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Εθνικές Εκλογές στις 7 Ιουλίου

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Σικυωνίων

65,07% 52,49% 61,49%

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Κορινθίων

gnomipoliton@gmail.com

Το δυσμενές για την κυβέρνηση 
αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών 

οδήγησε τον Πρωθυπουργό  
της χώρας, Αλέξη Τσίπρα  
στην παραίτηση και την 

προκήρυξη Εθνικών Εκλογών. 
Προβάδισμα για τη Ν.Δ.  

και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
δίνουν οι δημοσκοπήσεις

...από κάλπη

...σε κάλπη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ 11 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΨΗΦΟΙ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Για άλλη μια χρονιά 
οι αθλητές του Αργύρη 

Κωνσταντίνου στην elite 
κατηγορία της χώρας

Μετά το πανελλή-
νιο πρωτάθλημα Shito 
Ryu που διεξήχθει 
στην Χαλκίδα και από 
το οποίο ο αθλητι-
κός σύλλογος καρατε 
ΑΚΑΜΑΣ αποκόμισε 
21 μετάλλια εκ των 
οποίων  2 χρυσά σε 
ομαδικά παιχνίδια και 
εκατό τοις εκατό επιτυ-
χία τριάντα στο σύνολο 
αθλητών, ακολούθησε 
το επίσημο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Παίδων-
Κορασίδων στο οποίο 
αγωνίζεται όλη η elite 
του Ελληνικού Καράτε. 

Ο Αθλητικός Σύλλογος καράτε ΑΚΑΜΑΣ υπήρξε και φέτος  ο μοναδικός 
σύλλογος Καράτε σε όλη την Κορίνθια που κατάφερε να έχει διακρίσεις στο 
βάθρο των μεταλλίων και να κάνει τον Δήμο Βέλου-Βόχας να ακουστεί σε 
πανελλήνιο επίπεδο και τους αθλητές του να αρχίσουν από μικρή ηλικία να 
ξεχωρίζουν και να χτίζουν την αθλητική τους πορεία φέροντας τον τίτλο των 
πρωταθλητών. Τα ονόματα αυτών: Αρσουλικ Νικήτας, Αθανασούλιας Κων-
σταντίνος, Γιαννακόπουλος Γιώργος, Μπιτσάκου Μαρίνα.
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

O δήμαρχος Σικυωνίων, Σ. Σταματόπουλος, μοίρασε παγούρια 
στα Σχολεία με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές 
και τις μαθήτριες των σχολείων του ΚΙΑΤΟΥ, αμέ-
σως μετά το τέλος των προαγωγικών και απολυ-
τήριων εξετάσεων, αφού εξερχόμενοι από τις τά-
ξεις τους παρέλαβαν ένα πολύχρωμο, καλαίσθητο 
παγουρίνο από τα χέρια του ίδιου του Δημάρχου 
Σικυωνίων, Σπύρου Σταματόπουλου. 

Απώτερος σκοπός της ενέργειας αυτής, όπως 
επεσήμανε ο Δήμαρχος, είναι να αποκτήσουν τα 
παιδιά την κατάλληλη συνείδηση κάνοντας σωστή 
χρήση του νερού, καθώς, όπως όλοι οι πολίτες εί-
ναι σε θέση να γνωρίζουν, στις βρύσες του Κιάτου 

και των όμορων χωριών Μουλκίου, Πασίου και 
Κάτω Διμηνιού τρέχει πλέον υψηλής ποιότητας 
και επαρκούς ποσότητας πόσιμο νερό από υδρο-
ληψίες της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας. 

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Δημοτι-
κής Αρχής που καθιστά το 2019 έτος ορόσημο για 
το Δήμο Σικυωνίων, αφού μετά από διεκδικήσεις 
και προσπάθειες πολλών ετών το πόσιμο νερό εί-
ναι πραγματικότητα και τα οικονομικά και κοινω-
νικά οφέλη πολλά. 

Τα παγούρια που μοιράστηκαν, σε διάφορα 
χρώματα, σχεδιασμένα με εύκολη λαβή στο κρά-

τημα, κατάλληλα για τη σωστή αποθήκευση του 
νερού. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πραγματικά 
αφού θα μπορούν, πλέον, να τα έχουν μαζί τους 
στην άθληση, στις βόλτες τους, στην παραλία και 
σε κάθε άλλη δραστηριότητα τους, περιορίζοντας 
έτσι τη χρήση των πλαστικών εμφιαλωμένων 
μπουκαλιών νερού που, ως γνωστόν, είναι ασφα-
λή μόνο για μια χρήση και ενδέχεται να βλάψουν 
την υγεία, ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη επα-
ναχρησιμοποίηση ή έκθεσή τους σε υψηλές θερ-
μοκρασίες. 



Συγκλονιστική νίκη σημείωσε ο επικεφα-
λής του Συνδυασμού 
«Συμμαχία Νέων Σι-
κυωνίων», Σπύρος 

Σταματόπουλος, ο οποίος επανεξελέγη θρι-
αμβευτικά Δήμαρχος Σικυωνίων για τρίτη 
φορά με το συντριπτικό ποσοστό του 65,2%. 
Ως το μεγάλο φαβορί των εκλογών κατάφε-

ρε το ακατόρθωτο. Με σιγουριά και αποφα-
σιστικότητα όρθωσε ανάστημα απέναντι σε 
5 συνδυασμούς, μίλησε στους πολίτες με 
ειλικρίνεια, παρουσίασε ένα ρεαλιστικό πρό-
γραμμα και τερμάτισε πρώτος και με διαφο-
ρά στον α’ γύρο με το ισχυρό ποσοστό του 
48,51% σφραγίζοντας τη σχέση εμπιστοσύ-
νης με τους δημότες. Τίποτα δεν μπορούσε 

πλέον να ανακόψει τη νικηφόρα πορεία του. 
Ως αυθεντικός άνθρωπος και με μοναδικό 
όπλο του το πρόγραμμά του και την επιτυχη-
μένη πορεία του στο Δήμο, έγινε ο Δήμαρ-
χος της καρδιάς όλων των δημοτών. Κόντρα 
στις συμμαχίες και τις συμφωνίες επιβεβαί-
ωσε τα προγνωστικά, σημειώνοντας μια σα-
ρωτική νίκη στο β’ γύρο των εκλογών.

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ
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Θρίαμβος Σταματόπουλου�
Με ποσοστό 65,2% επανεκλέχθηκε δήμαρχος Σικυωνίων και καταγράφηκε στην Ιστορία 

ως μια από τις σημαντικότερες αυτοδιοικητικές μορφές!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Ο Σπύρος Σταματόπουλος μέσα σε 
πανηγυρικό κλίμα και εμφανώς συγκι-
νημένος από το μέγεθος της αγάπης 
των συνδημοτών του, αμέσως μετά 
το νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα της 
Κυριακής ευχαρίστησε όσους στήρι-
ξαν τον αγώνα του και προέβη στην 
παρακάτω δήλωση: 

«Σήμερα οι πολίτες αποφάσισαν να 
συνεχίσουν να είναι οι ίδιοι οι συμ-
μέτοχοι, οι κριτές και οι εγγυητές της 
ενότητας και της επόμενης μέρας. 
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-
διάς μου για το μεγάλο ποσοστό με το 
οποίο αναδείξατε τη «Συμμαχία Νέων 
Σικυωνίων» νικητή των σημερινών 
εκλογών. 

Η θριαμβευτική νίκη του συνδυα-
σμού μας αποτελεί δέσμευση ευθύ-
νης. Θα συνεχίσουμε να διοικούμε το 
Δήμο Σικυωνίων με την ίδια αποφα-
σιστικότητα, συνέπεια και εντιμότητα 
που δείχνουμε τόσα χρόνια. Σας δια-
βεβαιώνω ότι θα φανούμε αντάξιοι της 
τιμής που μας κάνατε και της μεγάλης 
νίκης που μας χαρίσατε. 

Ευχαριστώ όλους τους συνεργά-

τες μου για τον έντιμο και αξιοπρεπή 
αγώνα τους και την πολύτιμη βοήθεια 
που προσέφεραν για την επίτευξη του 
στόχου. 

Απόψε είναι μία νίκη της δημοκρατί-
ας, μία μεγάλη νίκη που επιβεβαιώνει 
την εμπιστοσύνη σας στο έργο μας, στο 
όραμά μας, στο πρόγραμμά μας. Είναι 
μια σπουδαία νίκη που αποδεικνύει ότι 
αναγνωρίσατε τον έντιμο αγώνα που 
κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους 
τους πολίτες του Δήμου Σικυωνίων, 
αυτούς που πραγματικά μάς τίμησαν 
με την ψήφο τους, αλλά και αυτούς 
που δεν καταφέραμε να τους πείσου-
με με το πρόγραμμά μας και να τους 
διαβεβαιώσω ότι θα είμαι δίπλα τους, 
η πόρτα του δημάρχου θα συνεχίσει 
να είναι ανοιχτή, θα είμαι ο Δήμαρχος 
όλων των πολιτών. Μας δώσατε μία 
θριαμβευτική νίκη που ξεπερνά κάθε 
μας προσδοκία. 

Η εμπιστοσύνη σας μάς τιμά, η δική 
μας ευθύνη απέναντι σε όλους εσάς εί-
ναι εξίσου μεγάλη. Από αύριο το πρωί 
συνεχίζουμε όλοι μαζί για το καλό και 
την ανάπτυξη του Δήμου μας».
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Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

ΜΑΡΚΟΣ ΛΕΓΓΑΣ:

«Το αποτέλεσμα 
δεν δικαίωσε 

τις ελπίδες μας»
Παραθέτουμε δήλωση του υπ. δημάρχου Σικυωνίων Μάρκου Λέγγα για 

το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στον δήμο Σικυωνίων. 

«Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών 
εκλογών ολοκληρώθηκε. Το αποτέλε-
σμα δεν δικαίωσε τις ελπίδες μας για να 
κάνουμε μιαν ιστορική ανατροπή, παρά 
το γεγονός ότι ο συνδυασμός μας έδω-
σε έναν αξιοπρεπή αγώνα και αυτή την 
Κυριακή. 
Θέλω να συγχαρώ τον δήμαρχο Σπύρο 
Σταματόπουλο για την νίκη του. 
Η ευθύνη για το γεγονός ότι δεν καταφέ-
ραμε να πείσουμε την τοπική κοινωνία 
ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει αλλαγή 
στην διοίκηση του δήμου βαραίνει εμάς.
Από το αποτέλεσμα προκύπτουν δύο 
συμπεράσματα. 
Το πρώτο είναι ότι αν είχε συμβεί η συ-
νένωση των δυνάμεων, την οποία είχα-
με πολλές φορές ζητήσει, το αποτέλε-
σμα θα ήταν διαφορετικό και σήμερα θα 
υπήρχε μια νέα προοπτική στον δήμο. 
Το δεύτερο είναι πως για να μπορέσει 
η κοινωνία να αποδεχτεί το καινούρ-
γιο, πρέπει πρώτα να το γνωρίσει -και 
γι αυτό χρειάζεται χρόνος. Ο συνδυ-
ασμός μας δημιουργήθηκε πριν από 
επτά μήνες, αποτελείται από νέους στην 
ηλικία και την αυτοδιοικητική εμπειρία 

υποψηφίους και τέθηκε αντιμέτωπος 
με μία παράταξη που έχει συνολική 
εμπειρία 17 χρόνων. Θα χρειαστεί και 
για εμάς να περάσουμε από τα έδρανα 
του δημοτικού συμβουλίου, να παρου-
σιάσουμε τις προτάσεις μας, να αναδεί-
ξουμε τα πρόσωπα που μας αντιπρο-
σωπεύουν ώστε να ξαναζητήσουμε την 
ψήφο των συνδημοτών μας. 
Από την θέση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στην οποία μας έταξε η 
κοινωνία των Σικυώνιων δημοτών θα 
δώσουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια 
όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να 
δικαιώσουμε τις προσδοκίες όσων μας 
ψήφισαν και τους οποίους ευχαριστώ 
από τα βάθη της καρδιάς μου. 
Θέλω να ευχαριστήσω τους συνδημό-
τες μου για την συμμετοχή τους στην 
εκλογική διαδικασία και να τους υπο-
σχεθώ ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι 
με αίσθημα ευθύνης, για έναν δήμο με 
εξωστρέφεια και προοπτική, έναν δήμο 
που θα μας αξίζει».    

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 
Μάρκου Λέγγα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:

«Ευχαριστώ 
από καρδιάς»

Ευχαριστώ από καρδιάς τους 2400 
περίπου συμπατριώτες μου, που εμπι-
στεύτηκαν το συνδυασμό μας και μένα 
προσωπικά.
Δώσαμε μια άνιση μάχη και τη δώσα-
με με αξιοπρέπεια και σοβαρό πολιτικό 
λόγο. Η κοινωνία σαφώς μας άκουσε 
και μας έδωσε ρητή εντολή να συνεχί-
σουμε.
Θα τιμήσουμε το ρόλο που μας έταξαν 

οι πολίτες μέχρι τελευταίας στιγμής.
Είναι προφανές οτι θα είμαστε αντιπο-
λίτευση σε οτι κρίνουμε αρνητικό και 
αρωγοί σε οτι κρίνουμε θετικο!!!!!! Γιατί 
αυτό είναι το μοναδικό μας κίνητρο.
Ευχαριστώ τους υποψηφίους μου και 
όλους όσοι βοήθησαν με την προσωπι-
κή ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ εργασία τους. 
Ο αγώνας τώρα ξεκίνησε και θα συνεχι-
στεί ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ.   
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Θαμνοκοπτικό Husqvarna  129R
27,5 cm3   1,1hp 299,00€

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

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

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  535RX 499,00€

Θαμνοκοπτικό 
Husqvarna  553RS

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

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

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  
545RXΤ

Θαμνοκοπτικό Husqvarna  555RXT

919,00€53,3 cm3   /  2,8 kW  /  3,8hp

429,00€

299,00€ 409,00€
499,00€

589,00€329,00€

1450,00€

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

TEXAS VARI
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕAΣ
ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ

BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

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

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

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

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

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



Νίκη στον  Αννίβα Παπακυριάκο έδωσαν 
τα εκλογικά αποτε-
λέσματα της δεύτε-
ρης αναμέτρησης στο 

Δήμο Βέλου-Βόχας , ο οποίος επανεξελέ-
γη με ποσοστό 52,49%, έναντι του Θανάση 
Μανάβη με ποσοστό 47,51%.

Μετά την οριστικοποίηση της επανεγκλο-
γής του ξεκίνησε ένα ατελείωτο γλέντι 
από το Βέλο το οποίο κορυφώθηκε στο 
Βραχάτι. Εκεί η άφιξη του δημάρχου και η 
θερμή υποδοχή συνοδεύτηκε από πυρο-
τεχνήματα και συνθήματα. Ο Αννίβας Πα-
πακυριάκος ευχαριστούσε τον κόσμο που 

τον στήριξε και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι 
η νίκη ανήκει στον κόσμο, αφού αυτοί πά-
λεψαν και αυτοί την κέρδισαν.
Στο στρατόπεδο του Θανάση Μανάβη 
επικράτησε απογοήτευση αφού έφτασαν 
τόσο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 
αλλά δεν κατάφεραν να το πετύχουν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Επανεκλογή Παπακυριάκου�
463 ψηφοδέλτια έδωσαν τη νίκη στον Αννίβα Παπακυριάκο τη δεύτερη Κυριακή!

Το ευχαριστήριο μήνυμα 
του δημάρχου 
Βέλου-Βόχας

Ευχαριστώ!!!
Ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς!!!
20.000 ευχαριστώ σε όλο τον Δήμο μας.
Στην πόλη μας.
Την πόλη που αγαπάμε.
Αποφασίσατε να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι.
Ένα ταξίδι με δυσκολίες πολλές.
Όχι εύκολο. Κουραστικό πολύ.
Αλλά ένα ταξίδι που με όπλα την αγάπη, το 
πείσμα, το μεράκι, την γνώση, την εμπειρία, 
την εμπιστοσύνη, την αλήθεια και την αξιο-
πρέπεια θα έχει ένα μόνο τελικό προορισμό.
Να γίνουμε καλύτεροι.
Να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας.
Εννιά χρόνια μαζί και συνεχίζουμε!!!!
2010, 2014, 2019...
Γράφουμε ιστορία.
Μαζί!!!!!
Στα εύκολα και στα δύσκολα.
Τεράστια τιμή και ευθύνη!!!!
Τεράστια πραγματικά.
Ότι και να πω λίγο.
Το ευχαριστώ μου φαίνεται αυτή τη στιγμή η 
πιο όμορφη λέξη στον κόσμο!!!
Σας ευχαριστώ.
Μία σκέψη ακόμη να μοιραστώ μαζί σας.
Κανένα δάκρυ για τους όχι κερδισμένους.
Το λέω έτσι γιατί δεν υπάρχουν χαμένοι.
Στο δικό μου τρόπο σκέψης δεν υπάρχουν χα-
μένοι.
Υπάρχουν μόνο συμπολίτες μας που θέλουν 
να προσφέρουν.
Τους θέλουμε όλους μαζί γιατί πρέπει όλοι να 
είμαστε μαζί.
Ενωμένοι όλοι με ένα σκοπό, ένα στόχο.
Η πόλη μας κάθε μέρα καλύτερη.
Σας ευχαριστώ!!!!
Ο Δήμαρχος σας
Αννίβας Παπακυριάκος
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΝΕΑ ΠΝΟΗ-ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ:

«Ο αληθινός αγώνας τώρα ξεκίνησε�»
Σας ευχαριστούμε όλους, που πιστέψατε, στην ΝΕΑ ΠΝΟΗ και δώ-

σατε μαζί μας, μία ιστορική μάχη σε ένα άνισο αγώνα. Για λίγες μόνο 
ψήφους δεν καταφέραμε την ανατροπή, απέναντι σε όσους ονειρεύο-
νταν 74%...!

Δώσαμε ένα αγώνα έντιμο και 
καθαρό. Μαζί με όσους ακόμα ονει-
ρεύονται, δεν εκμαυλίστηκαν από 
ένα σύστημα, που κάνει πολιτική με 
τον πόνο και την φτώχεια και έμειναν 
όρθιοι.

Η δημοτική ενότητα Βόχας μας τί-
μησε και μας έδωσε το 55%, παρά 
τον απίστευτο πόλεμο τον οποίο δε-
χθήκαμε.

Πόλεμο προσωπικό, εναντίον του 
επικεφαλής μας και προσβλητικό…!

Πόλεμο με μέσα που προσβάλουν 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
- Δεν μοιράσαμε απευθείας αναθέ-

σεις
- Δεν μοιράσαμε σακούλες με τρό-

φιμα
- Δεν κάναμε ρουσφέτια και εξυπη-

ρετήσεις.
Κάναμε αγώνα με μοναδικά όπλα 

τις αρχές, τις ιδέες και την αγωνία μας 
για το μέλλον του τόπου.

Χάσαμε για λίγες μόνο ψήφους
Νικήσαμε όμως τον φόβο, την 

αλαζονεία και τα φαινόμενα της δι-
απλοκής.

Από σήμερα ξεκινά μία νέα ημέρα.
Η δημοτική ομάδα της «Νέας Πνο-

ής», θα δώσει την μάχη, μέσα στο δη-
μοτικό συμβούλιο και την κοινωνία.

Από σήμερα κλείνει οριστικά ο κύ-
κλος της αδιαφάνειας, της σπατάλης 
και της ασυδοσίας.

Όλα θα είναι στο Φως και όλα θα 
είναι ΝΟΜΙΜΑ.

Το 48% των πολιτών, έδωσε έναν 
άνισο αγώνα, ζητώντας αλλαγή, κά-
θαρση και προοπτική.

Δεσμευόμαστε ότι και θα τα ζήσου-
με και τα τρία.

Ο αληθινός αγώνας ΤΩΡΑ ξεκινά.
ΝΕΑ ΠΝΟΗ Δήμου Βέλου-Βόχας

Ευχαριστήριο 
του Θανάση Μανάβη

«Ευχαριστώ προσωπικά τους 4.421 
πολίτες του δήμου Βέλου-Βόχας, που 
με εμπιστεύθηκαν και πίστεψαν σε 
μένα.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, 
τον συνδυασμό μου και τους εθελο-
ντές που μαζί δώσαμε ένα όμορφο 
αγώνα.

Δεν ήταν δίκαιος.
Ήταν άνισος και το ξέραμε από την 

αρχή.
Τον δώσαμε με όλες τις δυνάμεις 

μας για τα παιδιά μας.
Τον χάσαμε για λίγες ψήφους.
Εμείς μπορούμε να σας κοιτάμε 

όλους μα όλους στα μάτια. Δεν κοροϊ-
δέψαμε κανένα, δεν υφαρπάξαμε την 
ψήφο κανενός.

Ακόμα και αυτούς, που νόμιζαν ότι 
μας κορόιδευαν ή μας έριχναν στάχτη 
στα μάτια.

Όταν γύρω μας όλοι και όλα σαρώ-
θηκαν μείναμε όρθιοι, όπως ταιριάζει 
σε πραγματικούς αγωνιστές της ζωής.

Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Νοιώθω 
πολύ υπερήφανος για όσα κάναμε.

Το 48% των συμπατριωτών μας, 
έμεινε όρθιο απέναντι σε ένα καθε-
στώς που έδειξε το αληθινό του πρό-
σωπο

Δεν είμαι μόνος. Είμαστε χιλιάδες.
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της 

καρδιάς μου.
Προσπάθησα με όλη την δύναμη 

της ψυχής μου για να κερδίσουν τα 
όνειρα μας».

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Ιωάννα Κασίμη:  Η δικαίωση 
ενός μεγάλου αγώνα

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος αν πιστεύεις στις αξίες και τις 
αρχές που τον κάνουν αναγκαίο.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα παρούσα, στην προσπάθεια του 
Παναγιώτη Νίκα και έδωσα μαζί του, την μεγαλύτερη προσωπική 
μου μάχη.

Ακόμα και τις στιγμές που όλα έδειχναν χαμένα δεν σκέφτηκα 
ούτε στιγμή να κάνω πίσω, γιατί με ενέπνεε, η προσωπικότητα και 
το ήθος του νέου περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αλλά και το βαθύ 
αίσθημα ευθύνης, απέναντι στην ΝΔ και τους Νεοδημοκράτες.

Νοιώθω απόλυτα δικαιωμένη προσωπικά για την προσπάθεια 
που έκανα, αλλα πολύ περισσότερο για την μεγάλη νίκη της παρά-
ταξης «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο και την  μεγάλη νίκη 
του Παναγιώτη Νίκα.

Μία νέα εποχή ξημέρωσε στην Πελοπόννησο και όλοι όσοι αγω-
νιστήκαμε για την αλλαγή, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, που 
βρεθήκαμε συνοδοιπόροι σε ένα άνισο αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την ψυχή, τους Κορίνθιους 
και τις Κορίνθιες, που μας στήριξαν και ιδιαίτερα όσους με ψήφι-
σαν για να τους εκπροσωπήσω στο περιφερειακό συμβούλιο.

Με τίμησε εξαιρετικά η επιλογή τους και θα ανταποκριθώ με 
όλες μου τις δυνάμεις, από όποια θέση χρειαστεί να τους υπηρε-
τήσω.

Ηρθε η στιγμή πλέον να κάνουμε και πάλι την Κορινθία και την 
Πελοπόννησο αυτό που της αξίζει.

Η νίκη του Παναγιώτη Νίκα, δικαιώνει στον απόλυτο βαθμό 
όλους όσους δώσαμε μαζί του αυτόν τον έντιμο και καθαρό αγώνα.

Σας ευχαριστώ πολύ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΗ

Δήλωση Κόρκα για την εκλογή της
στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μέσα 
από την καρδιά μου που με στηρίξατε με 
την ψήφο σας και για την εμπιστοσύνη 
που μου δείξατε, εκλέγοντας με στο 
περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννή-
σου. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευθύ-
νη προς όλους αυτούς που τίμησαν το 
συνδυασμό μας καθώς και όλους τους 
πολίτες που έδωσαν τη μεγαλειώδη 
νίκη στον Παναγιώτη Νίκα τη δεύτερη 
Κυριακή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα 
στους συντονιστές του εκλογικού γρα-
φείου του συνδυασμού μας στην Κόριν-
θο, τον Γιώργο Ρούκη και Γιώργο Κα-
ριώτη, καθώς και όλες και όλους τους 
φίλους και εκλογικούς αντιπροσώπους 

που στάθηκαν μέρα και νύχτα κοντά 
μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 
νομικό σύμβουλο του συνδυασμού για 
την Κορίνθια, Κώστα Γιώτη καθώς και 
τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ και τους Προέ-
δρους και τα μέλη των ΔΗΜ.ΤΟ. ΝΔ στο 
Νομό.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου σε όλους τους πολίτες που μας ψή-
φισαν και κυρίως σε εκείνους, οι οποίοι 
δεν έχουν την ίδια ιδεολογική και πολι-
τική αναφορά με εμένα. Σας ευχαριστώ 
όλους και θα αγωνιστώ με όλες μου τις 
δυνάμεις για να δικαιώσω την εμπιστο-
σύνη σας. Την αγάπη σας θα την ανταπο-
δώσω! Θα επιστραφεί με έργα, με εργα-
τικότητα, με διαφάνεια και ταπεινότητα.



Συγκινημένος από την μεγάλη νίκη, 
την ισχυρή εντο-
λή του Κορινθιακού 
λαού αλλά και μετρη-

μένος, απαρέγκλιτα σταθερός στην 
αρχή της ενότητας και της συνεργασί-

ας, ο Βασίλης Νανόπουλος απηύθυ-
νε στους συγκεντρωμένους πολίτες 
τα πρώτα του λόγια ως εκλεγμένος 
δήμαρχος πια Κορινθίων λίγα λεπτά  
πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής και 
ενώ απέμεναν ελάχιστα εκλογικά 

τμήματα  προς καταμέτρηση. 

Άλλωστε το τηλεφώνημα του Αλέξαν-

δρου Πνευματικού για τα συγχαρητή-

ρια  λίγο μετά τις 8 είχε ξεκάθαρα δεί-

ξει πως η Αλλαγή ήταν πια γεγονός!

ΑΛΛΑΓΗ!
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Δικαίωση για τον Νανόπουλο�
Αυτή η νίκη είναι νίκη όλων των Κορινθίων! Δήλωσε ο νέος δήμαρχος Κορινθίων Βασί-

λης Νανόπουλος αμέσως μετά τη θριαμβευτική επικράτησή του τη δεύτερη Κυριακή!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Ο νέος δήμαρχος Κορινθίων στο 
μήνυμά του ανέφερε τα εξής: 
«Κορίνθιες και Κορίνθιοι, η σημερινή 
εκλογική νίκη είναι μια νίκη που ανή-
κει σε όλους εσάς! Είναι δική σας!
Είναι μια νίκη που θα την θυμάμαι πά-
ντα, θα την έχω για πάντα στην καρδιά 
μου γιατί σταθήκατε δίπλα μου! Στα 
εύκολα και στα δύσκολα… 
Και δεν το ξεχνώ!
Σας ευχαριστώ για την πίστη και την 
αφοσίωση σας στο πρόσωπο μου και 
στον αγώνα που κάναμε. Σας ευχαρι-
στώ θερμά!
Ευχαριστώ τους συνυποψήφιους μου 
για τον πολιτικό πολιτισμό που επέδει-
ξαν.Σήμερα, χαρείτε την μεγάλη νίκη!
Από αύριο δεν υπάρχουν νικητές και 
νικημένοι.
Θα είμαι Δήμαρχος όλων των Κοριν-
θίων!
Όλα όσα είπαμε στην προεκλογική πε-
ρίοδο θα τηρηθούν με συνέπεια!
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ πως θα αναλώσουμε 
με τους συνεργάτες μου όλες τις δυ-

νάμεις μας στην υπηρεσία του δήμου 
και των δημοτών!
Θα κάνουμε την πόλη μοναδική και τα 
χωριά να νιώσουν το δήμο δίπλα τους.
Μια νέα εποχή ξεκινά για το δήμο!
Δεν μηδενίζουμε το παρελθόν, χα-
ράσσουμε νέα πορεία!
Έτσι όπως θέλει στην μεγάλη του 
πλειοψηφία o Κορινθιακός λαός!

Θέλω να ευχαριστήσω όσους στάθη-
καν δίπλα μου…
Την οικογένεια μου, τους ευχαριστώ 
πολύ!
Τους στενούς μου συνεργάτες στο 
γραφείο για τις ατέλειωτες ώρες  δου-
λειάς τους.
Τους υποψηφίους του συνδυασμού 
μας, είτε εξελέγησαν είτε όχι, θα δου-
λέψουμε μαζί για το δήμο. Τους εκλο-
γικούς μας αντιπροσώπους και τους 
υποστηρικτές μας σε  κάθε χωριό και 
την πόλη, όλους όσους μας στήριξαν 
και μας ψήφισαν.
Μαζί με τις άλλες παρατάξεις δημι-
ουργούμε μια ισχυρή πλειοψηφία για 
να λειτουργήσουμε…
Η συνεργασία με όλες τις παρατάξεις 

θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα!
Και είναι συμβολικό το δώρο που μου 
έστειλε  ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κόλ-
λιας,μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.
Όλοι μαζί θα δουλέψουμε! Όπως δου-
λεύει  η Εθνική Ελλάδος!
Αλλάζουμε νοοτροπία!
Θέτουμε τον πήχη ψηλά!
Και την ελπίδα που εναπόθεσαν επά-
νω μας οι δημότες,δεν θα την διαψεύ-
σουμε!
Θα τιμήσουμε την αγάπη σας!
Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας!
Και θα τις ανταποδώσουμε στο πολλα-
πλάσιο!
Σας ευχαριστώ πολύ!
Όλοι μαζί θα κάνουμε το δήμο μας 
πρότυπο».
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com

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

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

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

ΖΗΤEIΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
από επιχείρηση στο Ζευγολατιό. 

Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 Εμπειρία και γνώσεις Λογιστικής επιθυμητές. 

Τηλ. 6944 737847

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καναπές τριθέσιος, διθέσιος και μονός. 
Δερμάτινο σε καλή κατάσταση. 1300€. 

Σύνθετο καρυδιά, 3 τεμάχια, 980€.
Τηλ. 6975 363950 (Βραχάτι)

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

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:  27410-53500

ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail:  crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

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

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

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ UEFA B΄

Stymphalia Lake Run 2019
Το   ΝΠΔΔ   Παιδείας,   Πολιτισμού,   Αθλητισμού   Σικυωνίων “Η   ΜΗΚΩΝΗ”, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ) και ο αθλητικός σύλλογος Λαύκας “Η Στυμφαλίς”, σε συνεργασία με την  Ένωση Αθλητικών Σωματεί-

ων ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου,  διοργανώνουν και φέτος τον  4ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου στη λίμνη Στυμφαλία

Αποστάσεις – Κατηγορίες – Ηλικίες:
- Κατηγορία:  21.100 μ.
  Αφετηρία: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Τερματισμός: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Ώρα εκκίνησης 09:00
- Κατηγορία:  10.000 μ.
  Αφετηρία: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Τερματισμός: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Ώρα εκκίνησης: 09:15
- Κατηγορία:  5.000 μ.
  Αφετηρία: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Τερματισμός: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Ώρα εκκίνησης: 09:15
- Κατηγορία παιδιών γεννηθέντων 2006–2015 (μη 
αγωνιστική διαδρομή)
  Συμμετέχοντες: Αγόρια – κορίτσια που έχουν γεν-
νηθεί τις χρονολογίες 2006 – 2015 
  Απόσταση διαδρομής: 1000 μ.
  Αφετηρία: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Τερματισμός: Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
  Ώρα εκκίνησης: 10:30

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στις αγωνιστικές διαδρομές μπορούν να συμμετά-
σχουν όλοι και όλες που έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους και έχουν πρόσφατα υποβληθεί 
στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που τους επιτρέ-
πουν την συμμετοχή σε τέτοιου είδους αγώνες δρό-
μου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν Υπεύ-
θυνη Δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στην Δήλωση 
Συμμετοχής τους πριν τον αγώνα, και αναφέρει ότι 
είναι καλά στην υγεία τους και συμμετέχουν στον 
αγώνα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με δική τους ευθύνη.

Αίθουσα κλήσης:
Πέμπτη 13 Ιουνίου-Σάββατο 15 Ιουνίου (10:00-
18:00) 

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Κυριακή 16 Ιουνίου (07:30-08:30) 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Οι ώρες και οι τοποθεσίες ενδέχεται να διαφοροποι-
ηθούν με σχετική ανακοίνωση στο site του αγώνα.
Χωρίς δήλωση παρουσίας δεν θα επιτραπεί η συμμε-
τοχή στους αγώνες.

Έπαθλα:
Σε όλους τους συμμε-
τέχοντες που θα τερμα-

τίσουν θα απονεμηθεί το μετάλλιο του αγώνα και 
στους τρείς πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμη-
θεί αναμνηστικό έπαθλο. 

Ιατρική εξέταση:
7 α) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων 
και τον ιδίων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξε-
τασθεί Ιατρικώς πριν από τους αγώνες, όπως προ-
βλέπει ο Νόμος 2725/99.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτραπεί η συμ-
μετοχή στους αγώνες.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών–τριών είναι 
υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμ-
μετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστο-
ποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του 
αθλητή–τριας και το οποίο θεωρείται από νομαρχι-
ακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο 
ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες 
οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ια-
τρούς. 
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώ-
ρησή του.
7β) Σε ότι αφορά στους δρομείς που δεν είναι εγγε-
γραμμένοι σε σύλλογο η ευθύνη βαραίνει αποκλει-
στικά τους ιδίους. 
7γ) Οι μαθητές–τριες θα πρέπει να εξεταστούν με ευ-
θύνη των γονέων τους, για να διαπιστωθεί η καλή 
τους υγεία, για ακίνδυνη συμμετοχή τους στον αγώ-
να. Για να συμμετάσχουν θα πρέπει απαραιτήτως να 
υπογράψουν την σχετική δήλωση – βεβαίωση που 
θα υπάρχει στην γραμματεία του αγώνα.
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