσένη
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΕΧΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του Γεωργίου

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ι.ΙΕΚ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Αριστοτέλη

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

του Ιωάννη (Σαΐνη)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Γεωργίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.

ΛΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ

του Χρήστου
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.

ΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ

του Κωνσταντίνου
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΤΑΜΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

του Σπυρίδωνος
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του Ευθυμίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

του Δημητρίου
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Ιωάννη
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ)
του Βασιλείου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΥΛΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Χρήστου (Γιαουρτάς)
ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ

ΣΙΟΥΤΗ
ΕΛΕΑΝΑ

του Χρήστου
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του Νικολάου

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ

του Νικολάου
ΕΠΙΧ.ΕΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

του Δημητρίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΟΣΥΦΑΚΗ 
ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΦΑΙΗ)

του Δημητρίου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ

του Αναστασίου
ΣΤΕΛ.ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ-
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

του Γιαννούλη
ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΜΑΝΑΒΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του Δημητρίου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Αριστείδη
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Παντελή

ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Ηλία

ΑΝΩΤ. ΑΞΙΩΜ. ε.α.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
του Ιωάννη

ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Νικολάου
ΟΙΝΟΠΟΙΙΟΣ

ΚΑΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Χρήστου
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του Απόστολου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΟΥΛΑΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
του Δημητρίου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΜΕ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του Ιωάννη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΦΑΒΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
(ΝΑΝΣΥ)

του Κωνσταντίνου
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΜΠΕΛΘΙΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ

του Νικολάου
ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Άγγελου

ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Κοσμά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

του Ηλία
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΛΟΥΤΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

του Αναστασίου
ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

ΜΠΑΡΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

του Απόστολου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

του Αντωνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

του Αναστασίου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΡΕΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

του Κωνσταντίνου
ΣΥΝΤΑΞ.ΔΗΜΟΣ.ΥΠΑΛ.

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΧΑΣ

Πάμε Μαζί να δώσουμε
Νέα Πνοή στο δήμο μας!
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Δήμαρχος ....δια βοής από την 
πρώτη Κυριακή ο Σταματόπουλος�

Μ ε “αέρα νίκης” και μεγάλη 
προσέλευση κόσμου, που 
ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία, πραγματοποιήθηκαν 

την Παρασκευή, 10 Μαΐου, τα εγκαίνια 
του εκλογικού κέντρου του συνδυα-
σμού «ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ», στο Κιάτο. 

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν εκτός από 
τους υποψηφίους και τα στελέχη του 
συνδυασμού, πλήθος φίλων και υπο-
στηρικτών της παράταξης, που έδωσαν 
δυναμικό παρόν. Μετά την τελετή του 
αγιασμού, ο εκ νέου υποψήφιος Δήμαρ-
χος Σικυωνίων,  Σπύρος Σταματόπουλος, 
απηύθυνε χαιρετισμό αισιοδοξίας και 
κάλεσε τους συμπολίτες του να δώσουν 
τη νίκη στο συνδυασμό από την πρώτη 
Κυριακή. Απευθυνόμενος στο πλήθος 
κόσμου, που κατέκλυσε το εκλογικό 
κέντρο, ζήτησε μια ισχυρή και ξεκάθα-
ρη εντολή στις 26 του Μάη. Ζήτησε από 
τους συμπολίτες του την ανανέωση της 
εμπιστοσύνης στο συνδυασμό του, το-
νίζοντας μεταξύ άλλων :«Προχωράμε 
πάλι μαζί, με ανανέωση και προοπτική. 
Η αποψινή συγκέντρωση δείχνει πρωτιά 
πλειοψηφική. Μαζί με εσάς θα ολοκλη-
ρώσουμε τα έργα που μαζί οραματιστή-
καμε, σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε. Πάμε 
όλοι μαζί δυνατά και ενωμένοι. Όλοι μαζί 
σαν μια γροθιά, σαν μια οικογένεια. Πάμε 
μπροστά για μεγάλη νίκη. Για να μπο-
ρούμε να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερα έργα για το Δήμο και τους 
συμπολίτες μας, για να πάρουμε δύσκο-
λες αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που 
αφορούν την πρόοδο του τόπου μας. Με 
τις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύ-
νης και της αξιοκρατίας συνεχίζουμε μαζί, 
με νέα ξεκάθαρη εντολή από τον α΄ γύρο 
των εκλογών». Κατά την ομιλία του, δεν 

παρέλειψε να αναφερθεί στο έργο που 
πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια, ένα έργο που, όπως επεσήμανε 
ο ίδιος ο δήμαρχος, έδωσε νέα μορφή 
και νέο αέρα στην πόλη του Κιάτου και το 
δήμο γενικότερα. 

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του 
τόνισε πως ο Δήμος Σικυωνίων ανήκει 
στους οικονομικά βιωσιμότερους δή-
μους της χώρας. «Τριπλασιάσαμε τα τα-
μειακά διαθέσιμα, συνεχίζουμε τη συνετή 
και διάφανη οικονομική διαχείριση του 
δήμου ώστε να παραμείνει στις πρώτες 
θέσεις οικονομικής ευρωστίας πανελλα-
δικά» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε, 
επίσης, στα μεγάλα έργα πνοής για τον 
τόπο, στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας και 
στις ενέργειες που γίνονται για να κατα-
στεί η Αρχαία Σικυώνα οικουμενικό κέ-
ντρο πολιτισμού, στο συγκρότημα ΑΣΟ 

που θα αποτελέσει τοπικό πολιτιστικό κέ-
ντρο και θα προσελκύει επισκέπτες από 
όλο τον κόσμο, στο Μουσείο του Λυσίπ-
που, όπου ολοκληρώνεται μια πρωτότυ-
πη επένδυση Παγκόσμιας Εμβέλειας για 
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον του-
ρισμό και πολλά άλλα. Τόνισε τη σπουδαι-
ότητα της ένταξης του δήμου στην ψηφι-
ακή εποχή, ενώ με υπερηφάνεια κάλεσε 
τους συμπολίτες του να πιουν εις υγείαν, 
καθαρό πόσιμο νερό από τη βρύση. 

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, εν μέσω 
χειροκροτημάτων και ενθουσιασμού, μί-
λησε για την αγροτική ανάπτυξη και την 
εξασφάλιση της πιστοποίησης προϊόντων 
ΠΟΠ- ΠΓΕ, τα έργα ανάπλασης, αλλά και 
τις σημαντικές ενέργειες που γίνονται για 
την ανάπτυξη του τοπικού Αθλητισμού. 
Μέσα σε πανηγυρικό και αισιόδοξο κλίμα, 
o νυν Δήμαρχος Σικυωνίων και εκ νέου 

υποψήφιος, Σπύρος Σταματόπουλος, πα-
ρουσίασε ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό 
ψηφοδέλτιο, άρτια στελεχωμένο με άξια, 
ικανά στελέχη της κοινωνίας. 

Ένα ψηφοδέλτιο νίκης που, όπως είπε, 
εγγυάται την δυναμική προοπτική του 
δήμου Σικυωνίων. 

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, εμφανώς 
συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου 
ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩ-
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 

«Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί προχωράμε, 
μαζί αγωνιζόμαστε, μαζί θα νικήσουμε. 
Το Κιάτο πλημμύρισε ενθουσιασμό. Με 
«ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.» προχωράμε μπροστά, με 
νέο όραμα, με νέα ελπίδα, με την εμπει-
ρία του χθες για να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες του σήμερα» είπε χαρακτηριστι-
κά δίνοντας το σύνθημα ενός νικηφόρου 
προεκλογικού αγώνα.
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Σπύρος Σταματόπουλος: Ο «δήμαρχος 
των πολλών» ετοιμάζεται για την 3η του νίκη

Λ ίγες ημέρες απομένουν πριν τις εκλογές της 
26ης Μαίου, και κάνοντας μια αναδρομή στην 
προεκλογική εκστρατεία στο δήμο Σικυωνί-

ων, μπορούμε να πούμε πως τα κυριότερα χαρακτη-
ριστικά της ήταν οι πολλές υποψηφιότητες,η πόλωση 
και η προσπάθεια δημιουργίας ενός μετώπου ενά-
ντια στον δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο. Mια προ-
σπάθεια που ναυάγησε πριν καν ξεκινήσει.

Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό αυτή της πε-
ριόδου είναι η σχέση που έχει δημιουργήσει ο δή-
μαρχος Σταματόπουλος με τους Σικυώνιους πολίτες.
Όσο οι συνυποψήφιοι του τον αντέκρουαν ή προ-
σπαθούσαν για την σύνθεση ενός μετώπου που θα 
μπορούσε να τον ανατρέψει, εκείνος απευθυνόταν 
στο λαό που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε τόσα 
χρόνια. 
Σε αυτό τον λαό που τόλμησε για χάρη του πριν λίγα 
χρόνια να κάνει την ανατροπή και να γκρεμίσει το 
status quo της εποχής, και να του δώσει την εντολή 
να αλλάξει τα πάντα στον δήμο. 
Όσοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα πως εκείνη η 
εντολή του λαού ήταν η ανατροπή της φιλοσοφίας, 
του ήθους, του ύφους της δημοτικής αρχής από τα 
δεδομένα εκείνης της εποχής, τότε βρίσκονται πολύ 
μακριά από το δημαρχείο, από την καρδιά της Σικυ-
ώνας και βεβαίως από την ίδια την κοινωνία. 
Διότι ο Σταματόπουλος γεννήθηκε από τα σπλάχνα 
της..
Και από ό,τι φαίνεται μετά από δυο θητείες, θητείες 
μέσα στην οικονομική κρίση, αποδεικνύεται πως ο 
Σταματόπουλος δεν υπήρξε η πρόσκαιρη «αντίδρα-
ση» των Σικυωνίων απέναντι σε ένα κατεστημένο 
που ήθελε τον δήμο δικό του βιλαέτι εσαεί, αλλά ήταν 
συνειδητή επιλογή, αφού σήμερα μπορεί να διαπι-
στώσει κανείς πως αυτό που εκπροσωπεί ο νυν δή-
μαρχος είναι ένα ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό κίνημα, 
στο οποίο συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, άνθρωποι 
του μόχθου, καθημερινοί, άνθρωποι δημιουργικοί, 
άνθρωποι σπουδασμένοι, άνθρωποι που δεν υπα-
κούν σε κομματικές σειρήνες, πολίτες που έχουν 
γκρεμίσει τοπικισμούς και επαρχιώτικα στεγανά, και 
προχωρούν μαζί του, σε μια νέα εποχή, ελπίζοντας 

πως μόνο με εκείνον μπορούν να «συνδημιουργή-
σουν» και να ολοκληρώσουν τον δήμο που όλοι ορα-
ματίζονται. 
Είναι αλήθεια πως ο Σταματόπουλος δεν τους πρό-
δωσε. Παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια αυθεντικός. 
Πιστός στις αυτοδιοικητικές αρχές και στις προοδευ-
τικές του αξίες δεν παρέκλινε ποτέ. Διοίκησε δημο-
κρατικά,αξιοκρατικά και δίκαια τον δήμο του, δημι-
ούργησε και υλοποίησε με έντονα αυτοδιοικητικά 
αντανακλαστικά, έθεσε προτεραιότητες χρησιμοποι-
ώντας την επιστημονική του κατάρτιση και κατόρθω-
σε να ισχυροποιήσει οικονομικά τον δήμο του. 
Αυτή η εσωτερική επικοινωνία που έχει ο Σταματό-
πουλος με τους Σικυώνιους πολίτες είναι ευδιάκρι-
τη. Τον παλμό και την ανταπόκριση του κόσμου τον 
είδαμε στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου, το 

διαπιστώνουμε σε όλες του τις περιοδείες. 
Η επικοινωνία αυτή περιέχει ένα μείγμα εξωστρέ-
φειας και σεβασμού, εμπιστοσύνης στην αξία και στις 
δυνατότητες αλλά και ταπεινότητα..Αυτή την σχέση 
την έχτισε λαός και δήμαρχος. 
Ο λαός έδινε εμπιστοσύνη και ο δήμαρχος την επέ-
στρεφε με πράξεις. Δήμος με κοινωνικό πρόσω-
πο,δήμος δίπλα στον πολίτη στην κρίση, πολιτισμός 
ραχοκοκαλιά και κινητήριος δύναμη, δήμος που δεν 
χρωστά, δεν δανείζεται, πόσιμο νερό για όλους, δήμος 
στρατηγικός επενδυτής, αύξηση τοπικών επενδύσε-
ων, ισόρροπη ανάπτυξη, εξεύρεση νέου εισοδήματος. 
Η συνεχής πάλη του απέναντι στις συμπαιγνίες και 
στα συμφέροντα, που επιμένουν να θέλουν να παί-
ξουν ρόλο και να ξαναορίσουν την περιοχή, έδειξε 
πως δεν συμβιβάζεται και δεν παρεκκλίνει. Το πιο 
σύνηθες θα ήταν να ανταποκριθεί, να καρπωθεί, να 
τα διαχειρισθεί και να συμπορευθεί μαζί τους.
Ο Σταματόπουλος απέναντι σε αυτά υπήρξε κάθετος, 
ασυμβίβαστος, και πολεμιστής. Προτίμησε να είναι 
δήμαρχος των πολλών και όχι των ολίγων.
Ιδιαίτερα ευφυής τα προσπέρασε, τα πολέμησε, τα 
εξέθεσε και γι αυτό σήμερα τον πολεμούν χωρίς επι-
τυχία. 
Διότι εμπνέει. Εμπνέει τους νέους. Τους κάνει κοι-
νωνούς στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Σε μια 
εποχή που δύσκολα οι νέοι προσεγγίζονται και κυ-
ρίως πείθονται,στην Σικυώνα συμπορεύονται με τον 
δήμαρχό τους.
Εκεί λοιπόν που υπάρχουν νέοι, υπάρχει ελπίδα για 
μια περιοχή. Υπάρχει χαμόγελο στις παραγωγικές 
ηλικίες και άνθιση σε έναν τόπο, υπάρχει η εμπι-
στοσύνη της τρίτης ηλικίας και τελικώς υπάρχει μια 
κοινωνία που έχει την θέληση και την τόλμη να προ-
οδεύσει τον τόπο της. 
Γι αυτή την φιλοσοφία, την διάθεση και την ελπίδα, ο 
Σταματόπουλος θα αλλάξει την ιστορία της Σικυώνας. 
Διότι οι πολλοί του το επιβάλλουν. 
Διότι πλέον η Τρίτη εντολή είναι μονόδρομος. 
Το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν αυτή η Τρίτη 
εντολή γίνει «κραυγή» και σπάσει το νήμα από την 
Πρώτη Κυριακή. 

Τζένη Σουκαρά 
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Γεννήθηκα στο Κιάτο
Η σχέση μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ξεκίνησε το 2011 όταν εκλέχτηκα για 
πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος.

Όλα αυτά τα χρόνια έχω υπηρετήσει 
σταθερά και με συνέπεια τα κοινά του 
τόπου μου. Υπήρξα:

• Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
• Ιδρυτής του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
• Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 

Εκπαίδευσης (2011 – σήμερα)
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ (2013 – σήμερα)
• Αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» 

(2012 – 2014)
• Πρόεδρος της «ΜΗΚΩΝΗΣ» 

(2014 – σήμερα)

Κύριο μέλημά μου ήταν από την αρχή 
το πώς η τοπική κοινωνία μέσα από 
ανανεωμένες δομές θα μπορέσει να 
προσαρμοστεί στην εποχή της κρίσης, 
μεριμνώντας για τις ευπαθείς ομάδες του 
δήμου. Παράλληλα δόθηκε κίνητρο για 
τη δραστηριοποίηση ομάδων εθελοντών 
που μέχρι σήμερα ανταποκρίνονται και 
στηρίζουν κάθε διοργάνωση.

Από τη θέση, αρχικά, του αντιπροέδρου 
και από το 2014 μέχρι σήμερα Προέδρου 
της «ΜΗΚΩΝΗΣ», αλλά και ως Πρόεδρος 
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχω ταυτιστεί με τους 
τομείς της εκπαίδευσης και του 
πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων.

Η «Μηκώνη» ως Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου ξεκίνησε την 
λειτουργία της το 2012 με αντικείμενα τον 
Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την Παιδεία. 

Στον τομέα της παιδείας 
στόχος μας ήταν να αναβαθμίσουμε 
τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να 
δημιουργήσουμε καινούργιες.

• Ανακαινίσαμε και επισκευάσαμε τους 
παιδικούς σταθμούς, αγοράσαμε νέο 
εξοπλισμό και προσλάβαμε προσωπικό 
έτσι ώστε να μην έχουμε κενά.

• Δημιουργήσαμε 2 νέους βρεφικούς 
σταθμούς και ένα Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης(ΚΔΑΠ) στο Κιάτο. 

Η πολιτική μας αυτή είχε ως αποτέλεσμα:
• να διπλασιαστεί ο αριθμός των  

παιδιών που φιλοξενούνται  
στις δομές του Δήμου

• να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
προσωπικού και

• να αυξηθούν κατά πολύ τα έσοδά 
μας από το ΕΣΠΑ εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την λειτουργία των 
παραπάνω δομών χωρίς περαιτέρω 
επιβάρυνση του προϋπολογισμού  
του Δήμου. 

• Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία 
σηματοδότησε την αρχή ενός νέου 
ξεκινήματος, μια επένδυση στην 
κοινωνία της γνώσης (9.700 Τίτλοι 
Βιβλίων, πάνω από 1.300 εγγεγραμμένα 
μέλη, 20 έως 30 καθημερινοί 
αναγνώστες), ένας χώρος πολιτισμού 
και σημείο αναφοράς όλων των ηλικιών.

Έχουμε προγραμματίσει:
> Δημιουργία δύο (2) νέων 

Βρεφονηπιακών Σταθμών 
(Στυμφαλία, Φενεός) 

> Δημιουργία τριών (3) ακόμα Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) στις περιφερειακές ενότητες 
Σικυωνίων, Στυμφαλίας και Φενεού 
αντίστοιχα.

> Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
με τη λειτουργία του δεύτερου ορόφου, 
την αγορά επιπλέον βιβλίων.

Στον τομέα του αθλητισμού 
• αναβαθμίσαμε τις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις με ανακαινίσεις και 
προμήθεια εξοπλισμού. 

• Λειτουργήσαμε το γυμναστήριο στο 
Δημοτικό Στάδιο Κιάτου.

• Υποστηρίξαμε και τονώσαμε τις 
αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή 
σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς 
και ξεκινήσαμε μεγάλες διοργανώσεις 
(πρωτάθλημα JET SKI, Ημιμαραθώνιος 
“STYMPHALIA LAKE RUN”).

Έχουμε προγραμματίσει:
> H κατασκευή Στίβου (Ταρτάν) στο 

Δημοτικό Στάδιο Κιάτου. 
> Αγορά περισσοτέρων οργάνων 

γυμναστικής για το γυμναστήριο του 
Δημοτικού Σταδίου και ανακαίνιση των 
εγκαταστάσεων (αποδυτήρια–γραφείο κτλ).

> Ηλεκτροφωτισμός Σταδίου, λειτουργικό 
και τις βραδινές ώρες.

> Προσλήψεις γυμναστών στίβου και 
δημιουργία ομάδας στίβου στο Δήμο μας.

> Καθιέρωση δύο Ημιμαραθωνίων με 
τίτλο “Στους Δρόμους του Παυσανία” 
με ανάλογες παράλληλα πολιτιστικές 
και ενημερωτικές δράσεις, σύνδεση 
αρχαιολογικών χώρων, προβολή της 
περιοχής (1η διαδρομή: Σικυώνα – 
Κρυονέρι – Αρχαία Τιτάνη, 2η διαδρομή: 
Στυμφαλία – Μοσιά – Αρχαία Φενεός).

Στον τομέα του πολιτισμού 
Στρατηγική επιλογή, από την πρώτη 
στιγμή, η συνεργασία με όλους τους 
φορείς και τους συλλόγους της περιοχής, 
η αξιοποίηση και η προβολή ντόπιων 
δημιουργών, φορέων, συλλόγων.

Συνεχίσαμε τον μεγάλο καλοκαιρινό 
θεσμό «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» 

Καθιερώσαμε νέους θεσμούς:
• Το φεστιβάλ Χορωδιών
• Το φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
• Τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

(συνδιοργάνωση με Εμπορικό 
Σύλλογο Κιάτου)

• Το Καρναβάλι του Κιάτου
• Τον Θεατρικό Χειμώνα.

Ανοίξαμε ξανά το Πολιτιστικό Κέντρο 
με ανακαινισμένους χώρους, όπου 
φιλοξενούνται 370 μέλη συλλόγων, ενώ 
συνολικά συμμετέχουν στα τμήματα και 
τις δραστηριότητες εβδομαδιαίως 750 
παιδιά και ενήλικες. 

Έχουμε προγραμματίσει:
> Διοργάνωση Ευρωπαϊκού Μαθητικού 

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο 
Θέατρο Αρχαίας Σικυώνας (διεξαγωγή 
1ου Φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2020).

> «Εικαστικό εργαστήρι στο Μουσείο»: 
Ένα project για μαθητές σχετικό με 
την αναβίωση των τεχνών στην Αρχαία 
Σικυώνα με τη συνεργασία εικαστικών 
και αρχαιολόγων (Μουσείο Αρχαίας 
Σικυώνας).

> Δημιουργία Επαγγελματικής 
Παιδικής Σκηνής (η παρακολούθηση 
παραστάσεων από σχολεία όμορων 
νομών θα συνδυαστούν με ημερήσιες 
εκδρομές στα Μουσεία της περιοχής).

> Δημιουργία “Μουσικού Χωριού” στα 
πρότυπα του μουσικού χωριού Πηλίου 
(Παιδικές Κατασκηνώσεις Κλημεντίου)

Υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης 
Ζάρκος

Διεκδικώντας τη συνέχιση και την ολοκλήρωση ενός 
σημαντικού έργου καταθέτω τις προτάσεις - προτεραιότητες 
στους μέχρι τώρα τομείς ευθύνης μου

6972 919415        dimitrioszarkos@gmail.com        Zarkos Dimitris

Ο τόπος μας χρειάζεται τη σταθερότητα, 
την εξέλιξη, την ανάπτυξη με ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.! 

Με αίσθημα περηφάνιας 
για ό,τι πετύχαμε 

Με συνέπεια, εμπειρία, 
ξεκάθαρο όραμα, 

βαθειά αγάπη για τον τόπο μας

Συνεχίζουμε δυνατά 
και με ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.!

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης Ζάρκος
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Μηκώνη”

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης Ζάρκος
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Μηκώνη”



Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963, είμαι παντρεμένος με την 
Ανθή Τρουμπέτα έχουμε ένα γιό. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 
Η.Π.Α. “NEW JERSEY INSTITUTE of TECNOLOGY “ BA in 
MIS (πτυχίο στην Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής). 
Είμαι κάτοικος Κιάτου από το 1992 και δραστηριοποιούμαι 
στο τομέα Ασφαλιστικών & Επενδυτικών Συμβουλών 
έχοντας γραφείο από το 1994 έως και σήμερα στην πόλη 
μας. Παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα από το 1999 
έως και 2006 είχα την PRAXIS ΑΕΛΔΕ Εταιρεία Λήψης & 
Διαβίβασης Χρηματιστηριακών εντολών. Για το διάστημα 
2007 έως 2017 είχα σταθμό ταχυμεταφορών με ακτίνα 
δραστηριότητας από το Ζευγολατιό, ορεινή Κορινθία έως και 
το Δερβένι της εταιρείας SPEEDEX COURIER.
 Με αίσθημα ατομικής ευθύνης, με την εμπειρία μου ως ήδη 
εκλεγμένος γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου 
«ΕΡΜΗΣ», ως πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
2ου Δημοτικού Σχολείου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» 
εργάσθηκα και εργάζομαι για την ανάδειξη και λύση 
των προβλημάτων των συμπολιτών μου και της τοπικής 
κοινωνίας. 
Οι Πολιτιστικές δράσεις-συνδιοργανώσεις με ΝΠΔΔ 
Μυκώνη όπως η εκδήλωση για την ΕΙΡΗΝΗ, Χριστούγεννα 
2017- Μεγαλύτερη Βασιλόπιτα πιστοποίηση Ρεκόρ 
Guinness, Χριστούγεννα 2018 πολυθεματικό πάρκο «Χωριό 
των Ξωτικών», αποκριάτικες παρελάσεις, σεμινάρια – 
εκδηλώσεις για εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, 
επιχειρηματίες είναι μια μικρή θετική πινελιά μου στον καμβά 
των καθημερινών προβλημάτων μας. 
Με εκφρασμένες ευαισθησίες από μεριάς μου ζητώ 
την ψήφο των συμπολιτών μου, για να μπορέσω με τις 
συσσωρευμένες εμπειρίες και την όρεξη για προσφορά που 
αποδεδειγμένα διαθέτω, να προσφέρω παραγωγικά στην 
ανάπτυξη της πόλης μας, του επιπέδου ζωής των κατοίκων 
και της εξωστρέφειας που σήμερα είναι αναγκαίο ζητούμενο.

ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

υποψήφιος σύμβουλος
Κοινότητας 

Σικυώνος-Κιάτου
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

Βασίλης Αλεξόπουλος

693 274 5019
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Ημερίδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού από 
τους «συνΔΗΜΟΤΕΣ» 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες το 
απόγευμα, στο αμφιθέατρο του δημαρχείου Σικυω-
νίων, η ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 
που διοργάνωσαν οι «συνΔΗΜΟΤΕΣ» Δήμου Σικυ-
ωνίων και την οποία παρακολούθησαν τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαι-
δευτικοί) του δήμου μας. 

Στην ημερίδα κεντρικός ομιλητής ήταν ο δρ. 
Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας 
και διδάκτορας του Α.Π.Θ., ο οποίος αναφέρθηκε 
αναλυτικά στις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα 
και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 
επιστημονικά πεδία, με πλήρη αναφορά στη νέα κα-
τανομή των τμημάτων. Επιπλέον, οι μαθητές και οι 
γονείς τους ενημερώθηκαν για όλα τα στοιχεία που 
αφορούν την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα 
Τ.Ε.Ι. αλλά και γενικότερα τις σπουδές και τα επαγ-
γέλματα. 

Από τη μεριά του ο επικεφαλής του συνδυασμού 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. δήμαρχος Σικυωνίων 
Μάρκος Λέγγας, ο οποίος ήταν και ο αμφιτρύωνας 
της ημερίδας, κατά την τοποθέτησή του αναφέρ-
θηκε στην σημασία που έχει η σωστή ενημέρω-
ση για την επιλογή της κατάλληλης κατεύθυνσης, 
που θα ακολουθήσει σε επαγγελματικό επίπεδο 

ένας μαθητής: «Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε 
την συγκεκριμένη ημερίδα, καθώς υπάρχει κενό 
ενημέρωσης, γύρω από τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό», είπε ο κ. Λέγγας και συμπλήρωσε 
ότι σήμερα το εργασιακό περιβάλλον έχει αλλάξει: 
«Πολλοί άνθρωποι είναι δυνατό να φτάσουν ακό-
μα και 40 χρονών και να μην έχουν καταφέρει να 
βρουν μία “full time” δουλειά. Οι νέες γενιές, είναι 
πιθανόν να αλλάξουν όχι απλώς δουλειά, αλλά και 
επάγγελμα 2 και 3 φορές. Αυτό, δεν πρέπει να μας 
αγχώνει. Το δεύτερο που πρέπει να θυμούνται πά-
ντα οι νέοι είναι ότι η δια βίου εκπαίδευση θα τους 
συνοδεύει διαρκώς, αν θέλουν να παραμείνουν 
ενεργοί επαγγελματικά…» και κατέληξε λέγοντας 
πως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν είναι ούτε το τέ-
λος ούτε η αρχή της ζωής, αλλά απλώς ένας σταθ-
μός της. 

Ενδιαφέρων είχε επίσης το γεγονός πως ο κ. 
Λέγγας δεν μίλησε στους παραβρισκόμενους από 
καθέδρας. Αντίθετα, άντλησε επιχειρήματα από την 
προσωπική ακαδημαϊκή και επαγγελματική του δια-
δρομή, κάνοντας αναφορά στις αντίστοιχες αποτυχί-
ες του, οι οποίες, ωστόσο, όπως είπε, δεν στάθηκαν 
εμπόδιο για να εξελιχτεί και να δημιουργήσει μια 
επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.   

Συνάντηση Λέγγα 
με τους εργαζόμενους 
του δήμου Σικυωνίων

Συνάντηση με τους εργαζόμενους του δήμου Σικυ-
ωνίων είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο επικεφαλής 
του συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» και υπ. δήμαρχος 
Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας. Κατά τη διάρκειά της ο 
κ. Λέγγας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του δήμου, από 
τους κατεξοχήν υπεύθυνους για αυτήν. 

Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν μία σειρά από προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. 
Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η έλλειψη προσωπι-
κού -και ειδικά καταρτισμένων επιστημονικά στελε-
χών- και η ανάγκη εξεύρεσης νέων χώρων, καθώς 
οι υπηρεσίες του δήμου ασφυκτιούν. Ειδικότερα για 
το θέμα των κτιριακών υποδομών υποστήριξαν ότι 
έχουν κατατεθεί προτάσεις για την αξιοποίηση του 
κτιρίου του ΟΣΕ και το κληροδότημα Τσουτσάνη, 
όμως δεν έχει υπάρξει μακροπρόθεσμη πολιτική. Πα-
ράλληλα, έθεσαν και το θέμα του θεσμικού πλαισίου, 
από το οποίο, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, δεν 
μπορεί να παρεκκλίνει κανείς, ενώ σημειώθηκε με 
έμφαση πως οι εργαζόμενοι στον δήμου δρουν πά-
ντα μέσα στο πλαίσιο που επιβάλλει η νομοθεσία και 
ο ισχύον Κώδικας. 

Από τη μεριά του ο υπ. δήμαρχος Σικυωνίων Μάρ-
κος Λέγγας ρώτησε για τις πρωτοβουλίες που έχουν 
-τυχόν- αναληφθεί για την εκπαίδευσή τους, με τους 
εργαζόμενους να απαντούν πως τέτοιες πρωτοβουλί-
ες αναλαμβάνονται κυρίως από τους ίδιους. Ένα από 
τα πιο σημαντικά σημεία της συζήτησης αφορούσε την 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η οποία αποτελεί βασι-
κό πυλώνα του Αναπτυξιακού Πλάνου των συνδημο-
τών. Όπως τόνισε ο κ. Λέγγας με την ψηφιοποίηση θα 
γίνει ποιοτικότερη η εξυπηρέτηση του δημότη, αλλά 
και πιο εύκολη η δουλειά των εργαζομένων. Τέλος, 
υποσχέθηκε πως η νέα δημοτική αρχή, υπό την διοί-
κησή του, θα καθιερώσει εβδομαδιαία συνάντηση με 
τους εργαζόμενους, στην οποία θα τίθενται επί τάπη-
τος όλα τα προβλήματα.  

Το πρωί ο κ. Λέγγας συναντήθηκε με τον διοικη-
τή του αστυνομικού τμήματος Κιάτου, αστυνομικό 
υποδιευθυντή Νίκο Κοκκιόπουλο. Στην ατζέντα της 
συνάντησης τέθηκαν τα ζητήματα ασφαλείας που 
αντιμετωπίζει συνολικά ο δήμος Σικυωνίων και τα 
οποία απασχολούν τους δημότες στην πόλη και τα 
χωριά. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης το βασικό πρόβλημα είναι η αποδυνάμωση 
των αστυνομικών τμημάτων και η άμεση ανάγκη για 
αναπλήρωση των κενών που υπάρχουν, προκειμένου 
να είναι δυνατός ο έλεγχος των παράνομων δραστη-
ριοτήτων. Τόσο ο αστυνομικός διευθυντής, όσο και ο 
κ. Λέγγας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η επανα-
σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και πως η διαχεί-
ριση του κυκλοφοριακού στο Κιάτο αποτελεί μείζον 
πρόβλημα, με τον κ. Λέγγα να ζητά εντατικοποίηση 
της αστυνόμευσης ώστε να «αναπνεύσει» το κέντρο 
της πόλης.

Τέλος, ο υπ. δήμαρχος Σικυωνίων συναντήθηκε 
και με τον διοικητή του τμήματος της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας στο Κιάτο Αλέξανδρο Μαυραγάνη. Ο 
κ. Μαυραγάνης έθεσε το σοβαρό θέμα με τις χωμα-
τερές, οι οποίες αναφλέγονται τακτικά. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά, ο κ. Μαυραγάνης έχει ενημερώσει 
προσωπικά τον εισαγγελέα, καθώς «κάθε χωριό έχει 
την δική του χωματερή…». Ένα από τα πιο σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία είναι αυτό του κατεστραμμένου οδικού δικτύου 
στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη, που σε συνδυασμό 
με το ανάγλυφο της περιοχής κάνει πολύ δύσκολο 
το έργο των πυροσβεστών κάθε φορά που ξεσπά μια 
φυσική καταστροφή.   
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Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
του Δήμου Σικυωνίων

Κυριακή
26 Μαΐου

Τσιόγκας
Κωνσταντίνος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Κάτσιαβος
Νικόλαος
Αγρότης

Τρουμπέτα - 
Παναγοπούλου

Παναγιώτα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΕΝΕΟΥ

Ζερβού
Αργυρώ (Υρώ)

Καθηγ. Αγγλικών

Καρατασάς
Κωνσταντίνος

Συνταξ. Αστυνομικός

Λυκαργύρης
Βασίλης

Δημοτικός Υπάλληλος

Μαστοράκης
Δημήτρης

Ιδιωτικός Υπάλληλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Νικολοπούλου
Αδαμαντία

Αρχιτέκτονας

Πετραδέλλης
Αναστάσιος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Σεβαστού- Κίλια 
Κατερίνα

Οικονομολόγος

Τρίμης (Καρόζης)
Κωνσταντίνος

Αγρότης

Πάνας
Παναγιώτης (Τάκης) 

Αγρότης

Ρουμπέκας
Γιώργος
Αγρότης

Σώκος
Απόστολος
Δικηγόρος

Χωρέμης
Κωνσταντίνος

Αγρότης

Νικολοπούλου
Πελαγία

Ιατρός Κεντρ. Υγείας

Πουτακίδης
Σάββας

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Σοφού
Μαρία

Ελ. Επαγγελματίας

Τσακανίκας
Βασίλης

Υπάλ. Motor Oil, Αγρότης

Κατσέλη
Παρασκευούλα

Συνταξ. Δημοσίου

Κοτούλας
Ζήσης (Σάκης)

Συνταξιούχος ΟΤΕ

Λιβέρη
Έλενα

Make up Αrtist

Μαυρέας
Δημήτρης
Έμπορος

Κοκκωνίτη
Αγγελική (Γκέλυ)

Διεθνολόγος Εκπ/κός

Σιάρκα - Λάγιου
Ευδοκία

Βρεφ/κόμος, Αγρότισα

Μαυραγάνη -
Μαγκιρίδη Ελένη
Ελ. Επαγγελματίας

Μπισμπίκης
Χρήστος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Κατσιμπούλας
Αντώνης

Ελ. Επαγγελματίας

Λάγγα
Δήμητρα

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Μαγκιρίδης
Αναστάσιος

Υπάλληλος Cosmote

Μούκας
Χρήστος

Ελ. Επαγγελματίας

Αθανασούλη
Ελένη ( Έλενα )
Επιχειρηματίας

Δαραβίγκα-Λαμπράκη
Ελένη

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Δριτσόπουλος
Ανδρέας ( Έντυ ) 
Επιχειρηματίας

Γεραλής
Αναστάσιος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Δήμου
Βλασία (Σίσσυ)

Security

Κανιάρη
Χριστίνα

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Γαλανόπουλος
Κωνσταντίνος

Αγρότης

Δεληγιάννης
Παναγιώτης

Φαρμακοποιός

Θανασόπουλος
Νικόλαος

Συντ. Τραπ.Υπάλληλος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Γεννήθηκα το 1983 και μεγάλωσα στο 
Κιάτο Κορινθίας, κόρη του Παναγιώτη 
Νικολόπουλου (μαθηματικού) και της 
Ιωάννας το γένος Ζαφειρόπουλος. 

Αποφοίτησα από την Αρχιτεκτονική 
Σχολή του ΑΠΘ το 2006, με ειδίκευση 
στην «Συντήρηση Αποκατάσταση και 
Επανάχρηση μνημειακών συνόλων» 
και φοιτώ στο μεταπτυχιακό τμήμα του 
Ε.Κ.Π.Α «Διαχείριση Μνημείων: Αρ-
χαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».

Διατηρώ τεχνικό γραφείο στο Κιάτο 
Κορινθίας, Αράτου 2, κατέχοντας την 
ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή 
κτιρίων και του ελεγκτή δόμησης. Έχω 
εργαστεί στη 25η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων για πέντε συναπτά έτη. 

Είμαι νέα μητέρα με 2 παιδιά και εν-
διαφέρομαι να προσφέρω με όραμα και 
καινοτόμες ιδέες στις καθημερινές προ-
κλήσεις του δήμου μας.

Βασίλης Αλεξόπουλος

693 274 5019

Η εμπιστοσύνη έφερε 
τη συναδελφικότητα! 

ΔΟΜΕΤΙΟΥ 
Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Υποψήφιος δημοτικός 

σύμβουλος 
Σικυωνίων
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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι
Με τις εκλογές αυτές, καλούμεθα όλοι μαζί οι πολίτες της περιοχής μας να επι-
σημάνουμε τις πραγματικές ανάγκες, επιλέγοντας εκείνες που μπορούν να κινη-
τοποιήσουν δημιουργικά τις παραγωγικές δυνάμεις με έργα υποδομών από την 
Περιφέρεια.
Είμαστε πλέον όλοι σίγουροι, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τους εκφραστές των 
ψεύτικων υποσχέσεων οι οποίοι κάθε φορά επιχειρούν να αιχμαλωτίσουν τη σκέψη 
μας με λαϊκισμούς.
Η Κορινθία μας κάποτε πρωτοστατούσε στην οικονομική, πολιτική, πολιτισμική, 
τουριστική και στην αθλητική ζωή.
 Τώρα όμως χαρτογραφείται σαν μια απόμερη μεριά της Πελοποννήσου και αυτό 
γιατί έχει επαρχιακούς και αγροτικούς δρόμους στο κακό τους χάλι.
Οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι επισκέψιμοι. 
Το φράγμα του Ασωπού είναι το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας.
Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις υποφέρουν από ανυδρία.
Οι χείμαρροι καταστρέφουν τις παράπλευρες περιοχές τους και μεταφέρουν τα 
σκουπίδια στη θάλασσα γιατί δεν υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση απορριμάτων.
Στην ύδρευση και στην άρδρευση, οι πολίτες ξοδεύουν πολλά χωρίς μόνιμο απο-
τέλεσμα.
Οι παραλίες και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί διαβρώνονται.
Οι επενδύσεις είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο. 
Η ανεργία μαστίζει την οικονομία μας.
 Η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον συνεχώς υποβαθμίζεται.
Οι περιοχές που έχουν ιδιαίτερη ομορφιά παραμένουν χωρίς ανάδειξη. 
Ο σιδηροδρομικός άξονας Κορίνθου-Δερβενίου είναι σε εγκατάλειψη και πολύ δύ-
σκολα διασχίζει κανείς την Κορινθία με το παλιό Εθνικό δρόμο. 
Δυστυχώς όλα αυτά και πολλά άλλα είναι η προίκα των 9 χρόνων που αφήνει πίσω 
της η κακοδιοίκηση Τατούλη.
O επόμενος περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας έχει μπροστά του να κάνει πάρα 
πολλά, που ίσως είναι πέρα από τις δυνάμεις του.
Όμως εμείς, όλοι οι υποψήφιοι σύμβουλοι, είμαστε δίπλα του στον υπέροχο αγώ-
να……
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Ιωάννα Κασίμη, υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας

Η Κορινθία επιλέγει Νίκα!
Από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι 

τα Μαύρα Λιθάρια, το μήνυμα είναι 
εντυπωσιακό.

Οι Κορίνθιοι πολίτες, είναι αποφασι-
σμένοι, να δώσουν μία δεύτερη ευκαι-

ρία στον αγαπημένο τους Μοριά.
Κάθε μέρα σε κάθε γωνιά του νομού, 

οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβου-
λοι γινόμαστε μάρτυρες, μία πρωτό-
γνωρης και συγκινητικής αγάπης των 

συμπατριωτών μας.
Ο καθένας για τον δικό του λόγο, δη-

λώνει αποφασισμένος να στηρίξει τον 
Παναγιώτη Νίκα, στην μεγάλη προσπά-
θεια που κάνει για να ξαναβάλει την Πε-

λοπόννησο στις ράγες της ανάπτυξης, 
της διαφάνειας και της προοπτικής.

Βιώνουμε πολύ δυνατά συναισθή-
ματα.

Οι Κορίνθιοι έχουν και μνήμη και 
κρίση και επιλέγουν έναν άνθρωπο 
και μία παράταξη, με πολύ ισχυρό έργο 
πίσω τους, με απτά δείγματα προόδου 
και το σημαντικότερο έναν αυτοδιοι-
κητικό, που κανείς δεν μπορεί να τον 
κατηγορήσει για τίποτα.

Η Κορινθία επέλεξε για το μέλλον της 
μαζί με ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Σας ευχαριστούμε…!!!!!
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΗ

Υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος 
Κορινθίας με το συνδυασμό του 

Παναγιώτη Νίκα

Συνάντηση Κόρκα-Μητσοτάκη!
Δήλωση Κόρκα μετά τη συνάντηση της 

με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκο Μητσοτάκη:

Από τη συνάντηση μου με τον Πρόεδρο 
Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψη των αυτο-
διοικητικών εκλογών αποκόμισα πολλά. 
Κυρίως στην σημασία που δίνει στην Περι-
φέρεια Πελοποννήσου ως μοχλού ανάπτυ-
ξης της οικονομίας της χώρας αλλά και το 
έμπρακτο ενδιαφέρον του για προβλήματα 
της περιοχής. Δεν συζητήσαμε γενικά και 
αόριστα αλλά μιλήσαμε για μετρήσιμα έργα 
σε βάθος πενταετίας για την ανάπτυξη του 
τόπου. Για την προσέλκυση νέων τεχνο-
λογιών που θα μειώσουν το κόστος παρα-
γωγής και θα αυξήσουν την παραγωγή για 
τους αγρότες μας. Για τα σημεία στα οποία 
χρειάζεται άμεση παρέμβαση στο οδικό δί-
κτυο. Για τον συντονισμό μιας τουριστικής 
καμπάνιας σε κεντρικό επίπεδο. 

Είναι πολύ σημαντικό ο αυριανός πρω-
θυπουργός της χώρας να αναγνωρίζει τα 
προβλήματα που βιώνουμε στον τόπο μας 
και να δώσει και αυτός με την σειρά του 
την δυνατότητα στην περιφερειακή αυτο-
διοίκηση να αναπτύξει τις προοπτικές της 
περιφέρειας μας και να καλυτερέψει την 
καθημερινότητα μας. Για ακόμα μια φορά 

μου επισήμανε την εμπιστοσύνη του στον 
Παναγιώτη Νίκα λέγοντας ότι ο τόπος έχει 
ανάγκη από συνετούς πολιτικούς που με 
τον λιτό πολιτικό τους βίο και τα έργα τους 
διδάσκουν ήθος. Έτσι μόνο θα προσπερά-
σουμε την αξιακή και κοινωνική κρίση που 
βιώνουμε σήμερα.

ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

τηλ.: 27410-39000
          6977 66 79 82

email:nikolaosgi@hotmail.com
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Περιοδεία Τατούλη σε Βόχα και Κιάτο!

Περιοδεία στο Λέχαιο, Περι-
γιάλι, Άσσο, Βέλο, Ζευγολατιό, 
Βόχα και Βραχάτι πραγματο-
ποίησε ο Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Πέτρος Τατούλης 
συνοδευόμενος από κλιμάκιο 
συνεργατών του.Ο Πέτρος Τα-
τούλης συνομίλησε με συμπα-
τριώτες του, ακούγοντας τις 
ανησυχίες τους και ανέπτυξε το 
όραμά του για το αύριο της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου.

«Η Κορινθία αποτελεί την 
πύλη της Πελοποννήσου και 
για το λόγο αυτό αποτελεί ση-
μαντικό και στρατηγικό πυλώνα 
ανάπτυξής της» τόνισε ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου 
υπογραμμίζοντας ότι «όλα αυτά 
τα χρόνια έχουμε επενδύσει 
πολύ σημαντικούς πόρους στην 
Κορινθία σε όλα τα επίπεδα. 
Έχουμε λύσει σημαντικά προ-
βλήματα και έχουμε έμπρακτα 
στηρίξει την αναπτυξιακή προο-
πτική της. Κάναμε μια δύσκολη 
αρχή. Σήμερα, βρίσκονται σε δι-
αδικασία δημοπράτησης δεκά-
δες έργα, τα οποία θα παραδο-
θούν στους πολίτες αλλάζοντας 
για πάντα τη ζωή των πολιτών».

Σημαντικά αντιπλημμυρικά 
έργα στο Δήμο Βέλο-Βόχας

Ο Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου αναφέρθηκε σε έργα που 
έχουν διευκολύνει τη ζωή των 
κατοίκων της περιοχής, όπως  
στην «Ανακατασκευή υφιστά-
μενων αντιπλημμυρικών έργων 
περιοχών Δήμου Βέλου – Βό-
χας» προϋπολογισμού 430.000 
ευρώ, αλλά και στη «Βελτίωση 
της επαρχιακής οδού Βέλου – 

Στιμάγκας – Κούτσι – Νεμέας» 
ύψους πλέον των 6.500.000 €.

Έργα οδοποιίας σε όλο το 
δίκτυο της Κορινθίας

Σε φάση δημοπράτησης βρί-
σκεται η «Βελτίωση του οδικού 
δικτύου του δήμου Βέλου», 
ενώ έχουν γίνει παρεμβάσεις 
μετά από προγραμματικές συμ-
βάσεις με τους αντίστοιχους 
δήμους και σε σχολικά κτίρια 
στο Μεσινό, στο Βραχάτι, στους 
Καλιάνους  κ.λ.π. Τα εκτελεσμέ-
να έργα συντήρησης των κτιρι-
ακών υποδομών ανέρχονται σε 
550.000 €

Έργο-σταθμός το αλιευτικό 
καταφύγιο Βραχατίου

Ο Πέτρος Τατούλης επικε-
ντρώθηκε στο Αλιευτικό Κα-
ταφύγιο Βραχατίου, στο οποίο 
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 
κατασκευής, τονίζοντας ότι 
πρόκειται για ένα έργο που θα 
αποτελέσει σημείο αναφοράς 
για την περιοχή.

Το έργο μας εγγύηση για την 
επιτυχία του επιχειρησιακού 
σχεδίου της επομένης περιόδου

Ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου κατέληξε ότι «στην 
Πελοπόννησο την τελευταία 
οκταετία σχεδιάσαμε, χρηματο-
δοτήσαμε και υλοποιήσαμε ένα 
γιγαντιαίο πρόγραμμα έργων 
υποδομής. Το μεγαλύτερο που 
έχει εκτελεστεί ποτέ στον τόπο 
μας. Αν και οι υποδομές που 
έχουν εκτελεστεί αγγίζουν σε 
προϋπολογισμό τα 2 δις ευρω, 
ο αγώνας ειδικά για τα οδικά δί-
κτυα είναι συνεχής". 

Σπουδαίο το έργο μας 
στην περιοχή του Δήμου 
Σικυωνίων

Σπουδαίο χαρακτήρισε το 
έργο της Περιφερειακής αρχής 
στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Σικυωνίων ο Περιφερει-
άρχης Πέτρος Τατούλης. Έργα 
δομών υγείας, όπως το Κέντρο 
Υγείας Κιάτου, ύδρευσης, όπως 
η ενίσχυση της υδροδότησης 
του Δήμου Σικυωνίων και η 

αντικατάσταση του εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης, με 5,4 εκα-
τομμύρια ευρώ, οδικών τμημά-
των, όπως του δρόμου Κιάτο – 
Σούλι – Καστανιά – Γκούρα και 
Λαύκα – Καστανιά - Διάσελο, 
αρδευτικών έργων και σχολι-
κών υποδομών, έχουν αλλάξει 
την εικόνα σε μια περιοχή με 
ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
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