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"ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΝΙΚΗ" 
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ ΤΟ ΚΙΑΤΟ!

“Την Κυριακή ανανεώνεται η εντολή να πάμε 
μπροστά και να συνεχίσουμε την αλλαγή!” τόνισε 
στην αποψινή του ομιλία ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος απευθυνόμενος στον κό-
σμο που κατέκλυσε τον πεζόδρομο μπροστά στην 
Alpha Bank αλλά και τους γύρω δρόμους. Σε μια 
μεγαλειώδη συγκέντρωση ο Σπύρος Σταματόπου-
λος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από τη με-
γάλη δύναμη, την οποία όπως είπε χαρακτηριστικά, 
ο λαός του δήμου Σικυωνίων του χαρίζει  με την 
αγάπη του!

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, αρχικά μίλησε για την 
ανανεωμένη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ η οποία 
απαρτίζεται από πρόσωπα φωτεινά, αισιόδοξα και 
αποφασισμένα πέρα από κομματικές ταυτότητες. 
«Εκφράζει» είπε αναφερόμενος στη ΣΥΜΜΑΧΙΑ, 
«και υπηρετεί όλους τους δημότες χωρίς να ρωτά τι 
ψήφισε ο καθένας»!

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο θέμα της υδροδό-
τησης του Κιάτου και των γύρω χωριών με πόσιμο 
νερό και μίλησε χωρίς περιστροφές για όλα εκείνα 
τα συμφέροντα που προσπαθούσαν επί σειρά ετών 
και με σωρεία αηθών ενεργειών να σταματήσουν το 
έργο. «Δεν  τους πέρασε», τόνισε με νόημα ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων, «με αγώνες κατακτήσαμε το Αυτο-
νόητο», για να υπογραμμίσει στη συνέχεια «το νερό 
είναι ΠΟΣΙΜΟ. Η ιστορία γράφτηκε, δεν ξεγράφεται, 
δεν ξαναγράφεται»! 

Ο Σπύρος Σταματόπουλος στη συνέχεια της ομι-
λίας του σημείωσε ότι «είμαστε περήφανοι για τη 
διαδρομή μας. Φέραμε στον Προσκήνιο το Πολίτη, 
κατοχυρώσαμε την φωνή του.

Εξασφαλίσαμε το δικαίωμα στη συμμετοχή. Ανοί-
ξαμε νέους δρόμους συνεννόησης και συνεργασί-
ας»! Ενώ σε άλλη αποστροφή του λόγου του τόνι-
σε, αναφερόμενος σε όσους με κινδυνολογίες και 
ψεύδη προσπαθούν να ανακόψουν την πρόοδο του 
δήμου: «Δεν θα τους περάσει όσες καταγγελίες κι αν 

κάνουνε. Όσα δικαστήρια και αν στήνουν. Οι εκλογές 
έρχονται. Ήρθε η ώρα τους. Στις 26 του Μάη, ο Λαός 
θα δώσει για άλλη μια φορά τη Λύση»!

Μιλώντας για τα σημαντικότερα προβλήματα που 
βρήκαν τη λύση τους κατά τη θητεία του, ο Σπύρος 
Σταματόπουλος απαρίθμησε: Το οικόπεδο τη ΣΚΟΣ. 
Την υπόθεση ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ.  Το ΆΡΘΡΟ 13. Έληξε η 
ομηρία εκατοντάδων οικογενειών που δεν μπο-
ρούσαν να οικοδομήσουν και να αξιοποιήσουν τις 
περιουσίες τους. Την οριοθέτηση της οριογραμμής 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ και ΠΑΡΑΛΙΑΣ. «Καταφέραμε πολλά. Δεν 
τα κάναμε ΟΛΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στους 
πολίτες που πύκνωναν όσο περνούσε η ώρα και ξε-
χύνονταν στον πεζόδρομο και στους γύρω δρόμους. 

 
Σκιαγραφώντας το πρόγραμμά του για την επό-

μενη τετραετία ο Σπύρος Σταματόπουλος μίλησε για 
την ανάγκη Νέας πολιτικής  για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ και 
την ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Για τη Χρηστή  Διαχείριση των Απορ-
ριμμάτων. Για την επαναχρησιμοποίηση του νερού 
για άρδευση από την αναβάθμιση και επέκταση του 
Βιολογικού Καθαρισμού. Και συνέχισε τονίζοντας: 
«ΠΑΜΕ για ΝΙΚΗ ΙΣΧΥΡΗ. Για το μέλλον του ΤΟΠΟΥ. 
Για το μέλλον των ΠΑΙΔΙΩΝ μας».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο δήμαρχος Σικυω-
νίων μίλησε για τους στόχους της επόμενης θητείας 
οι οποίοι επιγραμματικά είναι: Ενιαίο Πολεοδομικό 
Σχέδιο για τις 3 Δημοτικές Ενότητες. Ολοκλήρωση 
της Πράξης Εφαρμογής για τις Πολεοδομικές Ενό-
τητες  «ΤΡΑΓΑΝΑ»,  «ΠΛΑΤΑΝΙΑ», «ΝΕΑΠΟΛΗ». 
Ενίσχυση  του Πράσινου στην πόλη. Νέες κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις. Ανάπλαση των εισόδων του Κιά-
του. Ανάπτυξη του τουρισμού με τη δημιουργία ενός 
τόξου τουριστικής, μαθητικής και περιβαλλοντικής 
επισκεψιμότητας όλο το χρόνο. Βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

«Προχωράμε μπροστά, με νέο Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό με ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ, με ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
με ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ», τόνισε και συνέχισε «σε ΕΣΑΣ 

ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ, σε ΕΣΑΣ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ, με ΕΣΑΣ 
ΝΙΚΑΜΕ» ξεσηκώνοντας πολλαπλά κύματα ενθου-
σιασμού στο συγκεντρωμένο πλήθος! Λίγο αργότε-
ρα ξεκαθάρισε πως: «Δεν χρωστάμε γραμμάτια σε 
κανέναν. Δεν επιτρέψαμε και δεν Επιτρέπουμε Εκ-
βιασμούς. Είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Είμαστε ΔΥΝΑΤΟΙ. 
Είμαστε ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να κρατήσουμε ψηλά τη 
σημαία του αγώνα. Είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ να κερδίσουμε 
κ αυτή τη μάχη»! 

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το τελευταίο κομμάτι 
της ομιλίας του όταν απευθυνόμενος στους δη-
μότες είπε: «Η αγάπη για τον τόπο. Η διάθεση για 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η επιθυμία να συνδυάσω ΓΝΩΣΗ και 
ΠΡΑΞΗ. Ήταν Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ για τον νέο κύκλο της 
Αυτοδιοίκησης 

Σήκωσα βάρος μεγαλύτερο απ’ ότι μου αναλο-
γούσε. Δεν φοβήθηκα. Δεν τρόμαξα. Δεν λύγισα. 
Γιατί είχα δίπλα μου εσάς και το μοιραστήκαμε!!! 
Απόψε σας βλέπω πάλι όλους εδώ παρόντες. Δεν 
λείπει κανένας. Αυτή είναι η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΚΑΙΩ-
ΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ. Γράφουμε ιστορία»! 

Για να συνεχίσει λίγο πιο μετά: «Αποτελεί πραγμα-
τικά για μας, πηγή μεγάλης συγκίνησης για μένα και 
τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥ, πως υπάρχει τέτοια ακλό-
νητη συμπαράσταση, τέτοια μαζική λαϊκή συμπαρά-
σταση, για τους μεγάλους στόχους ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΜΑΣ, για τους μεγάλους στόχους της τοπικής κοι-
νωνίας!» Και «ΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΜΕ ΓΝΩΣΗ, ΜΕ ΠΕΙΡΑ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΙ, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΦΑ-
ΣΙΣΜΕΝΟΙ, ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ για να αναπτύξουμε και να 
αναβαθμίσουμε τον τόπο μας.

Με ΕΣΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ. Εσείς μας δίνετε τη Δύνα-
μη. Εσάς Εμπιστευόμαστε!

Και να καταλήξει καταχειροκροτούμενος: 
«ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ! ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ακόμα πιο 
ΔΥΝΑΤΑ! ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ακόμα πιο ΜΠΡΟΣΤΑ! 
ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΣΟΥΜΕ ακόμα πιο ΨΗΛΑ! Αυτή είναι η 
συμφωνία Τιμής που Κάνουμε απόψε ΕΔΩ με τον 
Καθένα από ΕΣΑΣ!!!»
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Είκοσι έξι εκ των τριάντα δυο προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 
που θέτουν ξανά υποψηφιότητα, των Δημοτικών Ενοτήτων Σικυ-
ώνος, Στυμφαλίας και Φενεού, του Δήμου Σικυωνίων, στηρίζουν 
την δημοτική παράταξη «Συμμαχία Νέων Σικυωνίων» και τον δή-
μαρχο Σπύρο Σταματόπουλο. 
Σε ποσοστό που ξεπερνάει το 80% οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοι-
νοτήτων αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στον νυν 
Δήμαρχο, στηρίζουν το έργο του και τον θέλουν πάλι στο τιμόνι 
του Δήμου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και ανεξαρτήτως 
του συνδυασμού που είχαν εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές, 
συντάσσονται με τον νυν Δήμαρχο και το πρόγραμμα του. 

Γνωρίζοντάς τον από κοντά στην πενταετία που πέρασε και έχο-
ντας αναπτύξει δεσμούς εμπιστοσύνης και εκτίμησης, θεωρούν 
πως ο Σπύρος Σταματόπουλος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα 
χωριά τους, τις ανάγκες που υπάρχουν και έχει άριστη συνεργα-
σία μαζί τους. 
Η επαγγελματική και κοινωνική του καταξίωση, αλλά και η επιτυ-
χημένη διαδρομή του στα δημοτικά πράγματα αποτελούν εχέγ-
γυα για μια ακόμα επιτυχημένη θητεία. 
Είναι ο άνθρωπος που με την υπευθυνότητα αλλά και το χιούμορ 
που τον διακρίνει, είναι πάντα «παρών» στα χωριά, στις πλατείες, 
στα καφενεία, στην παραλία, στο κέντρο της πόλης και σε οποιο-
δήποτε άλλο σημείο του Δήμου απαιτείται, ώστε να αφουγκράζε-
ται από κοντά τις ανάγκες τις κοινωνίας και των δημοτών. Είναι 
εκείνος που έχει πάντα τ’ αυτιά του ανοικτά, όπως και την πόρτα 
του γραφείου του. 

Άνθρωπος της προσπάθειας, της αδιάκοπης δουλειάς, των στρα-
τηγικών κινήσεων και των έργων κατάφερε, σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο για την Αυτοδιοίκηση, να αντιμετωπίσει και να επιλύσει 
σημαντικά και χρόνια προβλήματα, δημιουργώντας όρους ανά-
πτυξης και προόδου για τον τόπο. Η πορεία του, το έργο του και 
το όραμά του για το Δήμο, αποτελούν εχέγγυα μιας δυναμικής 
προοπτικής, για το Δήμο και την περιοχή. 

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων στην συντριπτική πλειο-
ψηφία τους τον εμπιστεύονται! Τον στηρίζουν! Αγωνίζονται μαζί 
του! Τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, την εντιμότητά του, την ει-
λικρίνειά του, την ηθική και αυτοδιοικητική του εμπειρία και είναι 
πρόθυμοι να εργαστούν μαζί του, με στόχο την ανάπτυξη και την 
προκοπή του δήμου. Αυτοί ξέρουν!!!

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΣΠΥΡΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ-ΨΑΡΙ

ΛΑΛΙΩΤΙ ΜΕΣΙΝΟ
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Μια συναρπαστική 
πορεία
Ένα παιδί που γεννή-
θηκε μια ψυχρή μέρα 
του Γενάρη στους πρό-
ποδες της Ζήρειας, 
στην Μοσιά της ορεινής 
Κορινθίας. Ένα αγόρι 
που μεγάλωσε στο χωριό  
πλάι στους αγρότες γονείς 
του, άρμεγε κάθε πρωί 
τα πρόβατα και τους βοηθούσε στα χωράφια. Ένας  
έφηβος που πέρασε, χωρίς φροντιστήρια, στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένας πτυχιούχος που –αφού υπη-
ρέτησε τη στρατιωτική θητεία του– πήρε υποτροφία και 
συνέχισε τις σπουδές του σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ με  
ειδίκευση στην Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.  
Παράλληλα, δίδασκε σε προπτυχιακούς φοιτητές  
«Οικονομική των Επιχειρήσεων», «Μακροοικονομία»  
και «Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής  
Οικονομίας». Ένας επιστήμονας που εξάσκησε το επάγγελμά 
του σε σημαντικές θέσεις: Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο  
Αθηνών, Οικονομικός Αναλυτής στο Υπ. Παιδείας,  
Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων 
και Ειδικός Επιστήμονας στο Υπουργείο Οικονομικών. 
Ένας άντρας που επέστρεψε ως πολιτικός, για να εκλεγεί 
από τους συνδημότες του επί 17 συνεχόμενα χρόνια:  
αρχικά ως Δημοτικός Σύμβουλος -αρχηγός της μείζονος 
μειοψηφίας- και στη συνέχεια ως Δήμαρχος στον τέως 
Δήμο Φενεού, ενώ από το 2011 ως Δήμαρχος Σικυωνίων. 

Έργα με ουσία
Με συμμάχους τις γνώσεις του ως οικονομολόγος, την 
ικανότητα να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και 
την νοοτροπία ότι «η κεφαλή ενός οργανισμού θα πρέπει 
να λαμβάνει γνώση και να επιμελείται  κάθε ζητήματος, 
ώστε να διαμορφώνει άποψη και να λαμβάνει αποτελε-
σματικές αποφάσεις», κατόρθωσε –εν μέσω οικονομικής 
κρίσης- να εκπλήξει με το αναπτυξιακό έργο του, δίνοντας 
στην περιοχή μας μια νέα θέση στο χάρτη.  

Ο Δήμαρχος της διπλανής πόρτας
Χαράματα… Ένα μηχανάκι παρκάρει μπροστά στην κεντρική  
πλατεία του Κιάτου. Ένας άντρας με τζιν παντελόνι,  
άρβυλα και δερμάτινο μπουφάν βγάζει το κράνος,  
ανεβαίνει προς την είσοδο και ξεκλειδώνει την πόρτα του 
Δημαρχείου. Είναι ο Σπύρος Σταματόπουλος, ο Δήμαρχος 
Σικυωνίων!

ΣΠΥΡΟΣ Π.  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διάλεξη στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου

Διδασκαλία  σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ

Πάντοτε οδηγός στο τιμόνι!
Τον βρίσκεις παντού: στα χωριά να χειρίζεται τα μηχανήματα, 
στην Αρχαία Σικυώνα να παρακολουθεί τις ανασκαφές 
στο Αρχαίο Θέατρο, στο δρόμο να δίνει οδηγίες στα 
απορριμματοφόρα, στο γραφείο του σκυμμένος πάνω 
σε αναρίθμητα χαρτιά και μελέτες, στα υπουργικά γραφεία 
να συζητά τις ιδέες και τα αναπτυξιακά του σχέδια, να  
διεκδικεί και να παίρνει χρηματοδοτήσεις, στα αμφιθέατρα  
πανεπιστημίων να δίνει διαλέξεις, αλλά και στα μπαρ της 
παραλιακής να πίνει το ποτό του ενώ συζητά με τους  
νέους της πόλης... 

Με πολλούς άσσους στο μανίκι…
Είναι προσιτός και οικείος, είναι ένας από εμάς, γνωρίζει  
τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής μας. Ακούει  
πολύ, μιλά όταν πρέπει, χωρίς μεγαλοστομίες και παχιές 
υποσχέσεις. Γνωρίζει τα προβλήματα, πιάνει εύκολα το 
«σφυγμό» και έχει τη μοναδική ικανότητα να ανακαλύπτει  
άμεσα τις λύσεις. Αεικίνητος, ακούραστος κι ανεξάντλητος, 
έχει γίνει το «σήμα κατατεθέν» του επιτυχημένου  
Δημάρχου. Ταύτισε το όνομά του με το σύγχρονο  
αυτοδιοικητικό μοντέλο,  χαράσσοντας μια ολοκληρωτικά νέα 
πορεία, με διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη.  Έχει 
σχέδια για το μέλλον, σχέδια που θα γίνουν πραγματικότητα με 
σωστή οργάνωση, στρατηγικές κινήσεις, γνώση και πείρα!  
Ο Σπύρος Σταματόπουλος είναι ο δήμαρχος που χρειάζε-
ται κάθε δήμος της νέας εποχής και είναι ευτύχημα που 
στο δήμο Σικυωνίων έχουμε έναν τέτοιον αυτοδιοικητικό!


