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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ, υποψ. Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ, υποψ. Δήμαρχος Σικυωνίων

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΕΥΡΕΙΑ ΝΙΚΗ!

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Βραχάτι το κλειδί 
των εκλογών!

Έσπασε η κατάρα 
του άρθρου 13 
στο Κιάτο

Το Κιάτο ψήφισε "συνΔΗΜΟΤΕΣ"

■ σελ. 13-14

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε 
μαζί το μέλλον που μας αξίζει!

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

■ σελ. 24-25

■ σελ. 18-21

■ σελ. 8-9

■ σελ. 16-17

■ σελ. 14-15

Το φαινόμενο 
Παπαγεωργίου
Ο υποψήφιος δήμαρχος 
Σικυωνίων προβάλλει σαν 
φαβορί στη διεκδίκηση 
του Δήμου. Ποια όμως είναι 
τα στοιχεία αυτά που έφεραν 
τον συνδυασμό  «Δύναμη 
Αλλαγής» και τον επικεφαλής 
του να αμφισβητεί την 
κυριαρχία του νυν δημάρχου;  ■ σελ. 10-11
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Δημοτικές εκλογές
και ελληνική γλώσσα

Έφτασαν οι δημοτικές εκλογές. Τι ψηφίζουμε; Ας 
δούμε τι λέει η Ελληνική γλώσσα για τις εκλογές.
Η λέξη Δήμος προέρχεται από το αρχαίο ρήμα 
δαίω που σημαίνει διαιρώ, χωρίζω και εκλογές εί-
ναι εκ του λόγου. Δηλαδή να χωρίσω με γνώμονα 
τον λόγο, τη λογική, τους υποψήφιους. Η πρώτη 
λογική σκέψη είναι το συμφέρον. Να κοιτάξω το 
συμφέρον μου. Μα και η λέξη συμφέρον έχει αυτό 
το συν μπροστά που σημαίνει μαζί. Αυτό δηλαδή 
που νομίζεις ως προσωπικό σου συμφέρον αν δεν 
είναι και του άλλου, δεν λέγεται συμφέρον. Λέγε-
ται απλά φέρον και εσύ απλώς φέρεις τον τίτλο 
του ιδιώτη με την  αρχαιοελληνική έννοια του όρου 
που έχει διασωθεί στην Αγγλική γλώσσα (idiot= 

ηλίθιος). Άρα το συμφέρον δεν είναι τίποτε άλλο από το δίκαιο των πολλών. 
Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο σου για να μπορέσεις να διαμοιράσεις με 
τη λογική σου και να ψηφίσεις. Κι έτσι εκλέγοντας, θα εκλέξεις τον εκλεκτό-
τερο και εσύ θα έχεις γίνει εκλεκτός.

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

Ο επικεφαλής της παράταξής 
μας Λεωνίδας Στεργιόπουλος 
γεννήθηκε στο Βραχάτι.
Χαρακτήρας ήπιος, σταθερός, 
υπομονετικός αλλά και 
επίμονος.
Ακολούθησε επαγγελματικά 
τον κλάδο της πληροφορικής, 
εργάστηκε σε εταιρίες 
παροχής μηχανογραφικών 
υπηρεσιών, εξειδικεύτηκε 
στον χρηματιστηριακό 
τομέα εργαζόμενος 
στον τραπεζικό χώρο και 
ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη 
επαγγελματική πορεία στα 
«Ελληνικά Χρηματιστήρια», 
απ’ όπου απεχώρησε 
συνταξιοδοτούμενος.
Ανήκε από την αρχή σχεδόν της 
καριέρας του στο στελεχικό 
δυναμικό των επιχειρήσεων 
που συνεργάστηκε, κατέχοντας 
διευθυντικές και θέσης 
ευθύνης. Αυτό του έδωσε μια 
μακρόχρονη εμπειρία στο 
σχεδιασμό και διοίκηση έργων 
και στη διοίκηση προσωπικού.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο 
κόρες. 

Φίλε συνδημότη και φίλη συνδημότισσα,

Έφτασε η ώρα να ανανεώσουμε το συμβόλαιό μας στην κάλπη.
Στις προηγούμενες  δημοτικές εκλογές μας τιμήσατε με την ψήφο σας και μας στείλατε 
να σας εκπροσωπήσουμε στο συμβούλιο του δήμου.
Από την πλευρά μας κάναμε ότι είναι δυνατόν για να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη σας.
 
• Ασκήσαμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι εντυπώσεων.
• Οι παρεμβάσεις μας για τις ‘ελλείψεις’, ‘αδυναμίες’, ‘αστοχίες’ κλπ της δημοτικής αρ-

χής, ήταν πάντα τεκμηριωμένες και στηριζόμενες στη λογική και στις δυνατότητες του 
δήμου.

• Συνεργαστήκαμε, όπου ήταν απαραίτητο και συγκρουστήκαμε, όπου ήταν αναγκαίο.
• Αναδείξαμε υπαρκτά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους δημότες.
• Προτείναμε λύσεις και υποβάλλαμε προτάσεις, για την εξυπηρέτηση και το συμφέρον 

των δημοτών.
• Αποφύγαμε τις κραυγές και τους άγονες αντιπαραθέσεις, που στην ουσία κρύβουν 

έλλειψη επιχειρημάτων.
• Προσπαθήσαμε να προβάλουμε ένα νέο ήθος και ύφος, αναδεικνύοντας ένα πολιτικό 

πολιτισμό που δεν ήταν πάντα δεδομένος.

Αγαπητοί συνδημότες,
συνεχίζουμε με τον ίδιο δυναμικό και ουσιαστικό τρόπο, διεκδικώντας την ψήφο σας.
Σας καλούμε να είστε συνοδοιπόροι και υποστηρικτές μας!
Το μέλλον μας περιμένει! Ας το πάρουμε στα χέρια μας σήμερα!
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Λεωνίδας
Στεργιόπουλος,
υποψήφιος Δήμαρχος
Βέλου-Βόχας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τεχνολόγος-
Μελισοκόμος

ΟΓΟΥΡΛΟΥ 
ΤΖΟΥΝΕΪΤ 
(ΑΖΑΝΤ)
Τεχνικός 
Δικτύων 
Πληροφορικής

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αναλυτής-Προ-
γραμματιστής

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Ελεύθερος 
επαγγελματιας

ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καθηγητής 
Γαλλικής 
Φιλολογίας

ΜΑΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
Συν/χος 
Πολεμικής 
Αεροπορίας

ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιπλοποιός

ΜΠΑΛΗ 
ΜΑΡΙΝΑ
Οικονομολόγος

ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ 
ΑΣΠΑΣΙΑ
Επιχειρηματίας

ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΝΗ
Επιχειρηματίας

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Αρχιτέκτων 
Μηχανικός

ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΚΙΚΗ)
Πολιτικός 
Μηχανικός

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 
ΜΑΡΙΑ
Οικιακά

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελεύθερος 
επαγγελματιας

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
Μέλος ΔΣ 
Γενικού 
Νοσοκομείου 
Κορίνθου

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ
Επιχειρηματίας

ΒΛΑΧΑΚΗ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Καθηγήτρια 
Φιλολογίας

ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ηλεκτρονικός-
Μελισσοκόμος

ΝΕΖΗ 
ΑΘΗΝΑ
Δασκάλα 
χορού/
Ρυθμικής

ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Πολιτικός 
Μηχανικός

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 
ΕΛΕΝΗ
Μαία

ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ
Μαθηματικός-
Πληροφορικός

ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Πολιτικός 
Μηχανικός

ΧΑΡΒΑΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(ΒΑΣΟΣ)
Πολιτικός 
Μηχανικός

ΖΑΡΑΦΕΤΑ 
ΕΛΕΝΗ
Νοσηλεύτρια

ΜΠΑΛΑΣΚΑ 
ΜΑΡΙΑ
Καθηγήτρια 
Βιολογίας

ΛΟΥΒΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
(ΒΙΚΥ)
Οικονομολόγος

ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦ. ΒΕΛΟΥ

ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦ. ΒΟΧΑΣ
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Ο Γιώργος Σαγιάννης, όσο κι αν δεν είναι ευρέως γνωστό,  
έχει στενές σχέσεις με την Κορινθία και ειδικά τη Βόχα. 
Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Περαχωρίτη από
το Ζευγολατιό και δρα τόσο κοινωνικά αλλά και επαγγελματικά 
στην ευρύτερη περιοχή της Βόχας, αλλά και σε όλο το νομό.  
Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αποκαλύπτει  
τις σκέψεις του για την Ευρώπη που ονευρεύεται!

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ,
υποψ. ευρωβουλευτής 
με το “ΠΟΤΑΜΙ”:
“Στόχος μας είναι μια 
Ευρώπη με επίκεντρο 
τον άνθρωπο ”

Πώς αποφασίσατε να βάλετε υποψηφιότητα στις 
ευρωεκλογές; Και γιατί με το Ποτάμι;

Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι ενεργό μέλος ή κα-
λύτερα εθελοντής, όπως ονομαζόμαστε εμείς στο 
Ποτάμι.Επομένως δεν θα μπορούσα να είμαι υπο-
ψήφιος με άλλο κόμμα και έτσι μετά από την πρό-
ταση του Σταύρου Θεοδωράκη να είμαι στο ευρω-
ψηφοδέλτιο δεν μπορούσα παρά να δεχτώ, αφού 
θεώρησα χρέος μου να δώσω αυτή τη δύσκολη 
μάχη για το Ποτάμι. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σήμερα 
στην Ευρώπη;

Η Ευρώπη σήμερα, αλλά και για τα επόμενα χρό-
νια θα έρθει αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, 
όπως η ανεργία των νέων, το μεταναστευτικό,, η 
κλιματική αλλαγή και την άνοδο της ακροδεξιάς. 
Όλα αυτά είναι θέματα σημαντικά που χρήζουν 

άμεσης και ενιαίας όσο το δυνατόν αντιμετώπισης. 
Για παράδειγμα χρειάζεται ενιαία πολιτική ασύλου 
με ίδιους κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη, ίδρυση 
Ευρωπαικού Ταμείου Ανεργίας με πρόγραμμα κα-
τάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όλες αυ-
τές οι προτάσεις λύσεων βρίσκονται στο πρόγραμ-
μα της Ευρωπαικής Αναγέννησης του Εμανουέλ 
Μακρόν με το οποίο συντάσσεται το Ποτάμι.

Πόσο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να πά-
ρουν μέρος με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές. 
Πόσο σημαντικές είναι οι εκλογές αυτές για την 
Ελλάδα μας;

Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται θέμα συμ-
μετοχής των πολιτών στις εκλογές γενικότερα, 
αλλά να ήταν δεδομένη αφού θα πρέπει όλοι να 
καταλάβουμε ότι η συμμετοχή αποτελεί το θεμέλιο 
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.Οι Ευρωεκλο-
γές είναι εξίσου σημαντικές με τις βουλευτικές, 

αφού,όπως μου έχει αναφέρει ο Ευρωβουλευτής 
μας Γιώργος Γραμματικάκης, το 80% των νόμων 
που εφαρμόζονται στη χώρα αποφασίζονται στο 
Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. 

Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει η φωνή 
του «Ποταμιού» στα έδρανα του Ευρωκοινοβου-
λίου;

Η φωνή του Ποταμιού στην Ευρωβουλή θα εί-
ναι ενάντια στον ευρωσκεπτικισμό και κάθε είδους 
σκέψη οπισθοδρόμησης σε <<κράτη-έθνη>>. Θα 
συμβάλλει με κάθε μέσο για τη θέσπιση Υπουργού 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, για Ενιαίο Αμυντικό 
Δόγμα για Κοινή Φορολογική Πολιτική κ.α. με στό-
χο την Ευρωπαική Ολοκλήρωση, που ονομάζουμε 
στο Ποτάμι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.Τέ-
λος ο στόχος μας θα είναι μια Ευρώπη με επίκε-
ντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο τους δείκτες των 
αριθμών. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος είναι 45 χρόνων. Γεννήθηκε  και ζει 
στην Κυψέλη. Κατάγεται από τον Πρόδρομο Βοιω-
τίας και από τα Βίλια Αττικής.Είναι παντρεμένος  με 
την Κων/να Περαχωρίτη που κατάγεται απ το Ζευγο-
λατιό Κορινθίας και έχουν δύο παιδιά στην εφηβεία.  
Χόμπυ μου είναι ό,τι τον κάνει να νιώθει ελεύθερος 
όπως το τρέξιμο και η ποδηλασία. Αλλά επειδή του 
αρέσουν και οι προκλήσεις, τα τελευταία δύο χρό-
νια έχει τερματίσει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Είναι πτυχιούχος της Δημόσιας Τεχνικής Σχολής 
Αργυροχρυσοχοίας, συνέχισε τις σπουδές του στο 
Δ.ΙΕΚ Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας Αναβρύτων.Τα τε-
λευταία 20 χρόνια διατηρεί - με τη σύζυγό του - επι-
χείρηση που ασχολείται με τη διακόσμηση γάμων και 
παράλληλα είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής.
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Πένυ Χαρλαύτη γεννήθηκε στην Κόρινθο ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

της το έζησε στο Περιγιάλι Κορινθίας μέχρι και το τέλος των μαθητικών της χρό-
νων. Επιστρέφοντας από τις σπουδές της στην Πάτρα, κατοικεί στην πόλη της 
Κορίνθου όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Με πατέρα τον Νικόλαο 
Χαρλαύτη(τραπεζικός) από το Στενό Κορινθίας και μητέρα την Χρυσούλα Χαρλαύ-
τη-Παυλοπούλου(Β΄βάθμια εκπαίδευση) από το Ξυλόκαστρο,αποτελεί ένα γνήσιο 
παιδί της Κορινθίας περήφανο για την καταγωγή και τον τόπο του.Είναι Γεωλόγος 
με Μεταπτυχιακά στα Γεωτεχνικά και στο Περιβάλλον . Εχει κάνει διατριβή στα πε-
τρέλαια στον Ελλαδικό χώρο, ενώ ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στις οδικές 
σήραγγες της Κακιάς Σκάλας.Διατηρεί μελετητικό γραφείο, όπου ασχολείται με 
την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, τη μελέτη τεχνικών έργων, τη διαχεί-
ριση αποβλήτων και απορριμμάτων, την προστασία των υδροφόρων οριζόντων, 
τις γεωτρήσεις και την κατασκευή αρδευτικών δικτύων, και τέλος τη μελέτη και 
εφαρμογή της γεωθερμίας και άλλων ανανεώσιμων πηγώνενέργειαςΕχει άδεια 
διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και έχει παρακολουθήσει επιτυχώς σεμινάρια 
για την τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και την προώθη-
ση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Είναι αθλήτρια του στίβου, πρωταθλήτρια αγωνιστικού χορού και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του τεννιστικού συλλόγου «Πήγασος», καθώς και πιστο-
ποιημένη από την ΕΦΟΑ διαιτητής του τέννις. Ως ιδρυτικό μέλος της ομάδας 
Swim The Canal, αποτελεί την συνδιοργανώτρια και υπεύθυνη γραμματειακής 
υποστήριξης του πρώτου κολυμβητικού διάπλου του Ισθμού, στην Πύλη της Πελο-
ποννήσου, ένα από τα σημαντικότερα και παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικά γεγο-
νότα που διοργανώθηκε στην περιοχή το 2016 με απώτερο σκοπό την τουριστική 
ανάπτυξη… ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα.

ΠΕΝΥ ΧΑΡΛΑΥΤΗ,
υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος
Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής...είναι η πολιτική για όλους;
Πριν από 3 μήνες μου έγινε η πρόταση να ασχοληθώ ενεργά με τα κοινά και 

να προσφέρω από τη θέση μου τα μέγιστα. 
Η πρόταση αυτή προήλθε από έναν άνθρωπο που με γνωρίζει όχι μόνο σαν 

επιστήμονα και επαγγελματία αλλά κυρίως σαν άνθρωπο για τη μαχητικότητα 
και το πείσμα μου να τα καταφέρνω σε ότι είναι αυτό που καταπιάνομαι...

Ο λόγος που μετά από ώριμη σκέψη δέχτηκα είναι ακριβώς αυτό που είπα 
εντελώς αυθόρμητα σε μία ανάλογη ερώτηση που μου έγινε πρόσφατα...ότι 
έχω κουραστεί να βλέπω "μαϊντανούς", "γλάστρες" και κυρίως "βλήτα" να 
παίρνουν αποφάσεις για μένα...για σένα...για τον τόπο μας!!!

Το μεγάλο στοίχημα όμως ποιό είναι; Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν προ-
έρχεται από οικογένεια με παράδοση στην πολιτική και δεν κληρονομεί κανένα 
τέτοιο χρίσμα να ασχοληθεί με τα κοινά;

Μπορεί ένας άνθρωπος απλός στην τάξη...και όχι "γαλαζοαίματος" να μπει 
σε έναν τέτοιο χώρο και να δημιουργήσει;

Μπορεί ένας επιστήμονας, ελεύθερος επαγγελματίας, άνθρωπος του μό-
χθου που έχει μάθει μόνο να εργάζεται και να στέκεται στα δικά του πόδια 
χωρίς να έχει ανάγκη από δεκανίκια να τα καταφέρει και εδώ;

Μπορεί ένας άνθρωπος με χαμηλό οικονομικό budget να κάνει έναν τίμιο, 
ευγενή αλλά και καθαρό προεκλογικό αγώνα χωρίς χορηγίες και φανταχτερές 
διαφημίσεις και να είναι και αποτελεσματικός;

Εγώ λεω οτι μπορεί....!!!!!!
Εσείς;;;
Την Κυριακή στο ψηφοδέλτιο του Νίκα...κάτω κάτω...θα δείτε το όνομά 

μου...βάλτε τον σταυρό σας....κάντε την επιλογή σας...και κάντε τη διαφο-
ρά!!! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων...
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Ιωάννα Κασίμη, υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας

Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΨΗΦΙΣΕ ΗΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ!
Το απαιτούν οι καιροί και το ζητούν οι συμπολίτες 

μας, σε μία Κορινθία που πάει διαρκώς προς τα πίσω.
Το φράγμα του Ασωπού, το απαράδεκτο οδικό δί-

κτυο, τα ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα ζητήματα 
της Γεωργίας, η δακοκτονία, η φτώχεια, η φυγή των 
νέων, η μη αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, 
η διάβρωση των ακτών, ο βιολογικός καθαρισμός, τα 
συστήματα πυρόσβεσης αλλά και το μείζον θέμα των 
Ρομά, κυρίως όμως της εγκληματικότητας, είναι θέμα-
τα που ευθύνεται ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. 

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι η «κατάντια» του Νο-
μού Κορινθίας. 

Το στολίδι ολόκληρης της Πελοποννήσου έχει κατα-
στραφεί. Πού είναι το σχέδιο ανάπλασης του Ισθμού; 

Η εικόνα που προσφέρει στους χιλιάδες τουρίστες, 
που καθημερινά το επισκέπτονται είναι απογοητευτι-
κή. Ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Πελοποννήσου 
έχει μείνει ανεκμετάλλευτο. Ένα μέρος, το οποίο, μόνο 
όφελος θα μπορούσε να προσφέρει στην Κορινθία, αν 
είχε αξιοποιηθεί σωστά. Πού είναι τα μεγάλα έργα για 
να στηρίξουν την ανάπτυξη και την παραγωγή της Πε-
λοποννήσου;

Την Κυριακή οι πολίτες της Κορινθίας, βάζουν ένα 
τέλος στην μιζέρια, την υπανάπτυξη και οπισθοχώρη-
ση.

Η πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο και ο Πανα-
γιώτης Νίκας, έχουμε το όραμα, έχουμε το σχέδιο 
αλλά και τους ανθρώπους να αλλάξουμε την πορεία 
της περιφέρειας μας.

Να κάνουμε και πάλι την Κορινθία μας ΔΥΝΑΤΗ σε 
μία Πελοπόννησο ΔΥΝΑΤΗ.

Εμείς πιστεύουμε ότι η αναπτυξιακή πρόταση μας 
για αναπροσαρμογή της περιφέρειας θα φέρει νέους 
επιπλέον πόρους, θα ελκύσει επενδύσεις και αυτές με 
τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Αυτό το έχουν κάνει άλλωστε οι περιφέρειες της Ευ-
ρώπης που έχουν ξεφύγει από τα πρότυπα του «φτω-
χού συγγενή» και έχουν βρει τον δικό τους δρόμο, 
στηριζόμενοι στα πλεονεκτήματά τους, στις εφαρμογές 
και τις καινοτομίες που αναπτύσσουν.

ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΛΟΙΠΟΝ
Το παρελθόν του Παναγιώτη Νίκα και των συνεργα-

τών του εγγυάται το μέλλον της περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Όπως καταγράφεται πλέον παντού η Κορινθία 
έχει μπεί στην πρωτοπορία του αγώνα για την αλλαγή 
στον Μοριά.

Και δεν θα μπορούμε να γίνει διαφορετικά.
Η ευλογημένη Κορινθία, η Ακαδημία της Πολιτικής, 

πρώτη καταλαβαίνει πότε και γιατί πρέπει να αλλάξουν 
τα πράγματα.

ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ για μία μεγάλη νίκη την Κυριακή !
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΗ

Υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας με 
το συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα

Αθηνά Κόρκα, υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος Κορινθίας
Την Κυριακή θα πούμε ναι στην πολιτική των έργων!

Σε λίγες μέρες, την Κυριακή 26 Μαΐου, καλούμαστε 
να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας στην περιφε-
ρειακή αυτοδιοίκηση. Μέσα στους προηγούμενους 
4 μήνες μίλησα με παρά πολλούς συμπολίτες μας σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της Κορινθίας. Για εμένα προ-
σωπικά το πιο σοβαρό ζήτημα που εντόπισα είναι το 
πως θα εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά να εξελιχθούν σε 
ενεργούς πολίτες και να συμμετέχουν στις δημοκρα-
τικές διαδικασίες αυτού του κράτους. 

Η δική μου απάντηση είναι μια και συνοψίζεται σε 
τρεις λέξεις. Εμπιστοσύνη. Αλήθεια. Έργα. Με γνω-
ρίζετε καλά και έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπι-
στοσύνης. Ξέρετε ότι πάντα θα πω την αλήθεια για 
το τι είναι και τι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιη-
θεί. Υπηρέτησα όλους σας από τη θέση της βουλευτή 
του ελληνικού κοινοβουλίου και με την νομοθετική 
παρέμβαση μου κατάφερα να βάλω το λιθαράκι μου 
σε μεγάλα έργα όπως οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι 
που διασχίζουν πλέον την Κορινθία και την ενώνουν 
με την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. 

Δεν μπήκα στη πολιτική για να πλουτίσω και αυτό 
το αποδεικνύει ο βιοπορισμός μου πριν αλλά κυρίως 
μετά τις θητείες μου στο κοινοβούλιο.

Δεν μπαίνω στο χώρο της αυτοδιοίκησης επει-
δή εποφθαλμιώ την κεντρική πολιτική σκηνή γιατί 

το έχω ήδη περάσει από εκεί και ξέρω πως μπο-
ρεί και πως δεν μπορεί να δράσει προς όφελος 
των πολιτών. Ο λόγος που θέλω να ασχοληθώ με 
την αυτοδιοίκηση είναι γιατί πιστεύω ότι είναι ο 
τρόπος να προσφέρεις πιο απτά στον τόπο σου, 
να λύνεις τα καθημερινά προβλήματα των συμπο-
λιτών σου. 

Ζήτω την ψήφο σας για να συνεχίσουμε αυτή τη 
σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει και να 
αλλάξουμε όλοι μαζί σελίδα για την Πελοπόννησο. 
Την Κυριακή θα πούμε όχι στο λαϊκισμό, όχι στο νό-
μιμο - άρα και ηθικό. Θα πούμε ναι στην πολιτική του 
ήθους, ναι στην πολιτική των χαμηλών τόνων, ναι 
στην πολιτική των έργων με μετρήσιμο αποτέλεσμα, 
ναι στην εμπειρία. 

Αυτό εκπροσωπώ και με την δική σας στήριξη 
αυτό θα φέρω την επόμενη μέρα στο περιφερειακό 
συμβούλιο. Αυτό εκπροσωπεί ο Παναγιώτης Νίκας. 
Αυτό εκπροσωπεί η «Πρωτοβουλία για την Πελοπόν-
νησο».

ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

τηλ.: 27410-39000
          6977 66 79 82

email:nikolaosgi@hotmail.com
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Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα συμμετοχής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Διεθνές και 

Εγχώριες Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων
Ο Αλέξιος Αλεξόπουλος γεννήθηκε το 1958 στο Ζευγολατιό Κο-
ρινθίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Σπούδασε στη Σιβιτανίδειο Σχολή και αποφοίτησε με τον τίτλο του 
Μηχανολόγου. Επιπροσθέτως ολοκλήρωσε επιτυχώς σειρά σεμι-
ναρίων Marketing της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρή-
σεων.
Η επαγγελματική του δραστηριότητα ξεκίνησε το 1980 με την 
ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Εξαγωγών του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Ζευγολατιού. Από το 2003 έως και το 2008 εκτέλεσε 
χρέη Διευθυντή Συσκευαστηρίου μεγάλης εξαγωγικής εταιρείας 
και στη συνέχεια, αποτέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ίδιας επιχείρησης.
• Περιφερειακός Σύμβουλος Κορινθίας από το 2014.
• Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου σε θέ-
ματα συμμετοχής της Περιφέρειας σε Διεθνείς και Εγχώριες Εκ-
θέσεις Αγροτικών Προϊόντων από το 2014 έως και σήμερα.
• Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου.
• Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόχας την περίοδο 
2006-2010.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΜΑΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη8 Δημοτικές-Περιφερειακές Εκλογές 2019

ΚΙΑΤΟ: Έσπασε η Κατάρα του Άρθρου 
13, που Κρατούσε σε «Ομηρία» 

Εκατοντάδες Οικογένειες

Καθαρό, άφθονο νερό και στις βρύσες 
του Ασπροκάμπου και του Ψαρίου

Το άρθρο 13 αποτελεί για την πόλη του Κιάτου, 
κατά τρόπο τινά, μια στοιχειωμένη υπόθεση!

Κι αυτό γιατί, αν και έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαε-
τίες, κανείς, μέχρι πρότινως!,

δεν κατόρθωσε να το φέρει εις πέρας, αφού άλλο-
τε ενιστάμενοι πολίτες κι άλλοτε δύσκαμπτες υπη-
ρεσίες ανάγκαζαν την εκάστοτε δημοτική αρχή να 
φτάνει στην πηγή και να μην πίνει νερό.

 Κάνοντας μια γρήγορη αναδρομή στην ιστορία 
του αξίζει να σημειώσουμε πως το γνωστό σε όλους 
τους Σικυώνιους πολίτες άρθρο 13 δεν είναι άλλο 
απ’ την ταυτάριθμη διάταξη του νόμου Τρίτση (Ν. 
1337/19833), η οποία προέβλεπε πως «μπορούν να 
υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και πο-
λεοδομικά προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων 
πόλεων ή οικισμών προ του 1923 που απαιτούν 
αναμόρφωση…».

 Η πόλη του Κιάτου, αν κι είχε εγκεκριμένο σχέδιο 
απ’ το έτος 1916 έφερε μέσα σ αυτό θύλακες/περιο-
χές όπου η πολεοδόμηση δεν είχε υλοποιηθεί.

Με την παραπάνω διάταξη, η ελπίδα της πολεοδομι-
κής ολοκλήρωσης άρχισε ν’ ανθίζει, σύντομα, ωστόσο, 
η πραγματικότητα διέψευσε κάθε προσδοκία.

Ατελείωτες διοικητικές διαδικασίες, συνεχή προ-
σκόμματα και ακυρώσεις έκαναν το αποτέλεσμα να 
δείχνει εντελώς μακρινό και απίθανο.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι πολίτες που, κουνώντας 
το κεφάλι, έλεγαν πως το άρθρο 13 δε θα τελειώσει 
ποτέ.

 Όμως, η αταλάντευτη θέληση της δημοτικής αρ-
χής, η αγόγγυστη υπομονή της και η συστηματική 
παρακολούθηση των διαδικασιών οδήγησαν την 
πόλη του Κιάτου στη λύτρωση!

Οι δεσμευμένες περιουσίες αποδεσμεύθηκαν, οι 
προβλεπόμενοι δρόμοι θ’ ανοίξουν, οι πολίτες θα 
μπορέσουν να οικοδομήσουν και να μεταβιβάσουν 

τις περιουσίες τους κι εν τέλει σύσσωμη η πόλη του 
Κιάτου να οδηγηθεί σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕ-
ΣΙΔΙΚΑ!!

Κι οι ιστορίες που όλα αυτά τα χρόνια το συνόδευ-
σαν μπαίνουν, πλέον, για πάντα στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας.

Οριστική λύση σε ένα σοβαρό και 
χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε στην 
υδροδότηση των Δημοτικών Διαμε-
ρισμάτων Ψαρίου και Ασπροκάμπου 
έδωσε η Δημοτική Αρχή Σικυωνίων, με 
την ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευ-
σης από τη γεώτρηση της «ΚΟΔΕΛΑΣ».

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, και επικεφαλής του 
συνδυασμού «Συμμαχία Νέων Σικυω-
νίων», στο πλαίσιο της προεκλογικής 
περιοδείας του επισκέφτηκε την Κυ-
ριακή το πρωί, 19 Μαΐου, τα καφενεία 
Ασπροκάμπου και Ψαρίου, όπου έτυχε 
θερμής υποδοχής από τους κατοίκους 
που του εξέφρασαν τη χαρά και την 
ικανοποίησή τους για το καθαρό, πόσι-
μο νερό που θα τρέχει πλέον άφθονο 
στις βρύσες των σπιτιών τους.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του έργου ύδρευσης ΨΑ-
ΡΙΟΥ - ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ με το Δήμαρχο 
να εκφράζει τα θερμά του συγχαρητή-
ρια στους δύο Προέδρους αλλά και σε 
όλους τους κατοίκους των χωριών για 
την υπομονή και την επιμονή τους:

«Ένα χρόνιο πρόβλημα επιτέλους 
λύθηκε οριστικά.

Με πείσμα, επιμονή, μεθοδικές και 
στοχευμένες ενέργειες και βεβαίως 

την πολύτιμη συνεργασία των Προέ-
δρων των χωριών Νίκου Καραχοντζί-
τη και Σπύρου Γαλάνη, κάναμε πράξη 
την υπόσχεσή μας», είπε χαρακτηριστι-

κά ο Σπύρος Σταματόπουλος πίνοντας 
το πρώτο ποτήρι νερό στην υγειά όλων 
των κατοίκων.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε 
όλους τους δημότες, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του και για το υψηλής 
ποιότητας πόσιμο νερό από τη Δ.Ε. 
Στυμφαλίας που τρέχει πλέον στις βρύ-
σες της πόλης του Κιάτου και των όμο-
ρων χωριών Κάτω Διμηνιού, Πασίου 
και Μουλκίου, και επεσήμανε πως η 
Δημοτική Αρχή πιστή στις δεσμεύσεις 
της, προχώρησε όπως είχε υποσχεθεί, 
στην απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης, 
των κατοίκων όλων των χωριών της 
Δ.Ε. Στυμφαλίας. Σύστησε βέβαια την 
προσοχή τους στην ανεξέλεγκτη χρήση 
του νερού επισημαίνοντας πως υπάρ-
χουν και ασφαλιστικές δικλίδες για την 
υπερκατανάλωση.

Η χρηματοδότηση του έργου, προ-
ϋπολογισμού περίπου 300.000 € έγινε 
εξ’ολοκλήρου από τη ΔΕΥΑ σε μια πε-
ρίοδο που, όπως είπε, είναι κρίσιμη και 
για τη Δημοτική Επιχείρηση και για το 
Δήμο και για τον τόπο.



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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Το φαινόμενο
ΟΔημήτρης Παπαγεωργίου πρωτοεκλέχθη-

κε δημοτικός σύμβουλος, στον πρώην Δήμο 
Στυμφαλίας, στα 21 του και τιμήθηκε από 

τους συμπολίτες του και στις δύο επόμενες εκλο-
γικές αναμετρήσεις. Οι γνώσεις, το ήθος, η διάθε-
ση του για προσφορά, η ειλικρίνεια και η δυναμική 
διεκδίκηση του δικαίου, οδηγούν το δημοτικό συμ-
βούλιο να του αναθέσει την θέση του προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Στυμφαλίας για 
4 χρόνια.   

Στις αρχές Δεκέμβρη της περασμένης χρονιάς, ο 
38χρονος πλέον Δημήτρης, δηλώνει την πρόθεσή 
του να επιστρέψει στα κοινά της γενέτειράς του και 
να διεκδικήσει την θέση του πρώτου πολίτη του 
δήμου Σικυωνίων. Πολλοί ξαφνιάστηκαν με την 
απόφασή του αυτή και ακόμα περισσότεροι κού-
νησαν συγκαταβατικά το κεφάλι, θεωρώντας μια 
τέτοια κίνηση καταδικασμένη σε αποτυχία. Βλέπε-
τε, η ανακοίνωση έγινε πριν την αλλαγή του εκλο-
γικού νόμου σε απλή αναλογική, η οποία αφήνει 
χώρο ακόμα και στον ανεξάρτητο πολίτη να διεκ-
δικήσει το δήμο. 
Όμως, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έχει όραμα και 
υπομονή. Αργά και μεθοδικά βρήκε τους ανθρώ-
πους που είχαν διάθεση για προσφορά, γνώσεις 
και προπάντων ήθος, ώστε όλοι μαζί να κάνουν 
πράξη το κοινό τους όραμα: να ξαναζωντανέψουν 
τον δήμο Σικυωνίων. Να κάνουν το Κιάτο, την 
Στυμφαλία, τον Φενεό και τα χωριά τους, να ξα-
ναζήσουν τις παλιές τους δόξες και να τα βγάλουν 
από τη μιζέρια που τα καταδίκασε τα 9 τελευταία 
χρόνια η απερχόμενη δημοτική αρχή. 

Σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Παπα-
γεωργίου προβάλλει σαν φαβορί στη διεκδίκηση 
του Δήμου. Ποια όμως είναι τα στοιχεία αυτά που 
έφεραν τον συνδυασμό  «Δύναμη Αλλαγής» και τον 
επικεφαλής του να αμφισβητεί την κυριαρχία του 
νυν δημάρχου;  

Τους τελευταίους μήνες, η απερχόμενη δημοτι-
κή αρχή έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου 
εκστρατεία «ενημέρωσης» με λόγια και  ...έργα. 
Το νερό του δικτύου μπορεί να είναι πλέον πό-
σιμο, όμως δεν είναι «ΝΕΡΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ». Το 
έργο της ύδρευσης δεν μπορεί να στοίχισε στον 
κ. Σταματόπουλο 14.000.000 €, όπως διαφημίζει, 
όταν ο διαγωνισμός ήταν μόνο για 1.300.000 €. 
Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι το 40% μείωση στα 
τέλη ύδρευσης, το θέατρο αρχαίας Σικυώνος που 
είναι έτοιμο (για 3η φορά) να υποδεχθεί κόσμο, η 
ασφαλτόστρωση της δυτικής εισόδου του Κιάτου 
10 μέρες πριν τις εκλογές και τόσα άλλα. Η ύπουλη 
αυτή εκστρατεία παραπληροφόρησης και προβο-
λής, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έργου σχεδόν 
ανύπαρκτου την τελευταία τετραετία, προσβάλλει 
τη νοημοσύνη των δημοτών και τους καθιστά κα-
χύποπτους σε οτιδήποτε εξαγγέλλει ή υπόσχεται 
ο απερχόμενος δήμαρχος. Οι δημότες που έχουν 
βιώσει τόσα χρόνια, έργα βιτρίνας, έργα μακέτες, 
αλλά και την απραξία στους τομείς που θα βελτίω-
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Παπαγεωργίου�
ναν την καθημερινότητά τους, γυρίζουν σιωπηλά 
ή και επιδεικτικά την πλάτη στον Σταματόπουλο. 

Από την άλλη, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου δεί-
χνει αποφασισμένος να επαναφέρει την κανονι-
κότητα στο δήμο. Το σύνθημά του επιτέλους τέ-
λος στην πολιτική και οικονομική διαπλοκή που 
βίωσαν τα τελευταία χρόνια οι δημότες βρίσκει 
απήχηση σε όλο και περισσότερους πολίτες και 
επαγγελματίες. Οι ξεκάθαρες θέσεις του και ο 
χειμαρρώδης λόγος του έχουν προκαλέσει το εν-
διαφέρον των δημοτών που προσέρχονται μαζι-
κά στις ομιλίες του και δείχνουν όλο και μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον για τις θέσεις του συνδυασμού 
και το πρόγραμμα του. Ένα πρόγραμμα γραμμέ-
νο όχι από επαγγελματίες επικοινωνιολόγους, 
αλλά από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, από 
ανθρώπους που ξέρουν και τα πραγματικά προ-
βλήματα και τις εφικτές λύσεις. Ένα πρόγραμμα 
απλό, κατανοητό, καινοτόμο, κοστολογημένο και 
εφαρμόσιμο.  

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έχει δεσμευτεί για:
•	 την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμ-

ματέα, 
•	 τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, αντί 

για απευθείας αναθέσεις, 
•	 την επανεξέταση χρησιμότητας των έμμισθων 

θέσεων του Δήμου, που υπήρξαν λάφυρο 
εκλογικών συναλλαγών, 

•	 την αξιόπιστη απεικόνιση των οικονομικών 
του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων 
που παραδίδει η απερχόμενη δημοτική αρχή 
από ορκωτούς λογιστές, 

•	 την πλήρη καταγραφή του συνόλου της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του δήμου και την αξι-
οποίηση της είτε από τον δήμο είτε σε συνεργα-
σία με επαγγελματίες μέσω μισθώσεων, 

•	 την εξοικονόμηση χιλιάδων € από την ενερ-
γειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων του 
Δήμου μας. 

Οι δεσμεύσεις αυτές είναι ικανές να του προσφέ-
ρουν την δυνατότητα να εφαρμόσει, χωρίς καμία 
επιβάρυνση για τους δημότες, τα μέτρα του προ-
γράμματός του. 
Μέτρα που στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής 
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και την 
αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών 
όπως:
	η μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για 

ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας 
και στις πολύτεκνες οικογένειες και μείωση 
κατά 20% σε όλα τα νοικοκυριά, σταδιακά και 
σε βάθος τετραετίας, 

	η εξασφάλιση θέσεις στους παιδικούς σταθ-
μούς για όλα τα παιδιά,

	η δημιουργία θεσμού παιδοψυχολόγου, που 
θα συμβουλεύει γονείς και παιδαγωγούς σε 
ζητήματα που αφορούν στα παιδιά,

	 η συμμετοχή και συνδρομή του Δήμου σε 
κάθε μαθητική ομάδα που διαγωνίζεται σε 

οποιονδήποτε τομέα εντός ή και εκτός Χώρας,
	η χρηματοδότηση αναβάθμισης των αθλητι-

κών εγκαταστάσεων του δήμου,
	η  εξασφάλιση πρόσβασης των ΑμεΑ στα δη-

μοτικά κτίρια, στη θάλασσα και στους κοινό-
χρηστους χώρους, 

	η δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου που θα 
περιθάλπει και τα αδέσποτα, 

	η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των 
κακοτεχνιών της αγροτικής οδοποιίας,

	η δημιουργία γραφείου “ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ 
ΑΓΡΟΤΗ” και “ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ”

	η δημιουργία ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑ-
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

είναι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες αυ-
τού του προγράμματος.  Πιστεύοντας απόλυτα ότι 
σωστός δημότης είναι ο ενημερωμένος δημότης, 
ο Δημήτρης Παπαγεωργίου προσκαλεί όλους να 

διαβάσουν το πρόγραμμα του συνδυασμού, να 
τον ακούσουν, να κρίνουν,  να συγκρίνουν και 
μετά να αποφασίσουν.    

Το σημερινό εκλογικό σύστημα απαιτεί συναι-
νέσεις και όχι συγκρούσεις. Απαιτεί διάλογο με 
τις υγιείς δυνάμεις του δήμου, συνεννόηση, σύ-
γκλιση, συναίνεση πάνω στα καυτά θέματα του 
δήμου. Και είναι έτοιμος ο επικεφαλής της «Δύ-
ναμης Αλλαγής» να προχωρήσει, μαζί με όλους 
όσους απερίφραστα και τελεσίδικα καταδικάζουν 
τους εκβιασμούς, τις εξαγορές και τις συναλλα-
γές κάτω από το τραπέζι,  και να υλοποιήσει το 
όνειρό όλων μας:

Να κάνουμε το Δήμο Σικυωνίων το δήμο 
που ονειρευόμαστε και το Κιάτο μια αν-
θρώπινη πόλη πρότυπο. 

O Δημήτρης έχει 

όραμα  

και υπομονή  
γνώσεις και 
ήθος για να 

ξαναζωντανέψει
το δήμο Σικυωνίων 
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Οι φίλοι, τo στενό περιβάλλον, αλλά και το «μι-
κρόβιο» που έχω στο γονίδιο με οδήγησαν στην 
απόφαση να ασχοληθώ με τα κοινά.

Όταν έγινε γνωστή η πρόθεσή μου κι άρχισα να 
προσεγγίζω φίλους και γνωστούς για να τους ενη-
μερώσω, η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν ήταν: 
«Με ποιον είσαι;».

Η απάντηση δύσκολη.
Η μέχρι σήμερα διαδικασία μας υποχρέωνε να 

ενταχθούμε σε κάποιο συνδυασμό με κάποιον/α 
επικεφαλής. Η πρόσφατη πρόβλεψη εκλογής επτα-
μελούς Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω της διαδικα-
σίας της απλής αναλογικής, δίνει στους πολίτες το 
δικαίωμα να επιλέξουν πλέον βάσει προσωπικών 

κριτηρίων και αξιών.
Ο νέος νόμος δίνει την ευκαιρία σε οποιοδήπο-

τε πολίτη μέσα από σύνθεση και συνεργασίες να 
ασχοληθεί με τα θέματα του τόπου του, όπως η 
ασφάλεια των πολιτών, η προστασία της ιδιοκτησί-
ας, η ποιότητα ζωής, η αισθητική, ο πολιτισμός, η 
καθαριότητα, είναι μόνο κάποια.

Εγώ προσωπικά σας ενημερώνω πως δεν ανή-
κω σε κανέναν από τους υποψήφιους δημοτικούς 
συνδυασμούς ή μάλλον, για να είμαι πιο σαφής, 
ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ! Στο Κιάτο μας!

Στο Κιάτο όπου η μητέρα μου, Λιλή Σκορδά (85 
ετών σήμερα), έχει επιλέξει να ζει μονή της, να 
απολαμβάνει το χώρο της, να ξέρει όλα τα νέα και 
να λέει πάμπολλες «καλημέρες».

Στο Κιάτο όπου εγώ (αφυπηρετήσας πλέον) απο-
λαμβάνω ποιότητα ζωής, αλλά και την προσκόλ-
ληση στις γνωστές παρέες στα «Βουστάσια», στο 
«Jolie», στον Καραμαλίκη, το «Πραξιλλειο», στου 
Πιτίνη κ.α. για να «λύσουμε» τα προβλήματα της 
περιοχής.

Ελπίζω και τα παιδιά μου να επιστρέψουν εδώ 
στο Κιάτο. Να μην ζουν σε αφιλόξενα μέρη. όπου 
ανήκουν, για να διασκεδάσουν στο «Barrio Nuevo», 
στο «Βυθό», στο «Tantra» στο «Yalo-Yalo» κ.α. Και 
ασφαλώς τα εγγόνια μου, για να παίξουν στη παι-
δική χαρά και να γευτούν βούτυρο με μέλι στου 
Ανησιμώφ. Να δουν ένα Κιάτο που τους αρέσει και 
προσφέρει ευκαιρίες...

Να αποφασίσουν να γυρίσουν μόνιμα!
Για αυτό το λόγο συγκροτήθηκε και ο συνδυα-

σμός μας.
Δεν υπάρχει επικεφαλής.
Εσείς, οι συμπατριώτες Κιατανιώτες ψηφοφό-

ροι καλείστε να επιλέξετε αυτούς που εκτιμάτε ότι 
αξίζουν και θεωρείτε ότι έχουν την δυνατότητα να 
βάλουν την πόλη μας σε τροχιά ανόδου.

Ίσως είναι η ευκαιρία όλων pas να... «ΑΠΟΓΕΙΩ-
ΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΑΤΟ».

Με τιμή
Χαρίλαος (Χάρης) Λάμπρου

Αντιπτέραρχος Ιπτάμενος (ε.α.) 
Υποψήφιος Συνδυασμού «Ανεξάρτητη

Ενωτική Κίνηση Κιάτου»

Είμαι με το Κιάτο, 
την πόλη που
γεννήθηκα�

Χαρίλαος (Χάρης) Λάμπρου
Αντιπτέραρχος Ιπτάμενος (ε.α.) 
Υποψήφιος Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Κιάτου»
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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



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΜΑΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη14

ΤΟ ΚΙΑΤΟ ΨΗΦΙΣΕ «συνΔΗΜΟΤΕΣ»
Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων ετών

έκανε την Τετάρτη το βράδυ ο Μάρκος Λέγγας

Σαφές μήνυμα για το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου και τις δημο-
τικές εκλογές στον δήμο Σικυωνίων έστειλαν με την παρουσία 
τους οι δημότες του Κιάτου, της Στυμφαλίας και του Φενεού την 
Τετάρτη το βράδυ στην ανοιχτή ομιλία του υπ. Δημάρχου Σικυω-

νίων και επικεφαλής του συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» Μάρκου Λέγγα. 

Περισσότεροι από χίλιοι δημότες έδωσαν το παρών στην μεγαλύτερη 
πολιτική συγκέντρωση που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια στο Κιάτο και 
η οποία πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες, στην 
κεντρική Πλατεία της πόλης (Πλατεία Ελευθερίας). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχε το γεγονός πως η ανοιχτή ομιλία του 
κ. Λέγγα ολοκληρώθηκε με τον ελεύθερο διάλογο που αναπτύχθηκε ανά-
μεσα στον ίδιο και τους δημότες, οι οποίοι την παρακολούθησαν. Ο κ. Λέγ-
γας έδωσε το μικρόφωνο στους πολίτες, οι οποίοι τον ρώτησαν επί αρκετή 
ώρα για στοιχεία γύρω από το πρόγραμμά τους τις ιδέες τους και τον τρόπο 
με τον οποίο σκοπεύει να διοικήσει τον δήμο.   

«Η επιλογή της πλατείας έχει έναν συμβολισμό», τόνισε ο κ. Λέγγας στο 
προοίμιο της ομιλίας του. «Παραπέμπει στην Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρα-
τία και στην Εκκλησία του Δήμου, που ήταν ο τόπος συνάθροισης των πο-
λιτών. Παραπέμπει στον Κλεισθένη, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε την 
πολιτεία στον λαό, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης και φυσικά αποτελεί την 
τελευταία μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. 

Αλλά έχει και έναν άλλον συμβολισμό που αφορά τους κατοίκους της 
πρωτεύουσας του δήμου μας. 

Δηλώνει την αποφασιστικότητά μας να ξαναπάρουμε την πλατεία και την 
κάνουμε πάλι δική μας. Δεν πάμε στα σοκάκια και τα στενάκια να κρυφτού-
με. Ερχόμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης στην  καρδιά της…», κατέληξε ο 
κ. Λέγγας πριν περάσει στο κύριο μέρος της τοποθέτησής του.    

Ο κ. Λέγγας σημείωσε ακόμα πως η παρουσία των Σικυώνιων δημοτών 
στην ομιλία του «ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις εκλογές της Κυριακής και επι-
βεβαιώνει όλα τα μηνύματα τα οποία πήρα αυτούς τους επτά μήνες, στη δι-
άρκεια των οποίων περπάτησα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του δήμου μας, 
σε όλα τα χωριά και σε όλες τις γειτονιές. Δείχνει πως οι συνδημότες και οι 
συνδημότισσες του δήμου μας είναι αποφασισμένοι να υπογράψουν με την 
ψήφο τους το οριστικό «Τέλος Εποχής» για τη διοίκηση του απερχόμενου 
δημάρχου Σικυωνίων…», σημείωσε ο κ. Λέγγας και συνέχισε: 

«Ήταν πολλοί αυτοί που με έπιασαν από το μανίκι, με τράβηξαν και μου 
είπαν «τι πας να κάνεις; “Γιατί πας στην Πλατεία Ελευθερίας, πως θα την 
γεμίσεις”; “Γιατί πας την Τετάρτη, οι άλλοι θα κάνουν μεγαλύτερες συγκε-
ντρώσεις, Πέμπτη και Παρασκευή θα χάσεις τις 
εντυπώσεις”. Αλλά εγώ δεν αμφέβαλλα λεπτό. 
Όλους όσοι είχαν αντιρρήσεις, δεν τους άκουγα 
καν. Γιατί επτά μήνες τώρα, είστε εσείς αυτοί που 
μου λέτε ότι δεν ανέχεστε άλλο να υποτιμούν τη 
νοημοσύνη σας. Γιατί επτά μήνες τώρα κάποιοι 
πιστεύουν πως «ο κόσμος δε μιλάει, δεν εκδηλώ-
νεται». Αλλά εγώ, που σας άκουγα έναν - έναν, 
προσωπικά, ήμουν σίγουρος ότι θα μιλούσατε 
απόψε με την παρουσία σας. Ε, λοιπόν, οι δη-
μότες του Κιάτου μίλησαν απόψε και αποφάσισαν. Ψήφισαν ανατροπή και 
ψηφίζουν συνΔΗΜΟΤΕΣ, για έναν δήμο ανθρώπινο, σύγχρονο, ενωμένο 
και δυνατό»!

Ο κ. Λέγγας συνέχισε καταθέτοντας μία δομημένη ομιλία, η οποία ήταν 
χωρισμένη σε άξονες που περιέγραφαν: 
• το πρότυπο μας σύγχρονης δημοτικής αρχής και πως αυτό εκπληρώνε-

ται από τον ίδιο και τον συνδυασμό του
• την διαδρομή των επτά μηνών της προεκλογικής εκστρατείας που διεξή-

γαγε 
• την κατάθεση του Αναπτυξιακού Πλάνου
• την συγκρότηση του συνδυασμού
• την αποδόμηση της τρέχουσας θητείας του απερχόμενου δημάρχου 
• τις ευθύνες των παρατάξεων της μειοψηφίας για την σημερινή κατάστα-

ση στον δήμο
• το σχέδιο του για τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσει

Ειδικότερα  σε ό,τι αφορά το πρότυπο μιας σύγχρονης δημοτικής αρχής 
ο κ. Λέγγας μίλησε για την ανάγκη ο επόμενος δήμαρχος να είναι εξωστρε-
φής, να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα στην διοίκηση και στην σύνθεση 
απόψεων, να εμπνέει τους συνεργάτες του και να έχει όραμα. Σημείωσε 
ακόμα πως το «κράτος-πατερούλης» δεν υπάρχει πια, καθώς οι κρατικοί 
πόροι θα είναι ελάχιστοι και οι φόροι θα μετακυλιστούν στους δήμους με 
σοβαρό κίνδυνο να μην εισπράττονται: «Άρα ο επόμενος δήμαρχος θα πρέ-
πει να φέρει πόρους και ανάπτυξη. Θα πρέπει να παράξει πλούτο και να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Περιγράφοντας την διαδρομή των επτά μηνών της προεκλογικής περιό-
δου ο κ. Λέγγας μίλησε για την επαφή που είχε με τους δημότες στο τέλος 
του περασμένου χρόνου, όταν αντάλλαξε ευχές με τους επιχειρηματίες 

 Περισσότερα 
από 1200 
άτομα γέμισαν 
την πλατεία 
Ελευθερίας 
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ΤΟ ΚΙΑΤΟ ΨΗΦΙΣΕ «συνΔΗΜΟΤΕΣ»
Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων ετών

έκανε την Τετάρτη το βράδυ ο Μάρκος Λέγγας

του δήμου στους οποίους πρόσφερε 
το γούρι της χρονιάς. «Τότε συστή-
θηκα μαζί σας. Σε 4 ημέρες – συνά-
ντησα 2,500 ανθρώπους, τους οποί-
ους ακούσαμε, ρωτήσαμε και τελικά 
ανταλλάξαμε κοινούς προβληματι-
σμούς…». 

Ο κ. Λέγγας υπενθύμισε ακόμα τις επαφές που είχε με τους θεσμικούς 
παράγοντες (περιφερειάρχη, βουλευτές, απερχόμενο δήμαρχο κ.λπ), τα 
σωματεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς, αλλά και την εκδήλωση για την 
Ιδρυτική Διακήρυξη: «Στην Ιδρυτική Διακήρυξη θέσαμε τις Αρχές, τις Αξίες 
και τις Δεσμεύσεις μας. Θέσαμε ψηλά τον πήχη, δείξαμε ότι θέλουμε και 
μπορούμε να κάνουμε τον δήμο μας ισχυρό, που θα είναι πρότυπος σε όλη 
την Ευρώπη. Βάλαμε τον δήμο Σικυωνίων ξανά στον χάρτη», σημείωσε ο 
υπ. δήμαρχος Σικυωνίων. 

Για το Αναπτυξιακό Πλάνο ο κ. Λέγγας υποστήριξε πως αποτελεί τον 
οδικό άξονα προκειμένου παρέθεσε τα παραδείγματα πολλών ελληνικών 
πόλεων που έχουν καταφέρει να διακριθούν: «Λένε κάποιοι ότι δεν μπο-
ρούν να γίνουν όλα αυτά. Αλλά το ίδιο έλεγαν στα Τρίκαλα και σήμερα εί-
ναι η πιο έξυπνη πόλη της Ευρώπης! Το Ηράκλειο σαρώνει τα βραβεία της 
ψηφιοποίησης & της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης! Η Κοζάνη είναι η πιο 
καθαρή πόλη της Ελλάδας! Το Περιστέρι έχει γίνει μια πράσινη πόλη! Ο Δή-
μος Δέλτα, στην Θεσσαλονίκη, ένας δήμος λίγο μεγαλύτερος από τον δικό 
μας απορρόφησε 800 εκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα χρόνια! Όλα γίνονται. 
Αλλά χρειάζονται σχέδιο, όραμα, αισθητική, γνώση, διάθεση, ανθρώπους. 
Εμείς αυτά τα έχουμε…» τόνισε με έμφαση ο κ. Λέγγας!  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το σημείο της ομιλίας όπου ο κ. Λέγγας ανα-
φέρθηκε στα επτά ψέματα του απερχόμενου δημάρχου για: 
• το νερό, όπου αντιπαρέβαλε τις επτά αλήθειες για το τι συμβαίνει πραγ-

ματικά με την υδροδότηση. 
• τον υγιή οικονομικά δήμο, αποδεικνύοντας με στοιχεία από τον προϋπο-

λογισμό ότι ο δήμος παρουσιάζει κάθε χρόνο ζημιές, την ώρα που πλη-
ρώνουμε 1058 ευρώ την ημέρα για έξοδα παράστασης και κινήσεως των 
αξιωματούχων της δημοτικής αρχής. 

• τον μηδενικό δανεισμό, καταθέτοντας στοιχεία που αναφέρουν πως 
υπάρχει νέο δάνειο 350.000 ευρώ περίπου.

• τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες από αυτές 
για τις οποίες υπερηφανεύεται ο απερχόμενος δήμαρχος.  

• το αρχαίο θέατρο, που η ολοκλήρωση της ανασκαφής του καθυστερεί 
χαρακτηριστικά.

• το λιμάνι, όπου κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι χαρα-
κτήρα θέλει να του δώσει η απερχόμενη δημοτική αρχή.

• τις αποθήκες του ΑΣΟ, όπου οι εργασίες έχουν σταματήσει.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «συνΔΗΜΟΤΕΣ» δεν άφησε έξω από το 
κάδρο των ευθυνών και τις παρατάξεις της μειοψηφίας του απερχόμενου 
δημοτικού συμβουλίου: «Είναι συνυπεύθυνες για την σημερινή κατάσταση 
του δήμου. Εμείς ανακαλύψαμε τα ψέματα του απερχόμενου δημάρχου για 
τα οικονομικά στοιχεία σε μια εβδομάδα. Πήραμε τους ισολογισμούς, τους 
μελετήσαμε και αποδομήσαμε το αφήγημα του απερχόμενου δημάρχου. Οι 
παρατάξεις γιατί δεν τα ανέδειξαν;

Είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, θεσμικά, ως μέλη του δημοτικού συμ-
βουλίου και ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. 

Γιατί δεν μίλησαν για τις ζημιές του 2015, του 2016, του 2017; Για τις 
ζημιές των παρελθόντων ετών; Πότε τον ρώτησαν 
που είναι τα αποθεματικά μας και κυρίως πόσα 
είναι; Γιατί τον άφησαν να δώσει τα χρήματα του 
δήμου στην κυβέρνηση;

Γιατί του επιτρέπουν να συνεχίζει τα ψέματα για 
το νερό; Πότε ανέδειξαν την αδιαφορία του για το 
παραλιακό μέτωπο, για την καθαριότητα, για την 
άθλια κατάσταση των δρόμων που ξεκίνησε να 
τους φτιάχνει άρον-άρον το τελευταίο δεκαήμερο 
των εκλογών;

Με το ίδιο ενδιαφέρον που έδειξαν ως αντιπολί-
τευση με το ίδιο θέλουν να διοικήσουν τον δήμο;», 

αναρωτήθηκε ο κ. Λέγγας.   
Τέλος, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα διοικήσει ο κ. Λέγγας 

σημείωσε πως οι αρμοδιότητες της καθημερινότητας θα περάσουν στα χέ-
ρια των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι θα έχουν δικό τους 
προϋπολογισμό. Για τον δικό του ρόλο σημείωσε πως θα είναι να πραγμα-
τοποιήσει όλες τις απαιτούμενες επαφές και συναντήσεις για να μπορέσει 
να βρει τους πόρους που απαιτούνται, ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιό των 
«συνΔΗΜΟΤΩΝ».

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
υπ. Δημάρχου Σικυωνίων

Μάρκου Λέγγα

Έτσι  θα διοικήσω  
τον δήμο – 
 ποιες θα είναι  
οι προτεραιότητές μου

Το Αναπτυξιακό 
μας Πλάνο είναι 

καινοτόμο, 
φέρνει ανάπτυξη 

και παράγει 
πλούτο
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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

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

ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΝΊΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΣΊΤΟΥΡΑΣ
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Ευρεία Νίκη�

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των 
ομιλιών και την εκλογική αναμέτρη-
ση της Κυριακής, βλέπουμε ότι πα-
γιώνεται μια κατάσταση στον Δήμο 
Βέλου-Βόχας. Η Ανεξάρτητη Ενω-
τική Κίνηση με επικεφαλής της  τον 
Νίκο Βουδούρη-Τσίτουρα έχει εξα-
σφαλίσει μια ευρεία νίκη. Οι Δημό-
τες αγκαλιάζουν σε κάθε χωριό την 
προσπάθειά μας για οριστική αλλαγή 
του τόπου μας και ανταποκρίνεται 
στο κάλεσμά μας. Η προσέλευση εί-
ναι συγκινητική  δείγμα της δίψας για 
αλλαγή και της καθολικής αποδοχής 
του συνδυασμού αλλά και του επικε-
φαλής.

Είμαστε έτοιμοι να πορευτούμε με 
το πρόγραμμά μας σε μια νέα εποχή. 
Μια εποχή με πλήρη διαφάνεια στα οι-

κονομικά,  με λύσεις στα προβλήματα 
της καθημερινότητας των Δημοτών, 
με έμφαση στην ανάπτυξη του τόπου 
μας. Το πρόγραμμα που έχουμε κα-
ταθέσει είναι το μόνο ρεαλιστικό και 
υλοποιήσιμο και αποτελεί εξαγγελίες 
του τι ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ και όχι τι ΔΕΝ 
ΚΑΝΑΜΕ 9 και πλέον χρόνια. Εδώ 
και 2 μήνες ο απερχόμενος Δήμαρ-
χος ισχυρίστηκε όταν προτείναμε για 
Δωρεάν Ασύρματη σύνδεση και τώρα 
το καταθέτει στο προεκλογικό πρό-
γραμμα. Όταν δίναμε μάχες εντός και 
εκτός Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
Έξυπνο Δήμο, για το Σχέδιο Πόλεως, 
την αγροτική οδοποιία, το κακό οδικό 
δίκτυο, τους σωλήνες αμιάντου, την 
ανεπάρκεια νερού και την πρόληψη 
από φυσικές καταστροφές, εσείς μας 

απαντούσατε λίγο πολύ ότι όλα αυτά 
υπήρχαν, κάνοντας μας να νιώσουμε 

ότι κατοικούμε σε άλλον Δήμο!
 Ε λοιπόν μας αποδείξατε ότι τόσο 

καιρό δικαίως αναδεικνύαμε  αυτά τα 
ζητήματα!

Για κακή σας τύχη όμως, σας κατά-
λαβαν και οι Δημότες.

Ψηφίζω το ανεξάρτητο, το ικα-
νό, το άφθαρτο

Έχουμε τον τρόπο, την διάθεση 
και προπάντων τους πιο ικανούς 
συνεργάτες για να κάνουμε πράξη 
τα μικρά και μεγάλα έργα που έχει 
ανάγκη ο τόπος μας, σας ζητώ ΙΣΧΥ-
ΡΗ ΕΝΤΟΛΗ στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ από την Πρώτη 
Κυριακή! 

Στις 26 του Μάη ψηφίζω την 
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση, τον 
Νίκο Βουδούρη-Τσίτουρα και τους 
άξιους υποψηφίους που διαθέτου-
με!

Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση,
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας
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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
Μοιράζομαι μαζί σας σκέψεις, με αφορμή τις επικείμενες 

εκλογές...
Είναι καιρός να ωριμάσουμε, πολιτικά, εμείς οι Έλληνες και 

να ψηφίζουμε με βάση το «κοινό καλό» κι όχι με γνώμονα τις 
πατροπαράδοτα κληρονομούμενες κομματικές μας αντιλή-
ψεις, τις κατά τ’ άλλα απόλυτα σεβαστές συγγενικές μας σχέ-
σεις, τις καθημερινές κοινωνικές μας επαφές και τις κοινωνι-
κές υποχρεώσεις μας. Να σταματήσουμε να επιλέγουμε τους 
«αρεστούς και όχι τους άριστους»!

Όταν καλούμαστε να ψηφίσουμε είμαστε υπεύθυνοι για το 
μέλλον τούτου του τόπου, το μέλλον μας και το μέλλον των 
παιδιών μας και οφείλουμε να βάζουμε στην άκρη κριτήρια 
επιλογών συγγενικά - «Δεν είναι κατάλληλος, αλλά τι να κάνω, 
είναι ξάδερφος, θείος, ανιψιός και άλλα τέτοια...» ή «Να μην 
ψηφίσω το δικό μας παιδί; Να έχω κι εγώ έναν δικό μου άν-
θρωπο στα μέσα;» -κοινωνικά-«Είναι γείτονας, μια πόρτα, δεν 
θα τα καταφέρει, αλλά δε βαριέσαι, εγώ θα σώσω την κα-
τάσταση;…»- ή κομματικά - «Εμείς, πάππου προπάππου, αυτό 
το κόμμα ψηφίζαμε, τώρα θα αλλάξουμε;..» και με παρρησία, 
αξιοκρατικά κριτήρια και γόνιμη σκέψη να επιλέγουμε πρό-
σωπα, σε οιοδήποτε πολιτικό βάθρο- δημοτικό, περιφερεια-
κό, βουλευτικό, ευρωβουλευτικό- που μπορούν και θέλουν να 
προσφέρουν, που έχουν αποδείξει, από την προσωπική τους 
πορεία, πως είναι ικανά, μαχητικά, δημιουργικά, εργατικά, 
προοδευτικά, ανιδιοτελή και δεν κοιτάζουν μόνο το ατομικό 
συμφέρον, την προσωπική ανέλιξη και προβολή.
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Στα ΟΡΙΑ για νίκη από την πρώτη Κυριακή
ο Αννίβας Παπακυριάκος

Του Κώστα Ρομπόρα, www.isthmos.gr

Έμειναν 4 ημέρες πλέον πριν τις εκλογές και στο 
Δήμο Βέλου-Βόχας , όπως και σε όλους τους υπόλοι-
πους, οι περιοδείες κάθε υποψήφιου Δημάρχου βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πιθανότατα θα 
είναι η τελευταία φορά σε όλους τους Δήμους που οι 
περιοδείες λαμβάνουν χώρα αφού οι εποχές που οι 
δημότες κατέκλυζαν τα καφενεία πέρασαν ανεπιστρε-
πτί. Το αυτό παρατηρείται σε κάθε Δήμο της Κορινθίας 
και φυσικά και σε αυτή την περιοχή. 

Ένα άλλο συμπέρασμα, επίσης σε πολλούς Δήμους 
της Κορινθίας, είναι ότι τάσεις και εντυπώσεις δημι-
ουργούνται πλέον στο Facebook και όχι στα καφενεία 
ή τις γειτονιές. Η επικοινωνία αντικατέστησε σε μεγάλο 
βαθμό την πολιτική.. και στην Κορινθία.

Ο ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Μία πρώτη παρατήρηση από τις περιοδείες των 

υποψηφίων Δημάρχων στην περιοχή έχει να κάνει με 
την αμεσότητα τους. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Αν-
νίβας Παπακυριάκος, προσέρχεται μεν με τις σημειώ-
σεις του αλλά μιλά χωρίς κείμενο. 

Στο Καλέτζι που παρολίγον να σημειωθούν κάποια 
παρατράγουδα στην αρχή της ομιλίας του, πραγματο-
ποίησε έναν εμπνευσμένο λόγο που συγκίνησε αρκετό 
κόσμο και άλλαξε πλήρως τις εντυπώσεις. 

Ο Δήμαρχος εξακολουθεί να πιστεύει σε έναν πιο 
άμεσο και ανθρώπινο τρόπο επικοινωνίας, μακριά από 
έτοιμους λόγους που μπορεί και να μην ταιριάζουν με 
το χαρακτήρα αυτού που τα διαβάζει αλλά και τα φτια-
σιδώματα κάποιου γραφίστα ώστε να παρουσιαστεί ως 
κάτι που δεν είναι στο Facebook. 

Εξακολουθεί, δε, να πιστεύει σε μια πολιτική που 
δεν υπόσχεται θαύματα που δεν μπορούν να γί-
νουν και αυτό τελικά το καταλαβαίνει ο κόσμος. 
Αυτές νομίζουμε ότι είναι κάποιες από τις διαφορές του 
από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς παράγοντες 
της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφι-
ων Δημάρχων.

Φυσικά και υπάρχει φθορά όπως σε κάθε Δήμαρχο 
δυο θητειών, φυσικά και υπάρχουν παράπονα και πα-
ραλείψεις, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το “νοι-
κοκύρεμα” σε έναν μικρό Δήμο που το 2010 βρισκόταν 
στους 10 πιο χρεωμένους σε όλη την Ελλάδα και μια 
διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών 
με τα πενιχρά μέσα που σε πολλές περιπτώσεις διαθέ-
τει ο Δήμος.

Αυτό που κατάφερε σε αυτή την προεκλογική κα-
μπάνια είναι να διατηρήσει την ουσία του συνθήματος 
ως “η πιο σοβαρή και αξιόπιστη λύση στην περιοχή” 
ασχέτως αν κάποιος συμφωνεί πολιτικά μαζί του ή όχι. 
Δεν πήγε σε συγκρούσεις και ακρότητες σε μια περιο-
χή που παραδοσιακά έχει μια ροπή στην “κλωτσοπατι-
νάδα”. Δεν προκάλεσε, δεν έταξε “λαγούς” και δεν “τσί-
μπησε” στις επιθέσεις που δεχόταν από τηλεοπτικούς 
σταθμούς αλλά και μέσω Facebook. Η επανεκλογή του 
είναι η πιθανότερη Δημάρχου σε όλη την Κορινθία είτε 
στον πρώτο ή στον δεύτερο γύρο.

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ   
 Από την άλλη πλευρά, παρακολουθήσαμε το Θανά-

ση Μανάβη στο Βοχαικό όπου κινήθηκε στο γνώριμο 
μοτίβο που έχει εδραιώσει στο Facebook με μια κριτι-
κή ακόμη και για τις επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής. 
Για παράδειγμα το οικονομικό “νοικοκύρεμα” του Δή-
μου ο κ. Μανάβης το βλέπει ως “αχρείαστο μνημόνιο”.

Οι δε προτάσεις του είναι καλοδεχούμενες βέβαια 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις  δεν εξηγεί πειστικά πως 
θα τις πραγματοποιήσει.  Για παράδειγμα στην περί-
πτωση της ύδρευσης παραπέμπει τις λύσεις σε συ-
νεργασίες με όμορους Δήμους χωρίς να γνωρίζει καν 
ποιος θα εκλεγεί στο διπλανό Δήμο και αν θα υπάρχει 
διάθεση συνεργασίας.

Βέβαια, οι προεκλογικές δεσμεύσεις είναι δωρεάν, 
οπότε ο καθένας μπορεί να υποσχεθεί οτιδήποτε θέλει, 
δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και πραγματικότητα. 

Αλλά για να μην είμαστε και άδικοι απέναντι στον 
υποψήφιο θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι σε 

αυτή την ηλικία κατάφερε να γίνει ένας πολιτικός πα-
ράγοντας της περιοχής και να έχει λόγο στα πράγμα-
τα, τη στιγμή που άλλοι πολιτικοί παράγοντες της πε-
ριοχής, ίσως και πιο αξιόλογοι (με πολιτικούς όρους 
πάντα) δεν “μέτρησαν” σωστά τα πράγματα και έχουν 
φύγει από το “κάδρο” σε λάθος ίσως και για τους ίδιους 
στιγμή. 

Το ερώτημα “αρχηγός ή τίποτα”, πολλές φορές, δεν 
πρόκειται να δώσει σωστή απάντηση όταν δεν λαμβά-
νει υπόψιν τις συγκυρίες, τη συνολική εικόνα αλλά και 
τις ιδιαιτερότητες κάθε προσωπικότητας.

Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Ο κ. Νίκος Τσίτουρας, από την άλλη πλευρά των δι-

εκδικητών ίσως να μην είναι τόσο αδύναμος όσο επι-
κοινωνιακά φαίνεται σε σχέση με τον κ. Μανάβη. Και 
αυτό το λέμε διότι αρχίζουν να δημιουργούνται εντυ-
πώσεις όπως ότι ο κ. Μανάβης έχει πιάσει “ταβάνι” και 
οδεύει προς ένα “ξεφούσκωμα” όπως οτι ο κ. Τσίτου-
ρας έχει ένα ψηφοδέλτιο με μια μεγαλύτερη συνοχή 
από αυτό του κ. Μανάβη. 

Δεν θα είναι απίθανο να τον δούμε να κυνηγά τη 
δεύτερη θέση και γιατί όχι να την κατακτά. Και οι δυο 
πάντως αναμένεται να καταλήξουν σε μια αρκετά μα-
κρινή απόσταση από τον κ. Παπακυριάκο είτε οι εκλο-
γές κριθούν την πρωτη Κυριακή ή χρειαστεί να έχουμε 
και δεύτερο γύρο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Η προεκλογική περίοδος οδεύει στο τέλος της στη 

Βόχα και το Βέλο. Σίγουρα η περιοχή δεν είχε ξαναβι-
ώσει την ένταση που φέρνει ένας επικοινωνιακός χα-
μός που μπορεί να είναι σύνηθες φαινόμενο π.χ. στην 
Κόρινθο ή κάποια μεγάλη πόλη αλλά όχι σε χωριά. 

Πιστεύουμε ότι οι εκλογές αυτές στο Δήμο θα κά-
νουν καιρό να ξεχαστούν και η επόμενη ημέρα θα είναι 
μία συνέχεια των εκλογών αυτών. Όποιος το κατα-
λάβει εγκαίρως θα μπορεί να μπει στα “πρόσωπα της 
επόμενης ημέρας” διαλέγοντας και το ρόλο του.  

Μήνυμα νίκης από την πρώτη Κυριακή 
έστειλε ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας 
Παπακυριακού με την μεγάλη, ομολογουμέ-
νως, συγκέντρωση στο Βραχάτι.

Η εκδήλωση έδειξε ξεκάθαρα ότι η συσπεί-
ρωση τις τελευταίες ημέρες στην παράταξη 
του Δημάρχου αυξάνεται εντυπωσιακα.

Αρκετοί παράγοντες που έμειναν εκτός 
εκλογικού αγώνα προσήλθαν να παρακολου-
θήσουν την ομιλία στέλνοντας ταυτόχρονα το 
μήνυμα ότι παρά τις διαφωνίες και τις οποίες 
αντίθετες φωνές, ο Αννίβας Παπακυριακος 
παραμένει η πιο σοβαρή και αξιόπιστη επιλο-
γή στην περιοχή.

Σίγουρα υπάρχουν παράπονα και ενστά-
σεις παρόλα αυτά, το μέλλον του τόπου είναι 
πάνω από αυτές και η τύχη της περιοχής δεν 
μπορεί να αφεθεί σε επιλογές  αμφιλεγόμενες 
αλλά και  με εξαιρετικά άγνωστη κατεύθυνση.

Το Βραχάτι μοιάζει να αποδέχτηκε την πρό-
σκληση του Αννίβα για να πάει μαζί του στο 
επόμενο βήμα, όπως λέει και το προεκλογικό 
σύνθημα της παράταξης του Δημάρχου.

Στο Βραχάτι το κλειδί των εκλογών
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Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου 
Βόχας, ο κ. Ανδρέας Σιάχος έθεσε υποψηφιότητα για 
πρώτη φορά και εξελέγη με το συνδυασμό του κ. Αννίβα 
Παπακυριάκου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014. 
Από τότε τοποθετήθηκε και παραμένει πρόεδρος στο 
Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ».
Στο Νομικό Πρόσωπο υπάγονται :
•	 οι τρεις Παιδικοί Σταθμοί σε Βέλο, Βραχάτι και Ζευγο-

λατιό, 
•	 ο Βρεφικός Σταθμός στο Ζευγολατιό, 
•	 τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων σε Βέλο, 

Βραχάτι και Ζευγολατιό
•	 τα Κλειστά Γυμναστήριο σε Βέλο, Βραχάτι και Στιμάγκα 

και 
•	 το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού στις Κρήνες.
Στις παραπάνω δομές, την πενταετία της θητείας του 
κ.Α.Σιάχου έχουν πραγματοποιηθεί αξιέπαινες ενέργειες 
που μόνο θετικά προβάλλουν το Δήμο Βέλου Βόχας. Θα 
τολμήσω να πω, ότι συγκριτικά με το μέγεθος του Δήμου 
Βέλου Βόχας με τους όμορους μεγαλύτερους Δήμους 
και τις αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες, το Ν.Π.Δ.Δ 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» έχει καταφέρει να πετύχει πολλά περισσό-
τερα.
Θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο, που είναι επιλογή 
του Κλειστού Γυμναστηρίου Βραχατίου, από την Ελλη-
νική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, για τη διεξαγωγή του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλευ Γυναικών-Silver 
European League.

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, αφού στα Κλει-
στά Γυμναστήρια γίνονται συνεχώς ενέργειες ανακαίνι-
σης και αναβάθμισης (συντήρηση δαπέδου παρκέ, φω-
τισμός με Led κλπ )με σκοπό την δημιουργία βέλτιστου 
περιβάλλοντος προπόνησης για τις τοπικές ομάδες και 
πλέον και για τις εθνικές. 

Σχετικά με τους Παιδικούς Σταθμούς, αποτελεί κοινή θέση 
των γονέων που αποστέλλουν τα παιδιά τους, ότι έχει 
υπάρξει εμφανής ποιοτική αναβάθμιση των δομών, με 
εργασίες ανακαίνισης, επέκτασης αιθουσών, δημιουργία 
ασφαλών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές παιδικών 

χαρών. Επίσης η υποβολή αιτήσεων γίνεται και μέσω 
ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρχει επιδότηση, ενώ το κόστος των 
τροφείων για τις οικογένειες εκτός ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ 
χαμηλό, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι οικογένει-
ες. Επιπλέον υπάρχει διαρκής συνεργασία και δωρεάν 
παροχή, παιδιάτρου και ψυχολόγου, ενώ πραγματοποι-
ούνται δωρεάν και δύο εκδρομές το χρόνο. Τέλος, όλοι 
μίλησαν με πολύ ενθουσιασμό για τη μεγάλη γιορτή που 
πραγματοποιείται στη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Παράλληλα, τη χρονιά 2018-2019 λειτούργησε για πρώτη 
φορά Βρεφικό Τμήμα στο Ζευγολατιό, ενώ την προσεχή 
χρονιά θα λειτουργήσουν ακόμα δύο Βρεφικά Τμήματα 
σε Βραχάτι και Βέλο.

Στα ΚAΠΗ, ποτέ δε σταματούν οι δραστηριότητες. Εκδρο-
μές, εκδηλώσεις (Τσικνοπέμπτη, Ημέρα Γυναίκας κλπ), 
ετήσιος χορός, μουσικές βραδιές, ημερίδες, δωρεάν 
συνεδρίες με ψυχολόγο, δωρεάν μηνιαίες εξετάσεις και 
αλλά πολλά. Και ο πρόεδρος ακολουθεί και συμμετέχει 
σε όλα. Το πιο σημαντικό ίσως για τα ΚAΠΗ, είναι η δη-
μιουργία χορωδίας, με συμμετοχές σε φεστιβάλ και την 
απόκτηση βραβείων.
Τέλος, το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού στις Κρήνες, 
(που πραγματοποιούντα μαθήματα εκμάθησης μουσι-
κών οργάνων, κλασσικού, μοντέρνου και παραδοσιακών 
χορών, ζωγραφικής και εικαστικών) αποτελεί φορέα 
έντονης πολιτιστικής δράσης, με συμμετοχή μαθητών 
και από όμορους δήμους. Και εκεί έχει πραγματοποιηθεί 
σημαντικό έργο, όπως η επέκταση της αίθουσας χορού, 
συνεχείς εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
χώρου, βελτίωση υποδομών και ποιοτική αναβάθμιση 
των ετήσιων εκδηλώσεων. Αξιοσημείωτη, για το Κέντρο 
Νεολαίας & Πολιτισμού και το τοπικό διαμέρισμα Κρη-
νών, είναι η δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς, με 
τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, που χωρίς 
υπερβολή, αποτελεί στολίδι για την περιοχή.

Εκτός από τις παραπάνω δομές, το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ», 
υπό την προεδρία του κ. Σιάχου, έχει επιτελέσει σημα-
ντικό έργο και στην Κοινωνική Πολιτική και Παιδεία, 

αφού έχει θεσμοθετήσει οικονομική ενίσχυση των επι-
τυχόντων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, με βαθμολογία 
άνω των 18.000 μορίων. Επίσης  τους θερινούς μήνες, 
πραγματοποιείται πρόγραμμα «Καλοκαιρινής Δημιουργι-
κής Απασχόλησης» για παιδιά 8-15 ετών, με συμμετοχή 
τουλάχιστον 150 παιδιών. 

Επιπλέον, έχει καθιερώσει την ανταποδοτική συλλογή 
πλαστικών καπακίωνν, με αντάλλαγμα αναπηρικά αμα-
ξίδια, που έχουν δοθεί σε συμπολίτες με προβλήματα 
κινητικότητας. Στον τομέα του περιβάλλοντος προωθεί τη 
φιλοσοφία της Ανακύκλωσης, τόσο με διανομή ενημερω-
τικών φυλλαδίων, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ», εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενη-
μέρωσης των σχολείων του δήμου σε συνεργασία με τη 
«HELMEPA»-«Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος». Τέλος το Νομικό Πρόσωπο, συνεργάζε-
ται και στηρίζει τοπικούς φορείς όποτε του ζητηθεί, αφού 
έχει στην κατοχή του περίπου 400 καθίσματα, τα οποία 
παραχωρεί σε εκδηλώσεις των τοπικών φορέων, όπως 
και σύστημα βιντεοπροβολής που επίσης παραχωρείται.

Ο κ.Σιάχος σύμφωνα με δηλώσεις ατόμων που συνερ-
γάζονται μαζί του, είναι εργατικός, δημιουργικός και πά-
ντα πρόθυμος να βοηθήσει. Ειλικρινής και αξιόπιστος, 
εκφράζει με θέρμη την άποψή του χωρίς να υπολογίζει 
πολιτικό κόστος, έχοντας παράλληλα υψηλό αίσθημα δι-
καίου.
Σε επικοινωνία μας μαζί του, για την υποψηφιότητά του 
στις προσεχείς εκλογές της 26ης Μαΐου, δήλωσε την ικα-
νοποίησή του για τη συνεισφορά του Ν.Π.Δ.Δ. στην τοπική 
κοινωνία. Ευχαρίστησε επίσης τους συνεργάτες του στο 
Ν.Π.Δ.Δ., το Διοικητικό Συμβούλιο, τις εκπαιδευτικούς 
και το προσωπικό όλων των δομών.
Τέλος εξέφρασε εκ του βήματος αυτού, τις ευχαριστίες 
του προς το Δήμαρχο κ.Αννίβα Παπακυριάκο, που του 
ανέθεσε και του εμπιστεύθηκε μια θέση ευθύνης και ελ-
πίζει να έχει αποδειχθεί αντάξιος αυτής. Εξήρε επίσης, 
το ήθος, την αξιοπιστία και την εργατικότητα του τωρινού 
αλλά και υποψηφίου Δημάρχου Βέλου Βόχας, κ.Αννίβα 
Παπακυριάκου και δήλωσε την αμέριστη υποστήριξή του 
σε αυτόν, αφού διακρίνει την ειλικρινή και ανιδιοτελή 
προσπάθειά του για προσφορά στον τόπο που γεννήθηκε 
και μεγάλωσε.
Η τελευταία του δήλωση: «Δήμαρχε μαζί και στο επόμενο 
βήμα!»

Ανδρέας Σιάχος,
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου Βόχας

Δημιουργικός, Δυναμικός, Αποτελεσματικός
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ραπανακη 
βασιλικη
Πτυχ. Πολιτικών 
Έργων Υποδομής

6947 371 807

Υποψ. Δημοτική 
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

ΕΛΕΝΗ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Στέλεχος ιδιωτικού 
τομέα υγείας

690 88 48 467

Υποψ. Δημοτική 
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Φίλες και φίλοι, φτάνει πάντα στην ζωή μας  η στιγμή που καλούμεθα
να πούμε το μεγάλο ναί ή το μεγάλο όχι.

Για τον Δήμο μας, τον τόπο που αγαπάμε και ζούμε, φτάνει.

Στις 26 Μαΐου 2019 θα κληθούμε με την επιλογή μας να πούμε 
ένα μεγάλο ΟΧΙ στην αδιαφορία και την αδράνεια και ταυτοχρονα  

ένα μεγάλο ΝΑΙ σε ένα πιο όμορφο, φιλόδοξο και ελπιδοφόρο αύριο.

Σας καλώ όλους, λοιπόν, σε αυτή τη προσπάθεια ΜΑΖΙ στον αγώνα 
ΜΑΖΙ στην ελπίδα  ΜΑΖΙ για ενα πιο όμορφο αύριο
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Κύριε Πανταζή, είστε ένας διακεκριμένος νομικός 
ένας από τους καλύτερους της γενιάς σας χωρίς αμ-
φιβολία. Φαντάζομαι ότι πολλές φορές κατά το πα-
ρελθόν, από διαφορετικούς ανθρώπους και παρα-
τάξεις, θα σας έχουν γίνει προτάσεις να συμμετέχετε 
ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Κι όμως μέχρι 
σήμερα δεν ήσασταν ποτέ. Τι διαφορετικό είπε ο Θα-
νάσης Μανάβης και σας έπεισε να είστε υποψήφιος 
μαζί του σ’ αυτές τις εκλογές;

Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στο παρελθόν μου 
είχε γίνει πρόταση να συμμετέχω ως υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος σε διάφορους συνδυασμούς. Εί-
μαι άνθρωπος που τον ενδιαφέρουν τα κοινά, ωστό-
σο δεν ένοιωσα τόσο έντονη την ανάγκη να εμπλακώ 
τόσο ενεργά. 

Παρακολουθώ μαζί με τους συνδημότες μου τα τε-
λευταία εννέα χρόνια το δήμο μας να περιέρχεται όλο 
και περισσότερο στη ανυποληψία, στο τέλμα και την 
απαξίωση με ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής. 
Δεν θα αναλωθώ στα αίτια αυτής της κατάστασης. 
Λίγο έως πολύ όλοι τα ξέρουμε. 

Έγινε, όμως, επιτακτική η ανάγκη να γυρίσουμε 
σελίδα και να ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα, να 
δώσουμε στον τόπο μας την αναπτυξιακή πορεία που 
χρειάζεται για να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Μ’ αυτές τις σκέψεις το «συναπάντημά» μου με τον 
Θανάση Μανάβη ήταν μοιραίο. Δεν χρειάστηκε να με-
ταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να με πείσει, ήμουν 
έτοιμος. Στο πρόσωπο του Θανάση βλέπω έναν νέο 
άνθρωπο, με πολλή όρεξη για δουλειά. Η επιτυχημέ-
νη επαγγελματική του πορεία είναι το εχέγγυο για την 
αυριανή πορεία του ως δήμαρχος. Ο Θανάσης έχει 
την ικανότητα να αναγνωρίζει τις δυνατότητες των 
συνεργατών του και να πράττει ανάλογα. Ακούει τον 
συνομιλητή του, εντοπίζει και αντιλαμβάνεται εύκο-

λα τα προβλήματα και είναι γρήγορος και σαφής στις 
αποφάσεις του. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά του συγκέντρωσαν γύρω 
του μια ομάδα ικανών, έμπειρων αλλά και νέων αν-
θρώπων, με υψηλές αξίες, των οποίων το όραμα για 
το δήμο μας ταυτίζεται.

Ποιο είναι το όραμά σας, λοιπόν, για την επόμενη 
μέρα του δήμου Βέλου-Βόχας; 

Το όραμά μας είναι σαφές και ξεκάθαρο: η ανάπτυ-
ξη του τόπου μας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χά-
σιμο. Πρέπει να δώσουμε στο δήμο μας  «Νέα Πνοή» 
να πάμε επιτέλους μπροστά, να δούμε το αύριο ως 
μια μεγάλη ευκαιρία δημιουργίας και όχι ως ένα με-
γάλο βάρος ή ένα δύσκολο μονοπάτι, όπως το βλέ-
πει η απερχόμενη δημοτική αρχή.  Καλώς ή κακώς η 
απερχόμενη διοίκηση του δήμου κούρασε και κουρά-
στηκε. Ήρθε η ώρα να φυσήξει αέρας ανανέωσης και 
αλλαγής στο δήμο Βέλου-Βόχας. 

Ο συνδυασμός μας αποτελείται από μια πλειάδα 
αξιόλογων ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση ή 
μακρά επαγγελματική εμπειρία. Άνθρωποι με όρεξη 
και κέφι για δουλειά. 

Πώς θα μπορούσε ο Παναγιώτης Πανταζής να 
συμβάλει σ’ αυτό το όραμα που περιγράφετε; 

Πιστεύοντας και στηρίζοντας το όραμα και τους 
στόχους που από κοινού θέσαμε όλοι οι άνθρωποι 
του συνδυασμού με τον επικεφαλής μας, Θανάση 
Μανάβη, θεωρώ ότι με την πολύχρονη εμπειρία 
μου μπορώ να βοηθήσω στην απεμπλοκή σοβαρών 
καταστάσεων στο δήμο μας.  Υπάρχουν πολλά ζητή-
ματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης νομικής προσοχής 
(ενδεικτικά αναφέρω, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
πλατείας στο Βραχάτι, της παραλίας του Βέλου, ακό-

μη και τα ιδιαίτερα νομικά ζητήματα που υπάρχουν με 
ένα τμήμα της παραλίας Βραχατίου) τα οποία, σήμερα 
αποτελούν τροχοπέδη για την αναπτυξιακή πορεία 
του δήμου μας. Επίσης, έχω τη δυνατότητα να συμ-
βάλλω στην επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τα οποία υπάρχουν στο δήμο μας.

Εμείς στο συνδυασμό «Νέα Πνοή» δε μιλάμε στον 
αέρα, δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια, έχουμε με-
λετήσει διεξοδικά τα προβλήματα που σήμερα αντιμε-
τωπίζει ο δήμος και έχουμε ήδη σχεδιάσει διαδρομές 
για τη λύση τους. Έχουμε και την ικανότητα και τη δυ-
νατότητα αλλά κυρίως τη θέληση να πράξουμε αυτό. 

Ποιο είναι το μήνυμά σας πριν από την κάλπη της 
Κυριακής; 

Καλώ τους συνδημότες μας να πάρουν τις τύχες 
του τόπου μας στα χέρια τους. Να μην αφήσουν τη δι-
οίκηση του πολύπαθου δήμου μας στα ίδια πρόσωπα, 
τα οποία ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση! 

Να μην απέχουν από την άσκηση του εκλογικού 
τους δικαιώματος. Να μην αφήσουν τους άλλους ν' 
αποφασίσουν γι' αυτούς, αλλά να στηρίξουν τους 
κατά την κρίση τους καλύτερους. Η αποχή είναι σιω-
πηρή συγκατάθεση, στην απραξία και στο τέλμα στο 
οποίο έχουμε περιέλθει. 

Να στηρίξουν τη Νέα Πνοή και τον Θανάση Μα-
νάβη, γιατί ήρθε η ώρα το κουρασμένο και αδιέξοδο 
παλαιό σύστημα να φύγει και το τιμόνι του δήμου να 
κρατήσουν άνθρωποι με όρεξη για δουλειά, αποτελε-
σματικοί, που έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα 
να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν το αναπτυξιακό μέλ-
λον που χρειάζεται ο δήμος μας. 

Κύριε Πανταζή σας ευχαριστούμε για τη συνέντευ-
ξη και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ,
Δικηγόρος, υποψ. δημοτικός 
σύμβουλος Βέλου-Βόχας 
με τον Θ. Μανάβη:
“Ήρθε η ώρα να 
πάρουμε τις τύχες μας 
στα χέρια μας”

Υποψ. Δημοτική 
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

6977 07 41 20

Αρχιτέκτων
Μηχανικός

ΚΟΣΥΦΑΚΗ 
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
(ΦΑΙΗ)
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ,
υποψ. Δήμαρχος Βέλου-Βόχας:

Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε 
το μέλλον που μας αξίζει

Σας δίνω το λόγο τιμής μου:
ΘΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ.
Θα δουλέψουμε, 

θα παρακαλέσουμε, 
θα διεκδικήσουμε, 

θα κτυπήσουμε το χέρι στα τραπέζια 
των ανθρώπων της εξουσίας, 
αλλά θα φέρουμε λεφτά, 

θα φέρουμε έργα υποδομής, 
θα φέρουμε πρόοδο
και ανάπτυξη.
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Κύριε Μανάβη στις εκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου έρχεται «Νέα Πνοή» 
για το δήμο Βέλου-Βόχας; Ποιο είναι το όραμά σας για το δήμο; 

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, οι συνεργάτες 
μου, εγώ, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που στηρίζουν την προσπάθειά μας 
έχουμε ένα κοινό  όραμα:  Να γίνει ο δήμος Βέλου-Βόχας Δήμος-πρότυπο, 
για τη νέα εποχή με πρωταγωνιστή τον δημότη. Θέλουμε έναν σύγχρονο και 
ταυτόχρονα ανθρώπινο δήμο που θα βρίσκεται καθημερινά στην υπηρεσία 
του δημότη.

Το σχέδιο μας είναι απλό και στοχεύει στην αξιοποίηση όλων των φυσικών 
πλεονεκτημάτων που έχει ο δήμος μας ώστε να προχωρήσουμε πάνω σε σω-
στές  βάσεις, αντιμετωπίζοντας δημιουργικά τις προκλήσεις και τις ανάγκες 
της νέας εποχής. 

Επιθυμούμε έναν σύγχρονο δήμο με σεβασμό στον δημότη και στο περι-
βάλλον, ο οποίος όμως παράλληλα θα δημιουργεί προϋποθέσεις και ευκαι-
ρίες για την ανάπτυξη και την ευημερία σε όποιον ζει, εργάζεται και επενδύει 
εδώ.

Ποιοι τομείς θα είναι οι προτεραιότητές σας αν  εκλεγείτε;
Απόλυτη προτεραιότητά μας, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των 

συνδημοτών μας. Το τρίπτυχο στο οποίο θα εστιάσουμε τις άμεσες ενέργειές 
μας είναι «Νερό-Ασφάλεια- Οδοποιία». Δηλαδή τα απολύτως αναγκαία και 
αυτονόητα για να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργα-
σίας για τους δημότες μας.  

Κάθε μέρα «περπατάω» όλο το δήμο Βέλου-Βόχας κι αν κάποιος με ακο-
λουθήσει θα ακούσει τα παράπονα των συνδημοτών μας για την έλλειψη νε-
ρού, για την ανασφάλεια, αλλά και την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
τόσο το αγροτικό όσο και το δημοτικό οδικό δίκτυο. Μιλάμε δηλαδή για τα 
απολύτως αναγκαία και αυτονόητα που είναι υποχρέωση του δήμου να παρέ-
χει στους δημότες του!

Πώς κρίνετε το έργο του νυν δημάρχου Βέλου-Βόχας;
Δυστυχώς η εικόνα του δήμου μας μιλά από μόνη της και είναι απογοητευ-

τική. Δεν είμαι οπαδός της μηδενιστικής κριτικής, αλλά φαίνεται ότι στην πο-
ρεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Και στο 
κομμάτι της οικονομικής εξυγίανσης, και στα θέματα της καθημερινότητας, 
αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική του δήμου.  Ίσως να υπήρχαν άλλες 
προτεραιότητες. 

Ο απερχόμενος δήμαρχος, δυστυχώς, δεν κατάφερε να αντιληφθεί και 

να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Παρέμεινε 
εγκλωβισμένος σε μια τυπική και ανούσια διαχείριση των αναγκών του δή-
μου, τις οποίες κάλυπτε όπως-όπως μέσω της αλόγιστης χρήσης απευθείας 
αναθέσεων, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τα 
κίνητρα που τον οδήγησαν σ’ αυτές τις αποφάσεις. Έτσι κάπως πέρασαν εννέα 
χρόνια, χωρίς να οραματιστεί και να δρομολογήσει κανένα μεγάλο έργο για 
την περιοχή. 

Ακόμη και σήμερα, στις προεκλογικές ομιλίες του, ο απερχόμενος δήμαρ-
χος ισχυρίζεται ότι η οικονομική κρίση και  ο περιορισμός των χρηματοδο-
τήσεων από την κεντρική εξουσία δεν  του επέτρεψε να κάνει έργα. Ακόμη 
και σήμερα, μετά από εννέα χρόνια στην καρέκλα του δημάρχου, και δεν έχει 
αντιληφθεί ότι τα μεγάλα έργα δεν γίνονται από τις λιγοστές επιχορηγήσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Γίνονται από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ) ή 
εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα («Φιλοδήμος», Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων) τα οποία όπως θα δείτε αν κοιτάξετε τους άλλους δήμους της 
Κορινθίας, τα εκμεταλλεύτηκαν όλοι, εκτός από εμάς!

Η απερχόμενη δημοτική αρχή είναι πια, αναποτελεσματική και κουρασμένη 
και κούρασε και τους δημότες, οι οποίοι διεκδικούν πλέον τη «Νέα Πνοή» που 
χρειάζεται στον τόπο μας για να πάει μπροστά. 

Τι έχει άμεσα ανάγκη ο δήμος Βέλου-Βόχας;
Επιμένω στα Αυτονόητα. Το νερό πρώτα από όλα. Καθαρό – προσέξτε κα-

θαρό, όχι πόσιμο – νερό σε όλα τα σπίτια του δήμου μας, όλο το χρόνο. Είναι 
απαράδεκτο σε έναν δήμο του 21ου αιώνα το νερό στις βρύσες να είναι ελά-
χιστο και αυτό λάσπη. Έπειτα η ασφάλεια ως πρωταρχικό και ύψιστο αγαθό, 
είναι πρωταρχικής σημασίας. Κατόπιν, το οδικό δίκτυο, αγροτικό ή δημοτικό. 
Ειδικά για τους αγροτικούς δρόμους, θέλω να υπογραμμίσω ότι ξέρουμε όλοι 
πόσο κρίσιμο είναι τις περιόδους της συγκομιδής τα προϊόντα να μεταφέρο-
νται γρήγορα από τα χτήματα στις αγορές. Αλλά και πόσο σημαντικό είναι για 
τους αγρότες να μπορούν να πηγαίνουν στις περιουσίες τους με ασφάλεια. 

Εσείς κ. Μανάβη πώς θα πετύχετε σε όλα αυτά;
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι του συνδυασμού μας, οι άνθρωποι της «Νέας 

Πνοής» είναι αυτοί που εγγυόνται την αυριανή επιτυχία μας. Άνθρωποι που 
συνδυάζουν την αυτοδιοικητική εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την 
όρεξη για δουλειά, άνθρωποι ήθους και προσφοράς. Όλοι μαζί, μπορούμε, 
θέλουμε, ξέρουμε και θα αλλάξουμε σελίδα στο δήμο Βέλου-Βόχας. Ήρθε η 
ώρα να φτιάξουμε μαζί το μέλλον που μας αξίζει! 

Ένα προς ένα τα χωριά 
του δήμου Βέλου-Βόχας δίνουν 
τη νίκη στο Θανάση Μανάβη� 
Συγκεντρώσεις που είχαν πολλά χρόνια να γίνουν! Ένα 

προς ένα τα χωριά του δήμου Βέλου-Βόχας δίνουν ισχυρό 
προβάδισμα νίκης στο Θανάση Μανάβη. Με παλμό, με πά-
θος, με τον αέρα της πρωτιάς, ο κόσμος προσέρχεται στις 
συγκεντρώσεις για να δηλώσει φανερά την υποστήριξή του 
στον Θανάση.

Ο λαός μίλησε! Η ΝΕΑ ΠΝΟΗ θα κόψει πρώτη το νήμα και 
την πρώτη Κυριακή…!

ΣΤΙΜΑΓΚΑ

ΤΑΡΣΙΝΑΠΟΥΛΙΤΣΑ
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Το "ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ" είναι ο ανεξάρτητος τοπικός συνδυασμός,  
ο οποίος "ενσαρκώνει" την πεμπτουσία του νέου νόμου για τη διοίκηση 
των κοινοτήτων από τους ίδιους τους πολίτες. Κάθε μέρα που περνάει 
συγκεντρώνει όλο και περισσότερο την αποδοχή και τη στήριξη των 
Βραχατιωτών. Δια στόματος Παντελή Οικονόμου, στην παρούσα συνέντευξη 
αναλύει τις θέσεις, τις απόψεις, τις σκέψεις, τα όνειρα και την αντίληψη των 
υποψηφίων τοπικών συμβούλων που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
υποψ. τοπικός σύμβουλος Βραχατίου:
“Με γνώση και όρεξη για 
δουλειά θα κερδίσουμε 
το στοίχημα της επόμενης 
μέρας για το Βραχάτι μας”

Κύριε Οικονόμου τι σας οδήγησε στην απόφαση με 
τους συνυποψηφίους σας, να «στήσετε» έναν συνδυ-
ασμό και να διεκδικήσετε τη διοίκηση του Βραχατίου;

Το Βραχάτι από πρότυπο ανάπτυξης και πρωτοπο-
ρίας σε όλο το νομό τα τελευταία εννέα χρόνια, έχει 
σκοντάψει αρκετά βήματα και έχει χάσει πολύ δρό-
μο. Δεν το είχαμε φανταστεί έτσι μερικά χρόνια πριν. 
Πέρασαν εννέα χρόνια χαμένα για το Βραχάτι που 
διολίσθησε σιγά-σιγά στην παρακμή. Το τοπικό συμ-
βούλιο που πρέπει να κάνει 12 συνεδριάσεις κατ’ έτος 
το 2017 έκανε 9, το 2018 έκανε 6 και το 2019 μέχρι 
στιγμής μόλις 3. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ήταν αδύνατον να εί-
νουμε άλλο αδρανείς και πήραμε την ευκαιρία και την 
πρωτοβουλία και σηκώσαμε το γάντι που μας έριξε 
ο ευνοϊκός εκλογικός νόμος. Αναλάβαμε την ευθύνη 
να μην ξεθωριάσει άλλο το ''brand name'' του τόπου 
μας, στοιχιζόμαστε μαζί και αλλάζουμε τις νοοτροπίες 
για το Βραχάτι που μας αξίζει!

Ποιοι είναι επιγραμματικά οι στόχοι σας για το Βρα-
χάτι αν αναλάβετε τα ηνία της Κοινότητας;

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το σύνολο των 
αρμοδιοτήτων που μεταφέρει ο νόμος «Κλεισθένης» 
στα τοπικά συμβούλια, και να διευκολύνουμε την 
καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκε-
πτών του Βραχατίου. 

Επομένως άμεσες προτεραιότητές μας είναι 
η διαχείριση υδάτινων πόρων για να έχουμε 
επάρκεια νερού σε όλο το Βραχάτι, η Καθαριό-
τητα, ο επαρκής και μη ενεργοβόρος δημοτικός 
φωτισμός, η συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων, η 
οδοποιία αλλά και η πολεοδομική ανάπλαση και 
ανάπτυξη της περιοχής. 

Επιπλέον, η αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας με 
το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο 
Κτηματολόγιο για τη δημοτική περιουσία (π.χ. κεντρι-
κή πλατεία, κ.ά.), αλλά και η ανάπλαση του παλαιού 
σιδηροδρομικού σταθμού. Ειδικότερα, με τη συνερ-
γασία του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πολιτείας 
θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους εξής ση-
μαντικούς στόχους μας:
1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ:

Η προ τριετίας κυκλοφοριακή μελέτη που έχει πα-
ραδοθεί είναι και αυτή στα συρτάρια.

Δεν υπάρχουν επαρκείς σημάνσεις, δεν έχει ανα-

πτυχθεί κουλτούρα κυκλοφοριακής αγωγής, παιδιά 
κινδυνεύουν καθημερινά στο δρόμο.

Προτείνουμε: Άμεση κυκλοφοριακή μελέτη, δί-
κτυο δημοτικών οργανωμένων και ασφαλών χώρων 
στάθμευσης, εμπλουτισμό μονοδρόμων, επαρκείς και 
ορατές σημάνσεις κατεύθυνσης για τους επισκέπτες, 
κατασκευή συγκοινωνιακών κόμβων ήπιας κυκλο-
φορίας στην Π.Ε.Ο, προσβάσιμα και άνετα πεζοδρό-
μια, φωτεινούς σηματοδότες, διαγραμμίσεις πεζών.
2) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΠΑΚΟ 

Η Δημοτική Αρχή έχει εγκληματικά αμελήσει το 
Σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που λήγει στις 7/7/2019. Αυτό το 
πρόγραμμα είναι το καταλληλότερο μίας και αφορά 
εκμετάλλευση παλαιών-εγκαταλελειμμένων βιομη-
χανικών χώρων. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής 

είναι ότι Δεν προλαβαίνει!!!
Το Τοπικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί, σε πρώτη 

φάση θα πρέπει να καλέσει όλους τους ενδιαφερόμε-
νους να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον 
τόπο τους. Πώς; Δωρίζοντάς τες υπέρ του Δήμου!!! 
Σε δεύτερη φάση να αγοραστεί σε συνεργασία με τη 
Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Πολιτεία υπέρ 
της Κοινότητας Βραχατίου. 

Άμεσα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση 
ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την ένταξή της σε 
ΕΣΠΑ με πλήρη φάκελο αξιοποίησης, περιβαλλο-
ντικές και κυκλοφοριακές μελέτες, ενεργειακό και 
θεματικό πάρκο, λαογραφικό μουσείο, συνεδριακό 
κέντρο, ήπιες μορφές εναλλακτικής οικονομίας, 
μουσείο Οίνου & Αμπέλου ή ό,τι άλλο κριθεί πρό-
σφορο και απαραίτητο.

3) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ:
Η οικονομική ατμομηχανή και βιτρίνα του Βραχατί-

ου δίνει την εικόνα της εγκατάλειψης. 
Οι σύγχρονες πόλεις και παραθεριστικοί οικισμοί, 

όλα τα θέρετρα των ανεπτυγμένων χωρών τα ιστορι-
κά, εμπορικά και τουριστικά τους κέντρα είναι η βιτρί-
να τους. Είναι κοινός τόπος ότι το μοντέλο διαμόρφω-
σης της παραλιακής ζώνης έχει κλείσει τον κύκλο του. 

Προτείνουμε: Περαιτέρω διευκόλυνση επισκε-
πτών και συνδημοτών για περίπατο, ψώνια, αναψυ-
χή, ναυταθλητισμό και δραστηριοτήτων πολιτισμού. 
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις αρχές μας 
οι προτάσεις μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμέ-
νες. Τα μεγάλα οφέλη θ’ αναδειχθούν άμεσα και 
αποτελεσματικά και όλα θα εφαρμοσθούν με τη 
συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομέ-
νων με ανοικτές διαδικασίες.

Κλείνοντας, κύριε Οικονόμου ποιο είναι το μήνυμά 
σας προς τους ψηφοφόρους του Βραχατίου που θα 
προσέλθει στην κάλπη την Κυριακή να ψηφίσει; 

Καλούμε όλους να στηρίξουν με την ψήφο τους το 
όραμά μας για το Βραχάτι της επόμενης μέρας. Εμείς 
βάζουμε στοίχημα με τους εαυτούς μας και ανεξάρτη-
τα από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί, ότι 
θα γίνει καθημερινή μας ενασχόληση, ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση λύσεων στα κοινά μας ζητήματα.

Με γνώση και όρεξη για δουλειά θα κερδίσουμε το 
στοίχημα της επόμενης μέρας για το Βραχάτι μας!



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24  ΜΑΙΟΥ  2019 27ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

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
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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)

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πώς ψηφίζουμε στις 
εκλογές στις 26 Μαΐου

Στις 26 Μαΐου 2019 εκλέγουμε προέδρους Κοινοτήτων ή Τοπι-
κά συμβούλια, Δημοτικό συμβούλιο, Περιφερειακό συμβούλιο και 
Ευρωκοινοβούλιο.

Αυτό σημαίνει τέσσερις διαφορετικές κάλπες.  Πως θα στη-
θούν;

Στις Κοινότητες που έχουν εγγεγραμμένους εκλογείς άνω των 
300 ατόμων:

Τα εκλογικά τμήματα συστήνονται κατά ζεύγη με την ένδειξη 
Α και Β.

Ως εκ τούτου  κάθε εκλογικό τμήμα θα στεγάζεται στο ίδιο εκλο-
γικό κατάστημα σε δύο συνεχόμενες αίθουσες την αίθουσα Α και 
την αίθουσα Β.

Στην Αίθουσα Α, όπου θα υπάρχουν δύο κάλπες ψηφίζουμε: στη 
μία για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών και στην άλλη για την 
ανάδειξη των περιφερειακών συμβούλων.

Στην Αίθουσα Β, όπου επίσης θα υπάρχουν δύο κάλπες ψηφί-
ζουμε: στη μία για την ανάδειξη των δημοτικών και στην άλλη για 
την ανάδειξη των τοπικών συμβούλων.

Στις Κοινότητες που έχουν εγγεγραμμένους εκλογείς κάτω των 
300 ατόμων:

Δεν θα υπάρχει διάκριση αιθουσών στα εκλογικά τμήματα.  Στην 
ίδια αίθουσα θα στηθούν και οι τέσσερις κάλπες. Μία για την ανά-
δειξη των Ευρωβουλευτών, μία για την ανάδειξη των Περιφερεια-
κών Συμβούλων, μία για την ανάδειξη των Δημοτικών Συμβούλων 
και μία για την ανάδειξη του Προέδρου της Κοινότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκλογή Προέδρου ή Τοπικού Συμ-
βουλίου στις Κοινότητες δεν συνδέεται με την εκλογή Δημοτι-
κού Συμβουλίου.  Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογείς έχουν δικαίωμα 
να εκλέξουν τον Πρόεδρο ή τους Τοπικούς Συμβούλους της Κοι-
νότητας από έναν συνδυασμό και Δημοτικούς Συμβούλους από 
άλλον συνδυασμό._
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