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Γνώμη

Φ. 79  •  m. τριτη  7  απριλιου  2015
διανεμεται δωρεαν

οαση ανθρωπιασ!
κοινωνικα παντοπωλεια

σελ. 15

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο
νταμπλούχος ο αοΖ!

σελ. 8,12-13

σελ. 2, 4-5, 6-8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

υπογράφηκε η σύμβαση για 
τα σκουπίδια της τρίπολης

τέλος στο δράμα της πρωτεύουσας της πελοποννήσου έρχεται να δώσει 
η κοινοπραξία ραψωματιώτη-πελαν, ενώ την ίδια ώρα το συμβούλιο 
της επικρατείας δίνει το πράσινο φως για τη σύμβαση με την τερνα.

Ανάσταση.
Τα σήμαντρα χτυπούν. 
Κι όλα τα δένδρα ανθίζουν πέρα ως πέρα. 
Στον κόσμο αυτό ας μάθουν ν' αγαπούν
 όσοι το μίσος έσπειραν κι ας πουν
"Χριστός Ανέστη ετούτη την ημέρα".

Στέλιος Σπεράντσας

Καλή Ανάσταση!

αγκάλιασε τον τίτλο μετά τη νίκη με το δερβένι
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2 πολιτών
ΓνώμηΤα εν Δήμω

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 ΡΟ Υ

Κοινωνικά Παντοπωλεία Σικυωνίων & βέλου-βόχας

Μια όαση ανθρωπιάς�
Μέσα στις Άγιες μέρες του Πάσχα τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αποτελούν μία όαση ελπίδας και ανθρωπιάς 

για πολλούς, χτυπημένους από την οικονομική κρίση, συνάνθρωπους μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Βέλου-Βόχας ξεκίνησε τη λει-

τουργία του πριν από δύο χρόνια, τον Απρίλιο του 2013. Υποστηρίζει 
περίπου 250 οικογένειες και στηρίζει τη λειτουργία του αποκλειστικά 
και μόνο στις ευγενικές προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά 
και στην εθελοντική εργασία πολλών δημοτών. Σήμερα, την ευθύνη λει-
τουργίας του έχει η αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη. 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
δήμου Βέλου-Βόχας απετέ-
λεσε το προσωπικό στοίχημα 
της Κωνσταντίνας Τζαναβάρα. 
Από την αρχή της θητείας της 
ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής η κ. Τζαναβάρα 
επιδόθηκε ακούραστα και με 
επιμονή στη δημιουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Πάλεψε, μόνη της πολλές 
φορές, να το στελεχώσει και 
να εμφυσήσει στον κόσμο την 
ανάγκη να το υποστηρίξουν 
και να το συνδράμουν. 
Τελικά, κατάφερε να οργανώ-
σει πολύ καλά αυτή την τόσο 
αναγκαία, πια, κοινωνική 
δομή στο δήμο Βέλου-Βόχας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Σικυωνί-

ων είναι ένα από τα πρώτα που λειτούργησαν στο 
νομό Κορινθίας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν 
από τρία χρόνια και ενισχύει σε τακτική βάση πάνω 
από 80 οικογένειες. Χάρη στην ευαισθησία των δη-
μοτών και την άοκνη προσπάθεια της Ομάδας εθε-
λοντών του Κοινωνικού Παντοπωλείου τα ράφια 
γεμίζουν και μαζί και οι καρδιές των συνανθρώπων 
μας που βρίσκουν εκεί βοήθεια.

Για την ενίσχυση του Παντοπωλείου η Ομάδα 
εθελοντών πραγματοποιεί διάφορες δράσεις πχ. 
Χριστουγεννιάτικο - Πασχαλινό Παζάρι, πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς όπου 
αντί εισιτηρίου προσφέρονται τρόφιμα, ενημερωτι-
κές καμπάνιες στην πόλη (super market κλπ).

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του είναι η εντεταλ-
μένη δημοτική σύμβουλος για θέματα κοινωνικής 
πολιτικής, Βάσω Μπουζιάνη.

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
2742 301 792 // 6942 471 577
georgios.trifonopoulos@gmail.com

Γιώργος Τρυφωνόπουλος
Ζωοτροφές 

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
τηλ. 2742 301 792  //  κιν. 6942 471 577

e-mail: georgios.trifonopoulos@gmail.com

Ξηρά τροφή
σκύλου 20 kg

Κονσέρβα
σκύλου 1250 gr

από

Τροφή πτηνών
α΄ ηλικίας 20 kg

Τροφή πτηνών
β΄ ηλικίας 25 kg

Κουνελίνη
χωρικής

εκτροφής 25 kg

Γάντια εργασίας

13,99 €

0,99 €

11,49 €

12,99 €

10,99 €

0,80 €

36,99 €

Σπίτι σκύλου 

Επιλογή που συμφέρει!

η νέα
πρόταση στις



από 274€

175€
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ DRAGONE 
ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
LONCIN MASTER LC750
Iσχυρός κινητήρας 196cc µε φίλτρο αέρος σε λάδι

δύο ταχύτητες εµπρός+1 όπισθεν
Ρυθµιζόµενο τιµόνι,  πλάτος εργασίας:90cm

www.dragoneweb.org

MPF

Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per la-
vorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working 
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bear-
beitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux 
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

τηλ. 27420 35333  email:gpsillas@hotmail.com

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με πιστωτική κάρτα

1,75 m  από 4200€

1,60 m  από 3800€  

1,40 m  από 3500€

3800€
με ΦΠα

465€
3500€

με ΦΠα

3300€
με ΦΠα

από 627€

410€
από 578€

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
HUSQVARNA 153R

Ανεξάρτητο σύστηµα εκκίνησης, εργονοµική χειρολαβή,
κεφαλή µεσινέζας Τ45χ και δίσκος χορτοκοπής

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
SUBARU MASTER 280

Κινητήρας 5,7 ΗΡ, µέγιστη παροχή: 28lt/min  µέγιστη πίεση:35 At

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA CT126
Κινητήρας Briggs & Stratton 12,5 ΗΡ. Πλάτος κοπής 77 cm. Ύψος κοπής 20-80 cm. 

Με ενσωµατωµένο συλλέκτη. 6+1 ταχύτητες.

MC CORMICK F80 E LINE
Κινητήρας PERKINGS 4400cc 74 HP. 

4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ, κιβώτιο ταχυτήτων 16 εµπρός + 16 πίσω µε ρεβέρσα και 
έρπουσα. 4Χ4.  Υδραυλικά δισκόφρενα και τιµόνι ΚLIMA.

FELCO 820

ΧΟ
ΡΤ

ΟΚ
ΟΠ

ΤΙ
ΚΑ

 E
FC

OSTARK
4400 T

STARK
8460

380€
από 596€

335€
από 418€

410€
από 590€

1.999€
από 2.706€

Μικρομετρική ρύθμιση 
κεφαλής κοπής

λειτουργία
ημι-ανοίγματος Δυνατότητα κοπής από 1 έως 45mm

Σκανδάλη με ελατήριο 
φιλική στον χρήστη

λεπτό σώμα εργαλείου, φιλικό 
στον χρήστη ( από 36mm)

1700€

31.800€ 27.900€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ
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4 πολιτών
ΓνώμηΚοινωνία

Ολόθερμες ευχές

σε όλους για

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

με υγεία, χαρά

και οικογενειακή γαλήνη.
 

Θανάσης Μανάβης
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
δήμου Βέλου-Βόχας

Κοινωνικό Παντοπωλείο βέλου-βόχας: 
Δράσεις συλλογής τροφίμων

Σε Ζευγολατιό, Βέλο, Βραχάτι, αλλά και όλες τις τοπικές κοινότητες, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα 
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Βέλου-Βόχας.

«Το Κοινωνικό Παντοπωλείο το 
ξεκίνησε η πρώην αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνα 
Τζαναβάρα με εθελοντές και φυσι-
κά τη στήριξη του δήμου μέσω του 
ΝΠΔΔ. Έκτοτε έχουν εξυπηρετηθεί 
πολλοί συμπολίτες μας που πραγ-
ματικά το έχουν ανάγκη», μας λέει η 
υπεύθυνη υπάλληλος του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου κ. Άντα Χωρια-
τάκη. Και συνεχίζει: «αυτή τη στιγμή 
έχουν γίνει δικαιούχοι περίπου 180 
οικογένειες στα είδη πρώτης ανά-
γκης, καθώς και άλλες 70 οικογένει-
ες οι οποίες θα εξυπηρετηθούν την 
περίοδο του Πάσχα». 

Η κ. Χωριατάκη τονίζει την ανάγκη 
να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια ευ-
αισθητοποίησης και ενημέρωσης και 
από τους δημοτικούς συμβούλους 
προς τον κόσμο, καθώς κάποιοι δεν 
έχουν δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον 
για την ενίσχυσή του. 

Η υπεύθυνη αντιδήμαρχος κ. Μα-
ρία Καλλίρη επισημαίνει ότι η αντα-
πόκριση του κόσμου είναι ικανο-
ποιητική, εξαίρει τη συμμετοχή και 
συμβολή συλλόγων και ομάδων του 
Δήμου αλλά ζητά την ακόμα μεγαλύ-
τερη ευαισθητοποίηση όλων, ώστε 

να φτάσει το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο να καλύπτει τις ανάγκες όλων 
αυτών που έχουν την ανάγκη του. 

Φέτος οργανώθηκαν δράσεις συλ-

λογής τροφίμων στις 28 Μαρτίου και 
4 Απριλίου τόσο στην έδρα του δήμου 
στο Ζευγολατιό, όσο και στις δημοτι-
κές κοινότητες Βέλου και Βραχατίου 

αλλά και σε όλες τις τοπικές κοινότη-
τες. Η ανταπόκριση υπήρξε ικανοποι-
ητική και τα ράφια του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου γέμισαν, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους υπεύθυνους εθε-
λοντές να ενισχύσουν αποτελεσματι-
κά τις οικογένειες που έχουν ανάγκη 
αυτές τις άγιες μέρες. 

Στο Ζευγολατιό και τα δύο αυτά 
Σάββατα τόσο ο πρόεδρος της Δη-
μοτικής Κοινότητας όσο και υπάλλη-
λοι του δήμου στις πλατείες του χω-
ριού κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
πολλά είδη πρώτης ανάγκης και να 
ενισχύσουν τα ράφια του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου. 

Στο Βέλο οι Ομάδες Ενεργοποί-
ησης της Συλλογικότητας και στε-
λέχη της Ανέλιξης γέμισαν το χώρο 
της Πλατείας και πολλοί εθελοντές 
έφτιαξαν πασχαλινές λαμπάδες που 
διέθεσαν με σκοπό την στήριξη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο Βραχάτι ο δραστήριος σύλλο-
γος ΔΡΩμείς έδωσε το παρόν στην 
πλατεία της Αγίας Παρασκευής και 
κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν 
τον κόσμο και να συγκεντρώσουν 
πολλά τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης. 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος

Πελοποννήσου

Εύχομαι σε όλους
καλό Πάσχα και 
χρόνια πολλά!
Μακάρι το φως
της Αναστάσεως

του Χριστού να λάμπει 
στις καρδιές
όλων μας!
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5πολιτών
Γνώμη Κοινωνία

Οι Σύλλογοι αποτελούν για μια κοι-
νωνία στοιχείο κοινωνικής συνοχής και 
δεσμού των δημοτών. Μέσα από την 
παραγωγή πολιτισμού ή την πραγμα-
τοποίηση κοινωνικών δράσεων συν-
δέουν τα άτομα σ’ αυτό που ονομάζε-
ται κοινωνικό σύνολο, ενισχύουν και 
διατηρούν το συλλογικό υποσυνείδητο, 
την έννοια της ομάδας, της κοινωνίας. 

Στο δήμο Βέλου-Βόχας υπάρχουν 
πολλοί και αξιόλογοι σύλλογοι με μα-
κροχρόνια δράση όπως η Πνευματική 
Στέγη Ζευγολατιού, ο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» Βραχατίου, ο Πολιτιστικός και 
Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, οι Ομά-
δες Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας 
Βέλου, οι ΔΡΩμείς  στο Βραχάτι, κ.ά. 

Φέτος, ενόψει Πάσχα, όπως άλλωστε 
γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, 
ο δήμος αναζήτησε τη βοήθειά τους για 
να ενισχύσει τις κοινωνικές δομές του, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Έτσι είδα-
με ακούραστα και αγόγγυστα τα μέλη 
των συλλόγων να στέκονται όλη μέρα 
στις πλατείες προσπαθώντας να προ-
σελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσμου 
και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης και 
τρόφιμα για το κοινωνικό  παντοπω-
λείο. 

Οι ομάδες Ενεργοποίησης της Συλλο-
γικότητας στο Βέλο, ανήμερα το Σάββα-
το του Λαζάρου, περιόδευσαν το χωριό 
κρατώντας το ομοίωμα του Λαζάρου 
στα χέρια τους λέγοντας τα κάλαντα της 
πρώτης Ανάστασης. Στη συνέχεια συ-
γκεντρώθηκαν στην πλατεία γύρω από 
τους πάγκους που είχαν στηθεί για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και με υλικά 
που είχαν μαζί τους έφτιαξαν πασχαλι-
νές λαμπάδες τις οποίες διέθεταν στους 
κατοίκους και περίοικους, συγκεντρώ-
νοντας τα κέρδη τους για την στήριξη 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αντίστοιχα, στο Βραχάτι οι ΔΡΩμείς 
μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Πα-
ρασκευής έφτιαξαν τον πάγκο τους 
και παρότρυναν τους κατοίκους να 
προσφέρουν ό,τι το δυνατόν περισσό-
τερο για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, αποδεικνύοντας πως 
ο ρόλος και η βοήθεια των συλλόγων 
στην κοινωνία μας είναι πολυεπίπεδη, 
σημαντική και απολύτως απαραίτητη.

Η πολύτιμη βοήθεια των συλλόγων�
ΔΡΩμείς και Ομάδες Ενεργοποίησης Συλλογικότητας Βέλου οργάνωσαν και στήριξαν τις προσπάθειες συλλογής τροφίμων, 

ενώ ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας ανέλαβε τον καλλωπισμό των πλατειών!
 ■ Τα μέλη και η 
πρόεδρος Γεωργία 
Παπαγιαννοπούλου 
του Πολιτιστικού και 
Λαογραφικού 
Συλλόγου Βόχας το 
Σάββατο του Λαζάρου 
4/4 επέδραμαν στην 
πλατεία Ηρώων στο 
Ζευγολατιό και την 
ομόρφυναν φυτεύοντας 
μικρά λουλούδια και 
άλλα φυτά. Και του 
χρόνου!

 ■ Οι ΔΡΩμείς στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής στο Βραχάτι.
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6 πολιτών
ΓνώμηΤα εν Δήμω...

Νέα Πλατεία, Ζευγολατιό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

αναψυκτικά, καφέδες, τυρόπιτες-σφολιάτες, 
τοστ-µπαγκέτες, σάντουϊτς

Λεωνίδας Στεργιόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής ‘Ενωτικής Ριζοσπαστικής  Παράταξης Βέλου-Βόχας’

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στην πατρίδα μας,

Στις οικογένειές μας,

Στις  καρδιές μας.
 

Το Σάββατο 4 Απριλίου, ο Λεωνί-
δας Στεργιόπουλος, μαζί με μέλη της 
Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης 
βρέθηκαν στο Super Market »ΚΡΗ-
ΤΙΚΟΣ» στη Σαμούτανη με σκοπό την 
συγκέντρωση τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δή-
μου Βέλου-Βόχας.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
μεγάλη και κατόρθωσαν μέσα σε λίγες 
ώρες να συγκεντρώσουν αρκετά με-
γάλη ποσότητα ειδών τα οποία  παρέ-
δωσαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 
πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην 
προσπάθεια που κάναμε, δείχνοντας 
έμπρακτα πως η αλληλεγγύη στην 
πράξη είναι ακόμα αρκετά ισχυρή», 
καταλήγει η ανακοίνωση του Λεωνίδα 
Στεργιόπουλου.

Μία αξιέπαινη 
πρωτοβουλία�
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ Σ/Μ
Μέλη της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης 
του δήμου Βέλου-Βόχας βρέθηκαν έξω από το 
σούπερ μάρκετ Κρητικός στο Βραχάτι και συνέ-
λεξαν πάνω από 40 σακκούλες τρόφιμα για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου. Το εγχεί-
ρημά τους απολύτως επιτυχημένο έδειξε πως 
είναι πιο εύκολο να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος 
με τη φυσική παρουσία εθελοντών παρά με 
ξερά καλάθια μέσα στα Σούπερ Μάρκετ!

ΤΗΛ.: 27410 55184   FAX: 27410 55189
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή
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ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 
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αλαμά
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προς στάση Προαστιακού

Γράνα 
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
δήμου Σικυωνίων ήταν το πρώτο 
που ιδρύθηκε πριν 3 χρόνια στο νομό 
Κορινθίας. Όπως εξηγούσε ο δήμαρ-
χος Σπύρος Σταματόπουλος τότε: «Ο 
σκοπός της λειτουργίας του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης 
της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 
μας και έχει ως σκοπό την καταπολέ-
μηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, αλλά και την προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής, καθότι στη-
ρίζεται τόσο στην ευαισθητοποίηση και 
στον εθελοντισμό ατόμων και ομάδων 
πληθυσμού όσο και στις εθελοντικές 
προσφορές επιχειρήσεων, ουσιαστικά 
δηλαδή στην ενεργοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας». 

Πράγματι, από την αρχή της λει-
τουργίας του έτυχε μεγάλης υπο-
στήριξης από εθελοντές του δήμου. 
Όπως μας εξηγεί η υπεύθυνη, σή-
μερα, δημοτική σύμβουλος κ. Βάσω 
Μπουζιάνη «για να πετύχει το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο χρειάζεται πολύ 
τρέξιμο και ενημέρωση  στον κόσμο 
ποιοι είναι ωφελούμενοι. Σημαντικό 
είναι να ξέρεις ποιοι είναι οι δικαιού-
χοι, να πετυχαίνεις καλές τιμές από 
τους προμηθευτές και σίγουρα να 
έχεις εθελοντές. Όλα αυτά αν τα έχεις 
τότε η όλη προσπάθεια απογειώνεται. 
Σημαντικό είναι να ευαισθητοποιείται ο 
κόσμος και να προσφέρουν όσο το δυ-
νατόν περισσότερη γιατί η οικονομική 
κατάσταση είναι δύσκολη για όλους. 

Στην παρούσα φάση», καταλήγει, 
«καλύπτουμε περί τις 80 οικογένειες 
τροφοδοτώντας τες με είδη πρώτης 
ανάγκης και τρόφιμα δύο φορές το 
μήνα. Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσοι μας προσφέρουν και προσδο-
κούμε να αυξηθεί ο αριθμός των αν-
θρώπων που προσφέρουν».

Οι πολύτιμοι εθελοντές
Φέτος το Πάσχα στήθηκε στον 

πεζόδρομο του Κιάτου πάγκος με 
πασχαλινές κατασκευές τις οποίες 
έφτιαξαν και διέθεσαν εθελοντές 
προκειμένου να συγκεντρωθούν 
χρήματα για την στήριξη του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου. Άοκνη 
αρωγός σε όλες αυτές τις δράσεις η 
δημοτική υπάλληλος Γεωργία Γκα-
βάγια, οργάνωσε και στήριξε την 
προσπάθεια. Εκεί βρήκαμε και τρεις 
από τις εθελόντριες οι οποίες κατέ-
θεσαν τις σκέψεις τους για το έργο 
που επιτελούν.

Δήμητρα Σπούλου: "Όπως κάθε 
χρόνο, είμαστε εδώ κάνοντας το 
πασχαλινό παζάρι υπέρ του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου. Διαθέτουμε 
γλυκίσματα, λαμπάδες και πασχαλινά 
διακοσμητικά, χειροποίητα από τους 
εθελοντές του παντοπωλείου μας. Όλα 

τα έσοδα θα είναι για να γεμίσουν τα 
ράφια μας". 

Άντα Μαυραγάνη: "Είμαστε εδώ 
σήμερα προσφέροντας μια μικρή βοή-
θεια υπέρ των συνανθρώπων μας που 
έχουν ανάγκη. Θέλουμε τη βοήθεια 
όλων για να συνεχίσει να λειτουργήσει 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο".
Ρία Δουβή: "Το Κοινωνικό Πα-

ντοπωλείο έχει διαρκείς ανάγκες και 
σήμερα είναι μία από τις προσπάθειες 
που κάνουμε όλη η Ομάδα Εθελοντών 
για να ενισχύσουμε το έργο του στους 
δύσκολους καιρούς που βιώνουμε".

Κοινωνικό Παντοπωλείο Σικυωνίων: 
Η δύναμη των εθελοντών�
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σικυωνίων αποτελεί πρότυπο εθελοντικής προσφοράς 

και εργασίας αφού στηρίζει τις δράσεις του αποκλειστικά στους εθελοντές
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Ο Δήμος Βέλου Βόχας και το Νο-
μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου Βέλου Βόχας ΑΝΕΛΙΞΗ 
διοργάνωσαν ποδοσφαιρικό αγώνα 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα τη Μεγά-
λη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 
4.00 μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου 
μεταξύ των ομάδων Ποδοσφαίρου 
Ελλήνων Ηθοποιών και Επίλεκτων 
Παλαιμάχων Βέλου-Βόχας.

Η τιμή του εισιτηρίου ήταν 3€ και 
τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Βέλου-Βόχας και στο Ευθύμειο Κέ-

ντρο Κορίνθου.
Στόχος των διοργανωτών ήταν 

ένα ευχάριστο για παρευρισκόμε-
νους και συμμετέχοντες απόγευμα, 
απολαμβάνοντας ένα πλούσιο πο-
δοσφαιρικό θέαμα και ταυτόχρονα 
αναπτύσσοντας πνεύμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ευαισθησίας και συνει-
σφοράς προς τους συνανθρώπους 

μας που έχουν ανάγκη.
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη 

επιτυχία, ο κόσμος διασκέδασε και 
φωτογραφήθηκε με τους ηθοποιούς, 
ενώ για την ιστορία ο αγώνας έληξε 
ισόπαλος 2-2. Μάλιστα ένα από τα 
γκολ για τους παλαίμαχους του δήμου 
Βέλου-Βόχας πέτυχε ο πρόεδρος της 
ΑΝΕΛΙΞΗΣ Ανδρέας Σιάχος.

Με επιτυχία ο Φιλανθρωπικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας στο βέλο

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

 • Ανδρικό

  • Γυναικείο

• Ηµιµόνιµο
 Μανικιούρ
  Πεντικιούρ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, 
Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74

Παραπλεύρως Φαρµακείου ΧΡΗΣΤΑΡΑ

EVA

Θέμα Δέδε βάζει η 
Ν.Ε. ΣΥριΖα Κορινθίας

Σ ε μείζον ζήτη-
μα για την ΝΕ 

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας 
έχει αναδειχθεί η 
τοποθέτηση του 
Γιώργου Δέδε στη 
θέση του γενικού 

γραμματέα του υπουργείου Υπο-
δομών. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες η ΝΕ είναι καζάνι που βράζει 
διότι το κόμμα δεν έχει απαντήσει 
στις συνεχείς και παρατεταμένες 
οχλήσεις της, τόσο τηλεφωνικές 
όσο και γραπτές, από αρχές Φε-
βρουαρίου. Η τοποθέτηση του 
Γιώργου Δέδε, ο οποίος θεωρεί-
ται εκφραστής της μνημονιακής 
πολιτικής σε κορινθιακό και πα-
μπελποννησιακό επίπεδο σε ένα 
νευραλγικό υπουργείο έχει ανοίξει 
τους ασκούς του Αιόλου, όσο κι αν 
κάποιοι στην Κουμουνδούρου κά-
νουν πως δεν ακούν τίποτα!

Υπογράφεται το έργο 
με την ΤΕρΝα;

Π ρος συμβασιοποίηση οδηγεί-
ται μέσα στο επόμενο διάστη-

μα το έργο διαχείρισης απορριμμά-
των (ΣΔΙΤ), προϋπολογισμού 160 
εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, 
ύστερα και από την απόρριψη από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας δύο 
προσφυγών του δήμου Οιχαλίας. 

Οι δύο αυτές προσφυγές κατά 
του έργου εκδικάστηκαν τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβριο και η από-
φαση που δημοσιοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα κοινοποιή-
θηκε, όπως αναφέρουν οι πληρο-
φορίες, στο Ελεγκτικό Συνέδριο το 
οποίο αναμένεται να εγκρίνει, κατά 
το αμέσως προσεχές διάστημα, τη 
σύμβαση του έργου. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι τελικές υπογραφές μετα-
ξύ της ΤΕΡΝΑ ενεργειακή και των 
εμπλεκόμενων φορέων της πολι-
τείας αναμένεται να πέσουν μέσα 
στις προσεχείς ημέρες. 

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Ελλ
ηνική μουσική

κάθε βράδυ

 ■ Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ κ. Ανδρέας Σιάχος και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος απονέμουν 
στον Δημήτρη Καλαντζή, αρχηγό της ομάδας των ηθοποιών, αναμνηστική πλακέτα και το νικητήριο κύπελλο 
αντίστοιχα, από τον πολύ επιτυχημένο φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου.
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Δ ελτίο τύπου εξέδωσαν οι δύο πα-
ρατάξεις της μειοψηφίας στο δήμο 
Σικυωνίων όπου αναφέρονται στο 

πρόβλημα των απορριμμάτων και στη 
λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιή-
θηκε, διαχωρίζοντας τη θέση τους από 
τις όποιες ενέργειες της δημοτικής αρ-
χής. Στο κοινό δελτίο τύπου αναφέρεται: 
«Μετά τη φαρσοκωμωδία της Τετάρτης 18 
Μαρτίου 2015 («Λαϊκή Συνέλευση» για τα 
απορρίμματα) στο Δημαρχείο Σικυωνίων, 
το έργο συνεχίστηκε και στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ενώ σω-
ροί από σκουπίδια παραμένουν σε διάφορα 
σημεία του Δήμου Σικυωνίων εξ αιτίας  της 
επιλεκτικής αποκομιδής τους. Αλλά, ας πά-
ρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Από τη Λαϊκή Συνέλευση, που συγκλή-
θηκε με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Σικυ-
ωνίων, κ. Σταματόπουλου για το πρόβλημα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά 
την απόφαση του ΦΟΔΣΑ να κλείσει ο ΧΥΤΑ 
Κιάτου, δε βγήκε κανένα αποτέλεσμα, ούτε 
και φωτίστηκαν ιδιαίτερα οι πολίτες, γιατί 
απλούστατα από ότι φάνηκε δεν υπήρχε 
τέτοιος στόχος.

Στις έντονες ερωτήσεις των πολιτών, 
γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ ενώ γνωρίζαμε το 
πρόβλημα πολύ καιρό πριν και τι θα κάνου-
με τώρα, η μόνη απάντηση του κ. Δημάρχου 
ήταν «θα κάνουμε ανακύκλωση!!!».

Για να ξεφύγει από τις οργισμένες, φρα-
στικά, αντιδράσεις των πολιτών κατέφυγε 
στην προσφιλή του μέθοδο «πέτα τη μπάλα 
στην εξέδρα», επιτιθέμενος  σε ομιλητές με 
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Κι ενώ ο ΧΥΤΑ έχει κλείσει από 10 Μαρ-
τίου περίπου (γεγονός που ήταν σε γνώση 
της Δημοτικής Αρχής) και τα σκουπίδια 
παραμένουν στα περισσότερα σημεία της 
πόλης 20 ημέρες τώρα, στο δημοτικό συμ-
βούλιο της 30ης Μαρτίου αρνήθηκε να 
συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης τι επι-
τέλους σκέπτεται να κάνει, μεταφέροντάς 
το για…. αργότερα!! Πάλι η ίδια τακτική που 
μας έφτασε μέχρι εδώ, προσωπικές επιλο-

γές, αποσπασματικές κινήσεις, χωρίς κανέ-
να συγκεκριμένο σχέδιο και φυσικά χωρίς 
αποτέλεσμα.

Ακόμη και ένα Σχέδιο Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων για την οριστική δι-
αχείριση, την οποία θέλει να εφαρμόσει στο 
χώρο της οικολογικής βόμβας του χώρου 
του πρώην ΧΥΤΑ , μας το παρουσίασε μετά 
από πολλές πιέσεις μας στο τέλος Φεβρου-
αρίου, χωρίς να συνοδεύεται από καμιά οι-
κονομική ανάλυση του κόστους. Μια μελέ-
τη που και  μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε 
εάν και πότε θα συζητηθεί στο ΔΣ, αφού η 
απάντηση του στο αίτημά μας να συζητηθεί 
άμεσα ήταν: « δεν χρειάζεται ΔΣ για να γί-
νουν οι προτάσεις, κάντε μας γραπτές προ-
τάσεις και θα τις λάβουμε υπόψη»…

Από πληροφορίες μας από Δημοτικούς 
Συμβούλους του Ξυλοκάστρου και όχι από 
τον ίδιο, που απλά το επιβεβαίωσε σε ερώ-
τησή μας, μάθαμε ότι συμφωνήθηκε με το 
Δήμο Ξυλοκάστρου να μεταφέρει ο Δήμος 
μας στο ΧΥΤΥ Ξυλοκάστρου έως 30 Ιουνίου 
2015 ποσότητες απορριμμάτων  στο πλαίσιο 
του δικαιώματος συμμετοχής μας λόγω της 
Δημοτικής ενότητας Φενεού, που συμμετεί-
χε στον αρχικό Σύνδεσμο κατασκευής του 
ΧΥΤΥ (ετήσιο περίπου δικαίωμα 2.500 τό-
νων ). Σημειωτέον ότι η μηνιαία παραγωγή 
απορριμμάτων στο δήμο μας είναι περίπου 
900 τόνοι.

Σε ερώτησή μας στο ΔΣ τι θα γίνει από τον 
Ιούλιο και μετά, η ακαταλαβίστικη απάντηση 
που έδωσε ήταν ότι «ο ΧΥΤΥ έχει αρχίσει να 
λειτουργεί από την αρχή του χρόνου κι εμείς 
αρχίζουμε από τώρα, έχουμε περιθώριο να 
τα πάμε. Τι δεν καταλάβατε;»

Μετά από όλα αυτά, επειδή θεωρούμε 
ότι η λαϊκή συνέλευση που οργάνωσε η Δη-
μοτική Αρχή καμία σχέση δεν είχε ούτε σαν 
στόχος ούτε σαν περιεχόμενο με την ημερί-
δα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  που 
είχε αποφασίσει (και δεν πραγματοποιήθη-
κε) η διαπαραταξιακή επιτροπή του ΔΣ, και 
οι πολίτες δεν έχουν ενημερωθεί ουσιαστι-
κά για τα στάδια της Ανακύκλωσης και της 

Κομποστοποίησης του τρόπου διαχείρισης 
που προτείνουμε (Διαλογή στην Πηγή) σε 
αντιδιαστολή με την οικολογικά και οικονο-
μικά ασύμφορη πρόταση διαχείρισης (Τα-
τούλη- ΤΕΡΝΑ) σε Περιφερειακό επίπεδο, 
οι παρατάξεις της μειοψηφίας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σι-
κυωνίων Πολιτών και Νέα Μεγάλη Σικυω-
νία  δεσμευόμαστε σύντομα να κάνουμε μια 
εκδήλωση για να ενημερώσουμε πραγματι-
κά τους δημότες για την κατάσταση που βρι-
σκόμαστε και για την πρότασή μας ώστε να 
καταλάβουν οι πολίτες αυτά που δεν ήθελε 
να καταλάβουν ο κ. Δήμαρχος με την «τύ-
που ενημερωτική» λαϊκή συνέλευση.

Είναι ο δικός μας  τρόπος αντιπαράθεσης 
στον εμπαιγμό και τον συνεχή αυτοσχεδια-
σμό του κ. Δημάρχου σε ένα τόσο σοβαρό 
ζήτημα όπως αυτό της διαχείρισης των 
απορριμμάτων , που συσσωρεύονται καθη-
μερινά στους δρόμους μας.

Η συμμετοχή των πολιτών και η διαμόρ-
φωση της τελικής πρότασης αποτελεί για 
μας εγγύηση για την επιτυχία της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας στο ΔΣ του 
δήμου Σικυωνίων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩ-
ΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΚΥΩΝΙΑ»

Διαχωρίζει τη θέση της η αντιπολίτευση στο Κιάτο�

Διαχείριση απορριμμάτων

Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης
Δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης προσφέρει ο Δήμος Σικυωνίων 

στις 16, 17 και 18 Απριλίου στο Κιάτο. Το πρόγραμμα εντάσσεται 
στην προσπάθεια του Δήμου για την ενημέρωση των δημοτών σε θέμα-
τα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι δωρεάν εξετάσεις 
θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του «Κοινωνικού Φαρμακείου» του 
Δήμου, στον 1ο όροφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου, ως εξής:
Πέμπτη 16 Απριλίου,   ώρες : 13:30 έως 17:00
Παρασκευή 17 Απριλίου, ώρες : 13:30 έως 17:00
Σάββατο 18 Απριλίου,  ώρες : 10:00 έως 13:00
Εξέταση μπορούν να κάνουν κάτοικοι του Δήμου Σικυωνίων ηλικίας 
άνω των 40 ετών, όσοι καπνίζουν, άτομα που εκτίθενται σε ρυπογόνους 
παράγοντες, άτομα με δυσκολία στην αναπνοή ή με πρωινό βήχα και 
γενικά άτομα που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τη λειτουργία των πνευμό-
νων τους. Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη, είναι διάρκειας 10 λεπτών, 
ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη δι-
άγνωση των πνευμονικών παθήσεων. Το πρόγραμμα δωρεάν σπιρομέ-
τρησης θα πραγματοποιηθεί από Ιατρό Πνευμονολόγο και υλοποιείται σε 
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων – Προα-
γωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, στο τηλέφωνο: 27423 60117 (κα 
Γκαβάγια) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Η 23ετής πείρα µας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων 
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση

της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας. 

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός

Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ – ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
επικεφαλής ελασ. αντιπολίτευσης 

δήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι το φως της 
Ανάστασης να φωτίζει 
πάντα την ζωή μας 

και να μας οδηγεί στο 
δρόμο της αγάπης και 

της αλληλεγγύης!
Καλό Πάσχα! 
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Το Πάσχα είναι
μια μοναδική ευκαιρία 

επιστροφής
στην αλληλεγγύη
και την ελπίδα.

Εύχομαι καλή Ανάσταση 
και χρόνια πολλά!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙ∆ΗΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βέλου Βόχας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού,   

Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής 
δήμου Βέλου-Βόχας

Εγκάρδιες
πασχαλινές ευχές
για μια χαρούμενη 
Λαμπρή με υγεία, 
αγάπη, χαρά και 
αλληλεγγύη προς
το συνάνθρωπο!
Καλή Ανάσταση!

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ∆ΡΑΛΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος

Βέλου-Βόχας

Εύχομαι υγεία,
χαρά, ελπίδα
& Ανάσταση
για όλους!

Καλό Πάσχα!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών
δήμου Βέλου Βόχας

Η Ανάσταση του Χριστού 
είναι μήνυμα...

σαφές και δημιουργικό... 
το πραγματικό μήνυμα 

ελπίδας, χαράς
και ζωής...

Καλή Ανάσταση
και καλό Πάσχα!

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" 

κ. Ανδρέας Σιάχος, το Δ.Σ. 

του Νομικού Προσώπου, καθώς 

και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς 

και εργαζόμενοι

εύχονται η Ανάσταση του Κυρίου 

να είναι Ανάσταση Ελπίδας για όλους, 

για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, 

πιο ειρηνικό, για έναν κόσμο  

δημιουργικό κι ευτυχισμένο!

Είθε η φετινή Ανάσταση να αποτελέσει 

ένα μήνυμα αναγέννησης για όλους!

Καλή Ανάσταση

Καλό Πάσχα
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Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα ας γεμίσουν τις καρδιές όλων 
μας  με αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα

για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες προκλήσεις
της σημερινής πραγματικότητας.

Ας στρέψουμε το βλέμμα μας στο συνάνθρωπο
που μας χρειάζεται και ας ανταποκριθούμε
στο κάλεσμα για ομοψυχία και αλληλεγγύη.

Εύχομαι σε όλους τους δημότες του Δήμου Βέλου Βόχας 
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΙΟΣ
Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου

Το Αναστάσιμο φως 
να φωτίζει τις ζωές 

όλων σας και να 
σας χαρίζει υγεία, 

οικογενειακή ευτυχία 
και επαγγελματική 

προκοπή!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Πρόεδρος Δ.Κ. Ζευγολατιού

Τις καλύτερες

ευχές μου,

καλή Ανάσταση

και καλό Πάσχα,

με υγεία, ευτυχία

και χαρά!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου – Βόχας

Εύχομαι ολόψυχα
σε όλους το ανέσπερο 
Φως της Ανάστασης 

να φωτίσει
τις ζωές μας και να 
μας χαρίσει υγεία, 
ελπίδα και χαρά.
Καλή Ανάσταση!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Δημοτική Σύμβουλος

 Βέλου-Βόχας

Εύχομαι από την καρδιά 

μου υγεία σε όλους, 

οικογενειακή ευτυχία 

και τις Άγιες μέρες του 

Πάσχα ας βοηθήσουμε 

ο ένας τον άλλον όσο 

ποτέ άλλοτε!
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Διαπαραταξιακές συναντήσεις για τα σκουπίδια

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:

 � ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 � ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 � ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
 � ΥΠΕΡΤΑΣΗ
 � ΑΘΛΗΤΕΣ
 � ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 � ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 � ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 � ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Παροχές:

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ 
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ 
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

 � ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

 � ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 � ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
•	 Oνυχοµυκητίαση
•	 Υπερκεράτωση	(σκλήρυνση	πελµάτων)
•	 Αφαίρεση	κάλων
•	 Παχυονυχία
•	 Ορθονυχία
•	 Ονυχοκρύπτωση	(νύχι	που	εισχωρεί	στο	δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συναντήσεις πραγματοποίησαν οι δη-
μοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας από 
τους πέντε δήμους της Κορινθίας σχετικά 
με το οξυμένο πρόβλημα και στον νομό 
μας διαχείρισης των αστικών στερεών 
αποβλήτων. Η πρώτη συνάντηση έγινε 
την Δευτέρα 23 Μαρτίου στην  Κόρινθο 
και η δεύτερη τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο 
Βραχάτι. Στις συναντήσεις διαπιστώθηκε 
-σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδό-
θηκε- πως «η διαχείριση των απορριμμά-
των αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και 
δύσκολα προβλήματα που καλείται άμεσα 
να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εξ αιτίας της 
χρόνιας αδιαφορίας ή ολιγωρίας Πολιτείας 
και Δήμων. Τα στοιχεία δείχνουν, ότι  η 
ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων συνολικά στην 
Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί, καθώς η ελ-
ληνική πραγματικότητα παραμένει στους 
ΧΥΤΑ και στους ΧΑΔΑ με την Ελλάδα να 
βασίζεται σε ποσοστό άνω του 85% στην 
ταφή, υγειονομική και μη».

Στις συναντήσεις αποτυπώθηκε η κα-
τάσταση που επικρατεί σε κάθε Δήμο, 
αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν, ανταλλάχθηκαν γνώμες 
και διαπιστώθηκε η ανάγκη διατύπωσης 
προτάσεων και συντονισμένης δράσης σε 
επίπεδο νομού από τη μεριά των παρατά-
ξεων, που κατέληξαν πως είναι απαραίτη-
το να προβούν σε άμεσες δράσεις όπως:
• Εκπόνηση και εφαρμογή Τοπικών 

Σχεδίων Διαχείρισης ανά Δήμο, με 
μειωμένο το λειτουργικό κόστος δια-

χείρισης των ΑΣΑ και με έμφαση και 
κατεύθυνση στην ολοκληρωμένη δια-
χείριση και Διαλογή στην Πηγή και όχι 
μέσω κοινοπραξιών τύπου ΤΕΡΝΑ για 
διαχείριση σε επίπεδο Περιφέρειας.

• Προώθηση και στήριξη διαδημοτικών 
συνεργασιών, γιατί ένα τόσο σημαντικό 
πρόβλημα αυτής της μορφής δεν μπο-
ρεί να επιλυθεί μεμονωμένα.

• Χωροθέτηση άμεσα:  α. Χ.Υ.Τ.Υ ανα-
τολικής Κορινθίας και ολοκλήρωση 
Χ.Υ.Τ.Υ. Ξυλοκάστρου β. Αναζήτηση 
νέων χώρων, εντός Νομού, για δη-
μιουργία νέων Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα γ. χώροι κομποστο-

ποίησης και δημοτικά ή διαδημοτικά 
Κ.Δ.Α.Υ δ. πράσινα σημεία σε κάθε 
Δήμο

• Προσπάθεια μέσω της συνεχούς ενη-
μέρωσης των πολιτών, να επιτευχθεί ο 
στόχος της αύξησης των επιπέδων ανα-
κύκλωσης των υλικών συσκευασίας. 
Ειδικό βάρος στην ενημέρωση θα έχουν 
και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδια-
φέροντος όπως οι χώροι εστίασης, σχο-
λεία, νοσοκομεία, super market, κτλ. 

• Οριστικό κλείσιμο των ΧΑΔΑ και αποκα-
τάστασή τους σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω 

προτάθηκαν:
• Η οργάνωση ημερίδας με την συμμε-

τοχή μελών της Αυτοδιοίκησης όλων 
των Δήμων της ενότητας Κορινθίας, 
εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της περιφέ-
ρειας, φορέων και οργανώσεων, συλ-
λόγων και των βουλευτών του Νομού. 

• Η δημιουργία διαπαραταξιακής επιτρο-
πής των παρατάξεων που συναντήθη-
καν, αλλά και όσων άλλων συμφωνούν 
με αυτό το πλαίσιο, ως όργανο για την 
υποβολή προτάσεων, των συντονισμό 
των ενεργειών και την παρακολούθη-
ση της υλοποίησης των σχεδιασμένων 
ενεργειών.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι προτει-

νόμενες δράσεις έχουν άμεσο χαρακτήρα 
και οι δημοτικές αρχές όλων των δήμων 
της Κορινθίας πρέπει να τις προτάξουν, 
γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν τελειώ-
σει προ πολλού.

Οι παρατάξεις:
• Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνί-

ων Πολιτών (Μαυραγάνη Κούλα)
• Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δή-

μου Βέλου-Βόχας (Στεργιόπουλος 
Λεωνίδας).

• Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών 
Δήμου Κορινθίων (Ψηλογιαννόπου-
λος Παναγιώτης)

• Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λου-
τρακίου – Αγ. Θεοδώρων( Στάμου 
Δημήτρης)

• Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου Ευρωστί-
νης (Ζάρρος Ανδρέας)
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Κι όμως υπογράφηκε�

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Ειδήσεις

Πολύ μελάνι έχει χυθεί μέχρι σήμερα για 
τα σκουπίδια της Τρίπολης. Τα σκουπίδια 
φεύγουν, τα σκουπίδια μένουν, θα τα πάρει 
η Κοζάνη, θα τα πάρει η ECORAP, την ευθύνη 
έχει ο δήμος, την ευθύνη έχει η Περιφέρεια 
και άλλα πολλά θέματα, ων ουκ έστι αριθμός. 
Το σίγουρο είναι πως ένα θέμα ήταν πάντα 
το πιο σοβαρό και το πιο αληθινό: ο κίνδυ-
νος της δημόσιας υγείας. Έτσι, όταν μετά τις 
2 Μαρτίου η σύμβαση της Περιφέρειας με την εταιρεία 
ECOSPOT συμφερόντων Ραψωματιώτη έπεσε στο 
κενό, αφού απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
η απελπισία, η οργή και η αγωνία ρίζωσαν στην πρω-

τεύουσα της Πελοποννήσου.
Ο δήμος βρήκε έναν χώρο προσωρινά 

όπου και άρχισε να μεταφέρει τα συσσωρευ-
μένα σκουπίδια, ενώ η αντιπεριφερειάρχης κ. 
Ντίνα Νικολάκου υποσχόταν με δημόσια δή-
λωσή της πως η σύμβαση θα εξεταζόταν και 
πάλι και το πρόβλημα θα λυνόταν. Κι όπως 
αποδείχτηκε η Μεσσήνια πολιτικός κράτη-
σε το λόγο της. Έτσι, πριν λίγες μόλις μέρες, 

στην Οικονομική επιτροπή ήρθε εκ νέου το θέμα της 
σύμβασης, το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία και η 
σύμβαση υπογράφηκε οριστικά από ότι φαίνεται αυτή 
τη φορά!

Ενέκρινε ο Επίτροπος

Ε νέκρινε τελικά ο Επίτροπος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 

σύμβαση μεταξύ της Κοινοπρα-
ξίας εταιρειών Ραψωματιώτη και 
ΠΕΛΑΝ με την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων της Τρίπολης. Φαί-
νεται ότι την προηγούμενη φορά η 
απόρριψη είχε γίνει για καθαρά τυ-
πικούς λόγους, γεγονός που δια-
ψεύδει και τις όποιες Κασσάνδρες 
μιλούσαν για ελλιπή αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων Ραψωματιώτη. 

Μηδέν υπόλειμμα
Μεταξύ άλλων στο πρακτικό του δια-

γωνισμού για τη διαχείριση των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Τρίπολης 
προβλέπεται ένας ειδικός τρόπος επεξερ-
γασίας, ο οποίος σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης θα περιλαμβάνει: α)διαλογή 
για τον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων, 
β) κομποστοποίηση μέσα από την οποία 
το οργανικό υπόλειμμα θα μετατραπεί σε 
εδαφοβελτιωτικό γ) διαχωρισμό του εδα-
φοβελτιωτικού από το υπόλοιπα μη οργα-
νικά στοιχεία και δ) δεύτερη διαλογή για 
την ανάκτηση κατηγοριοποίηση των υπο-
λοίπων μη οργανικών στοιχείων με στόχο 
ανακύκλωση τους και την ολική εξάλειψη 
υπολείμματος. 

Τ ελικά δεν ήταν πρωταπρι-
λιάτικο ψέμα. Την Τετάρτη 
1η Απριλίου εγκρίθηκε το 

Πρακτικό Διεξαγωγής Δημόσιου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έρ-
γου:  «Αντιμετώπιση της έκτακτης 
ανάγκης του Δήμου Τρίπολης για τη 
Διαχείριση των Στερεών Αποβλή-
των», προϋπολογισμού 305.000 
ευρώ. Έτσι κατακύρωσε τον διαγω-
νισμό και «στην Κοινοπραξία «EC-
ORAP Α.Ε., ΡΑΠ ΕΡ Αναπτυξιακή 
ΑΤΕΒΕ, ΠΕΛΑΝ Α.Ε. , Ραψωματι-
ώτης Παν. - Ραψωματιώτης Δημ. 
Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο ΤΡΙΠΟΛΗ 
3/2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», όπως ανα-
φέρει.

Τα δύο μέρη της Κοινοπραξίας, οι 
εταιρείες Ραψωματιώτη και η ΠΕ-
ΛΑΝ ΑΕ είχαν βρεθεί «αντίπαλες» 
στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
Προκειμένου όμως να ξεπεραστεί 
οριστικά ο σκόπελος του ελεγκτι-
κού συνεδρίου επιλέχθηκε η λύση 
της Κοινοπραξίας, η οποία άφησε 
ικανοποιημένες όλες τις πλευρές: 
τους επιχειρηματίες, την Περιφέ-
ρεια, αλλά κυρίως τους κατοίκους 
της Τρίπολης. 

Αξιοσημείωτο είναι πως στο πρα-
κτικό υπάρχει λεπτομερής αναφο-
ρά στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει 
η επεξεργασία (χωρίς υπόλειμμα), 
στο οικονομικό σκέλος, αλλά και 
στην απόδοση των ευθυνών για 
τη σημερινή κατάσταση. Έτσι όσον 
αφορά τα οικονομικά αναλύεται 
ως εξής: «Για κάθε τόνο σύμμι-
κτων απορριμμάτων θα κάνουμε 
την παραδοχή ότι το 35% (350kgr) 
είναι ανακυκλώσιμα που θα ανα-
κτηθούν στην πρώτη διαλογή. Μετά 
την πρώτη διαλογή τα 650 kgr που 
θα απομείνουν θα οδηγηθούν για 
κομποστοποίηση από την οποία τα 
400kgr είναι οργανικά στοιχεία και 
θα μετατραπούν σε εδαφοβελτιω-
τικό. Τα υπόλοιπα 250kgr θα περά-
σουν εκ νέου από τον διαλογέα για 
να κατηγοριοποιηθούν και αυτά και 

να αξιοποιηθούν ως ανακυκλώ-
σιμα. Στη βάση αυτής της μεθοδο-
λογίας θα έχουμε κόστος ανά τόνο 
σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 
1Χ45€+0.65Χ35€+0.25Χ45€=79 
ευρώ ανά τόνο».

Αναφορικά δε με τις ευθύνες των 
φορέων η άποψη της Περιφέρειας 
αναλύεται σε μια ολόκληρη παρά-
γραφο όπου αναφέρεται: «…τόσο ο 
Δήμος Τρίπολης όσο και η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, δεν είχαν την 
ευθύνη διαχείρισης των απορριμ-
μάτων και η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στην οποία περιήλθε ο 
Δήμος Τρίπολης δεν οφείλεται σε 
παραλείψεις τους. Συγκεκριμένα 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου φέ-
ρει την αρμοδιότητα μόνο για την 
ολοκλήρωση του έργου «Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
ΣΔΙΤ» και την παύση λειτουργίας 
των ΧΑΔΑ (…) χωρίς να αφήνο-
νται περιθώρια σχετικά με την εκ-
χώρηση της οποιαδήποτε άλλης 
αρμοδιότητας. Την ωρίμανση και 
υλοποίηση των έργων προσωρι-
νής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, 
αξιοποίησης και διάθεσης των αστι-
κών αποβλήτων που προβλέπονται 
από το νέο ΠΕΣΔΑ έχει ο ΦΟΔΣΑ. 
(…) Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έχει 
την κατά νόμο αρμοδιότητα για τη 
διαχείριση των ΑΣΑ (Αστικών Στε-
ρεών Αποβλήτων) ως την έναρξη 
της ενεργοποίηση της υποχρέωσης 
του αναδόχου του έργου «Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
ΣΔΙΤ». Στη βάση αυτή, η μη εξα-
σφάλιση από το ΦΟΔΣΑ νόμιμα 
αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων 
διαχείρισης των ΑΣΑ στις οποίες 
θα μετέφερε τα συλλεχθέντα απορ-
ρίμματα ο Δήμος Τρίπολης καθιστά 
νόμω και ουσία το πρόβλημα της 
οριστικής διάθεσης των αποβλήτων 
του Δήμου, άλυτο, χωρίς ο ίδιος ο 
Δήμος να φέρει ευθύνη»!!!

H ισχύς (και η λύση) 
εν τη ενώσει�

Σε Κοινοπραξία της ECORAP - ΠΕΛΑΝ Α.Ε. τα απορρίμματα της Τρίπολης

ΝτίΝα Νίκολακου
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Διανομή κατ ’  οίκον
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ΤΗΛ. 27410 87149
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www.ecorap.gr
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Και φέτος ο «42ος αγώνας Ελληνικής Επα-
ναστάσεως» του Π.Ο.Ι.Α.Θ. ξεκίνησε το αγω-
νιστικό πρόγραμμα της Ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θαλάσσης. Ο αγώνας που συμπίπτει με την 
εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου είναι μια 
μεγάλη διοργάνωση που συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο μεγάλο αριθμό σκαφών.

Ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου έδωσε και φέ-
τος δυναμικά το παρόν με εικοσαμελή απο-
στολή από αθλητές, μέλη και φίλους που 
παρά τις αντίξοες μετεωρολογικές προβλέ-
ψεις, συμμετείχαν στη διοργάνωση. Πέρα από 
την αγωνιστική συμμετοχή αθλητών του, ο 
Ναυτικός Όμιλος Κιάτου έδωσε και αυτή τη 
χρονιά την ευκαιρία σε μέλη και φίλους του 
να αποκτήσουν μια μοναδική εμπειρία ζώντας 
από κοντά έναν από τους δημοφιλέστερους 
αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.  

Η διαδρομή ήταν Φάληρο-Ύδρα, Ύδρα-Φά-
ληρο, 72 ναυτικά μίλια. Η εκκίνηση της πρώ-
της ιστιοδρομίας δόθηκε στις 4 το απόγευμα 
της Παρασκευής 27 Μαρτίου στο Φάληρο με 
νότιους, νοτιοανατολικούς ανέμους έως 5 

μποφόρ και η άφιξη των σκαφών στην Ύδρα 
ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Το Σάββατο ήταν ημέρα ξεκούρασης για τα 
πληρώματα που είχαν την ευκαιρία να πε-
ριηγηθούν στη γραφική Ύδρα και να ζήσουν 
αξέχαστες στιγμές. Το μεσημέρι έγιναν οι 
βραβεύσεις των πληρωμάτων των πρώτων 
σκαφών ανά κατηγορία. Την Κυριακή η εκκί-
νηση δόθηκε στις 10.30 το πρωί με ανέμους 
βόρειους 3 μποφόρ που στην πορεία γύρισαν 
σε νοτιοανατολικούς 3-4 μποφόρ. Τα πληρώ-
ματα είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικα-
νότητές τους στο χειρισμό του μπαλονιού και 
να τερματίσουν νωρίς στο Φάληρο.

 Ήταν μια επιτυχημένη διοργάνωση και οι 
ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού τους στην 
Ύδρα για του χρόνου. 

 Αποτελέσματα αγώνα:
 ORC international

SERENDIPITY, ARISTOFANI, BANA 
BIOLETTA 4

ORCclub
HERMES, ALTER EGO, MELTEMI

Στην Ύδρα ο Ναυτικός 
Όμιλος Κιάτου

Πήρε τη νίκη ο Άρης, αλλά 
δεν εξασφάλισε την άνοδο

Επικράτησε ο Άρης Βοχαϊκού με 2-0 της Προοδευτικής 
Περιγιαλίου στο μεγάλο ντέρμπυ που όλοι περίμεναν να 
κρίνει την άνοδο. Η ομάδα του Βοχαϊκού κυριάρχησε στο 
γήπεδο παρά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες και στο 
β΄ ημίχρονο άνοιξε το σκορ. Τα γκολ πέτυχαν οι Καλαντζής 
και Παπαδάτος.

Στην προτελευταία όμως αγωνιστική (5/4/2015) όμως 
δεν κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη απέναντι στον 
Κουταλά και περιορίστηκε στο 0-0. Αυτή όμως η λευκή 
ισοπαλία μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για την ομάδα του 
Βοχαϊκού αν την βοηθήσει η τύχη.

Συγκεκριμένα ο Άρης για την τελευταία αγωνιστική υπο-
δέχεται τη Λυκοποριά, την οποία πρέπει να νικήσει χωρίς 
να δεχτεί τέρμα. Παράλληλα, αν η Προοδευτική που έχει 
δύσκολο παιχνίδι μέσα στον Κουταλά χάσει, χωρίς μάλιστα 
να πετύχει γκολ, τότε η δεύτερη θέση και η πολυπόθητη 
άνοδος θα ανήκει στο Βοχαϊκό!!!!
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χατ-τρικ ο Μυργιώτης,
Ντάμπλ ο α.Ο. Ζευγολατιού

Μια εντυπωσιακή χρονιά ολοκληρώνεται για 
τον ΑΟ Ζευγολατιού, ο οποίος μετά τη νίκη 
του με 3-1 επί του Αστέρα Δερβενίου και την 

ήττα της Κορίνθου 2006, είναι και μαθηματικά πρω-
ταθλητής της Α1 Κατηγορίας για πρώτη φορά στην 
ιστορία του, κάνοντας μάλιστα και νταμπλ, καθώς 
πριν από ένα μήνα περίπου, είχε κατακτήσει και το 
Κύπελλο Κορινθίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του 
Μυργιώτη (19’), μετά από σέντρα του Μπούκη και 
γενικά είχαν την απόλυτη υπεροχή, στο α’ μέρος.

Στην επανάληψη, ο ΑΟΖ έχασε μοναδική ευκαι-
ρία για το 2-0, καθώς ο Ρουμελιώτης απέκρουσε 
πέναλτι του Μυργιώτη, σε παράβαση που κέρδισε ο 
ίδιος από τον Βασιλάρη.

Στο 56’ όμως μετά από όμορφη κάθετη πάσα του 
Καραϊνδρου Γ., στον Μυργιώτη, αυτό απέναντι από 
τον τερματοφύλακα του Αστέρα, πλάσαρε εύστοχα 
για το 2-0.

Κάπου εκεί, οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να γίνουν 
πιο απειλητικοί και στο 63’ έφτασαν στο 2-1 με τον 
Σιδέρη, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Οι γηπεδούχοι όμως στο 82’ και πάλι ο Μυργιώ-
της, διαμόρφωσε το τελικό 3-1 μέσα σε αποθέωση, 
φτάνοντας τα 22 γκολ στο πρωτάθλημα και δείχνει 
έτοιμος να κατακτήσει για 3η συνεχή χρονιά τον τίτ-
λο του 1ου σκόρερ.

Η ομάδα του Ζευγολατιού, ολοκλήρωσε με δέκα 
παίκτες λόγω αποβολής του Αντωνόπουλου Π. με 
απευθείας κόκκινη κάρτα (87’) για χτύπημα σε αντί-
παλο και ενώ είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγώνα.

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Ντόκο, Αυγέ-
ρης, Αντωνόπουλος Χ., Σπυρόπουλος, Παινέσης, 
Μπούκης, Καραϊνδρος Γ., Γεώργαρης Ι., Καραϊνδρος 
Δ., Μυργιώτης. Έπαιξαν και οι: Αντωνόπουλος Π., 
Λούβρης, Παληος.

Πηγή: www.apopsi.gr

«Οι επιτυχίες να συνεχιστούν 
και να φτάσετε ακόμα ψηλότερα!»

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυ-
ριάκος και η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κα. Μαρία 
Καλλίρη συνεχάρησαν την ομάδα του Δήμου Βέλου 
Βόχας Α.Ο.Ζευγολατιού που μετά την κατάκτηση του 
κυπέλλου κατακτά και το πρωτάθλημα Κορινθίας 
2014-2015. Στο συγχαρητήριο μήνυμά τους τονίζουν 
πως είναι «μία επιτυχία που κάνει όλο το Δήμο πε-
ρήφανο, που αποτελεί διαφήμιση για τον αθλητισμό 

του τόπου μας και μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία 
για το μέλλον.  Τώρα απομένει η πορεία στα μπαράζ 
για να κριθεί η φετινή πορεία της ομάδας. Ευχόμαστε 
τα καλύτερα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη», κα-
ταλήγουν.

Έφυγε με ψηλά το κεφάλι
Με ψηλά το κεφάλι αποχώρησε από το κύπελ-

λο ερασιτεχνών Ελλάδος ο ΑΟΖ μετά την ήττα του 
με 3-4 εντός έδρας από το Ρέθυμνο. Η ομάδα του 
Ζευγολατιού πάλεψε σκληρά και έφτασε στην πηγή, 
χωρίς όμως να πιεί νερό αφού στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα το Ρέθυμνο πέτυχε το 4ο γκολ του και 
εξασφάλισε την πρόκρισή του στους 8. Από την άλλη 
ο ΑΟΖ στάθηκε παλικαρίσια και με άριστη απόδοση 
από όλους τους παίκτες του τελείωσε την πορεία 
του στο κύπελλο ερασιτεχνών περήφανος. 

Μήνυμα για την επιτυχή πορεία της ομάδας απέ-
στειλλε στα ΜΜΕ ο Θανάσης Περαχωρίτης ο οποίος 
μεταξύ άλλων στηλιτεύει την πενιχρή παρουσία ντό-
πιων στο γήπεδο: «Συγχαρητήρια σε όλους για την 
άψογη εμφάνιση, παρότι η "εξέδρα" ήταν φτωχή από 
παρόντες Ζευγολατιώτες -τισσες, Βοχαΐτες, θεσμι-
κούς και άλλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μεγάλη διάκριση 
για την ακαδημία 

της Ελλάδας βέλου
«Μεγάλη και ιστορική επιτυχία για το σω-

ματείο μας η επιλογή της Ακαδημίας μας, 
μεταξύ των 125 Ακαδημιών στην Ελλάδα 
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα "Ανάπτυξη 
- Εκπαίδευση - Εκσυγχρονισμός των Ερασι-
τεχνικών Ποδοσφαιρικών Ακαδημιών" της  
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ύστερα από αυστηρά κριτήρια 
αξιολόγησης με βαθμολογία, αρχικά διοι-
κητικών και μετά επιτόπιων ελέγχων από 
επιτροπή της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. των τμημάτων 
των ακαδημιών, του υλικού, των αρχείων, 
των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
και συνέντευξης με τον Πρόεδρο του Σωμα-
τείου μας.

H διάρκεια του προγράμματος θα είναι 
έως 30/6/2016.

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα στηρί-
ζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Uefa 
και τις αρχές του Grassroots, του καλύτερου 
νεανικού αθλητικού μοντέλου παγκοσμίως, 
ενώ θα συνδέεται και με την Ε.Π.Ο. 

Το μήνυμα του προγράμματος είναι "Σή-
μερα Αθλητές - Αύριο Καλύτεροι Άνθρω-
ποι" και σκοπός της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι να 
φέρει ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στον 
αθλητισμό και να θέσει νέα δεδομένα στην 
αθλητική εκπαίδευση, να αναδείξει τον εκ-
παιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο του αθλη-
τισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, 
εστιάζοντας στις αξίες που συνθέτουν το 
αθλητικό ιδεώδες και ειδικότερα το ευ αγω-
νίζεσθε, την ευγενή άμιλλα, το σεβασμό, το 
ήθος και την ομαδικότητα.

Για την σημαντική αυτή διάκριση θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε:

Τον Δήμαρχο Βέλου -Βόχας Παπακυριά-
κο Αννίβα,  την Αντιδήμαρχο Μαρία Καλίρη 
και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ" 
Ανδρέα Σιάχο για την στήριξη και την παρα-
χώρηση των Άρτιων Αθλητικών Εγκαταστά-
σεων του Δήμου μας.

Τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας μας 
κ. Καριώτη Γεώργιο και τους προπονητές κ. 
Κοντογιάννη Χρήστο και Πετρόπουλο Άγγελο.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.»
Δελτίο τύπου της Ελλάδας Βέλου

 ■ Ο Μυργιώτης εκτελεί εύστοχα πέναλτυ και ανοίγει το σκορ στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο.
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Μετά την ισοπαλία με τον Κουταλά ο Άρης Βο-
χαϊκού ελπίζει στην καλή του τύχη στην τελευταία 
αγωνιστική, προκειμένου να πάρει τη 2η θέση και 
το εισιτήριο της ανόδου. Το καλό σενάριο λέει λοι-
πόν πως η Προοδευτική θα χάσει από τον Κου-
ταλά, ενώ ο Άρης θα νικήσει (κατά προτίμηση με 
ευρύ σκορ) την 4η Λυκοποριά και λόγω διαφοράς 
τερμάτων θα πάρει τη 2η θέση και θα ακολουθή-
σει τον Κουταλά στην άνοδο!!! 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.  1-3 

ΑΠΕΣΣΑΣ-ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ  1-0 

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ  1-0 

ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ-ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ  3-0 

ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ-ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ  0-0 

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  0-3 αα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 21 16 5 0 53
2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 21 15 2 4 47
3. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 21 14 3 4 45
4. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 21 13 5 3 44
5. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 21 12 3 6 39
6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 21 10 3 8 33
7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 21 9 0 12 27
8. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 21 7 4 10 25
9. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ 21 4 4 13 14
10. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 21 3 1 17 10
11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ 21 4 0 17 10
12. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ 21 3 2 16 7

Επόμενη αγωνιστική
19/4/15 ώρα 11.00 το πρωί

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΊΚΟΥ-ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ 

ώρα 4.00 το μεσημέρι
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΑΠΕΣΣΑΣ 

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ. 

ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ-ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ

Πηγή: wwwepskor.gr

b2 ΚαΤΗΓΟρια ΚΟριΝΘιαΣ

Ποδόσφαιρο

Πρωταθλητής στην Α1 κατηγορία ο ΑΟΖ, αφού 
εξασφάλισε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η Κόριν-
θο 06. Στην ουρά της βαθμολογίας η πτώση Σπα-
θοβουνίου και Ηρακλή Ξυλοκάστρου θεωρείται 
βέβαιη ενώ ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου θα προσπα-
θήσει για το καλύτερο στα 2 τελευταία παιχνίδια!

Έξι αγωνιστικές απομένουν για το τέλος της 
σεζόν και οι ομάδες του Ηρακλή Λεχαίου και 
Ολυμπιακού Άσσου συνεχίζουν ακάθεκτες την 
πορεία τους προς την άνοδο. Παράλληλα, Ταρσι-
νά και Πουλίτσα στη μέση της βαθμολογίας έχουν 
εξασφαλίσει την παραμονή τους!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 23 20 3 0 63
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 23 18 2 3 56
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 23 15 4 4 49
4. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 23 15 3 5 48
5. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 23 14 4 5 46
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 23 11 5 7 38
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97 23 9 7 7 34
8. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 23 10 3 10 33
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 23 7 7 9 28
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 23 8 5 10 27
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 23 8 5 10 23
12. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 23 5 5 13 20
13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 23 5 4 14 19
14. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 23 4 3 16 15
15. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 23 4 0 19 12
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 23 1 0 22 3

Επόμενη αγωνιστική
18/4/15 ώρα 4.00 το απόγευμα

ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ 

19/4/15 ώρα 4.00 το απόγευμα
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 1-3 
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 0-5 
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ  1-3 
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 3-1 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ  4-3 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4-1 
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ  0-7 
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡ.  1-2

α1 ΚαΤΗΓΟρια ΚΟριΝΘιαΣ α2 ΚαΤΗΓΟρια ΚΟριΝΘιαΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 28 19 5 4 62
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 28 17 4 7 55
3. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 28 15 6 7 51
4. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 28 15 4 9 49
5. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 28 14 6 8 48
6. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 28 14 5 9 47
7. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 28 14 3 11 45
8. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 28 13 4 11 43
9. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 28 11 4 13 37
10. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 28 11 4 13 37
11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 28 11 4 13 37
12. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 28 12 0 16 36
13. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 28 10 4 14 34
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 28 8 9 11 33
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 28 5 4 19 19
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. 28 1 2 25 3

Επόμενη αγωνιστική
8/4/15 (Μεγ.Τετάρτη) ώρα 4.00 το απόγευμα

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ – ΚΥΨΕΛΟΣ

ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ – ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 – ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΥΨΕΛΟΣ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ  4-1
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ  2-5
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ.  1-0
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ  0-0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006  3-2
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ  3-1
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ  2-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ. – ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ  1-3

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΑλΕκΟσ ΧΟνΔΡΟσ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S E R V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε για φιλανθρω-
πικό σκοπό, προχθές το βράδυ στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Θεάτρου από τους φί-
λους Γραμμάτων και Τέχνης «Ο Λύ-
σιππος»  στην Τεχνόπολη του δήμου 
Αθηναίων στο Γκάζι, μια τολμηρή και 
ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση 
για την υποστήριξη των παιδιών με 
γενετικά προβλήματα.

Παρουσιάστηκε η σουρεαλιστική 
κωμωδία της Κων/νας Γιαμπουράνη 
«Η Δημοκρατία με το μάτι του Λυ-
γκέα»  με διδασκαλία -  σκηνοθεσία 
Γιώργου Καρβουντζή και ενδυματο-
λογία Σωτηρίας Ζήση.

Έργο με κωμικά αλλά και δραματι-
κά στοιχεία που η υπόθεσή του αφορά 
την ασφυκτική γραφειοκρατία και την 
υποκρισία ενός ανάλγητου συστήμα-
τος που συντρίβει και στραγγαλίζει τα 
όνειρα των ανθρώπων που αγωνίζο-
νται και αναζητούν ένα καλύτερο και 
πιο φωτεινό αύριο.

Ερμηνείες μοναδικές από τους:  
Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Λίζα Ανα-
γνωστοπούλου, Μαρία Λίγκα, Λευτέ-
ρη Αχμέτη, Γιώτα Παπά, Έλενα Καρα-
κούση, Γεωργία Παπακωνσταντίνου, 
Μάριο Αθανασόπουλο, Κυριάκο Αχ-
παντζίδη, Γιώτα Φίλη, Σοφία Κοντο-
γιάννη, Μάριο Στεφανιδέλη και τις μι-
κρές Δανάη και Ιώ Νικολακοπούλου.

Το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Θεάτρου διάβασε η γνωστή 
ηθοποιός -  συγγραφέας και δημοσι-
ογράφος Μαρία Τσαρούχα, ενώ παρα-
βρέθηκαν και πολλοί άνθρωποι του 
Θεάτρου και της Τέχνης. Η διοργάνω-
ση της εκδήλωσης έγινε με την συ-
νεργασία της εταιρείας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
της CINE & ART και της θεατρικής 
ομάδας «Μεταμόρφωση», είχε δε, την 
υποστήριξη του Παγκόσμιου οργανι-
σμού της Προγεννητικής Αγωγής.

"Το Μάτι του Λυγκέα" καθήλωσε στην Τεχνόπολη

Θέατρο Περιγιαλίου
Τρεις μοναδικές παραστάσεις

Το Σάββατο 18 Απριλίου θα επαναληφθεί, μετά από επι-
θυμία πολλών θεατών, η έξοχη μουσικοθεατρική παράστα-
ση ‘’Ας θυμηθούμε χωρίς νοσταλγία’’ με την καταπληκτική 
Μάνια Παπαδημητρίου και τον Άρη Γραικούση.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου η πειραματική σκηνή του θεά-
τρου ανεβάζει το έργο του Τζων Φόουλς ‘’Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ’’ 
σε θεατρική διασκευή της Γωγώς Ξανθάκη.

Τέλος το Σάββατο 25 Απριλίου έρχεται η παράσταση 
‘’Aγαπητέ θεέ ‘’. Τέσσερις νέοι δημιουργοί – τρεις ηθοποιοί, 
απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης, και ένας μουσικός επί σκη-
νής – διασκευάζουν το γνωστό έργο του Éric-Emmanuel 
Schmitt "Oscar et la Dame Rose". Το έργο απαρτίζεται από 
τα γράμματα του δεκάχρονου Όσκαρ στον θεό. Υπάρχει; Κι 
αν ναι, γιατί επιτρέπει την αρρώστια; Είναι κακός ή απλώς 
δεν είναι έξυπνος;

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αδάμ. Παίζουν: Στυλιάνα Ιωάννου, 
Καλλιόπη Μανδρέκα, Παναγ. Θεοφανόπουλος, Ηλίας Αδάμ

Δήμος Βέλου-Βόχας

Let's do it Greece και φέτος
Ο Δήμος Βέλου Βόχας συμμετέχει και φέτος στην εθελοντική δράση ΄΄LET'S DO IT 
GREECE΄΄ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 και θα προβεί στον 
καθαρισμό των παραλιών του Δήμου μας (Βραχάτι, Νεράντζα, Κοκκώνι).
«Στόχος μας και φέτος», αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του δήμου, «είναι να ευαισθητο-
ποιήσουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξανα-ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, 
οι οποίοι όμως έχουν το ίδιο όραμα και τις ίδιες αρχές και ελπίδες με μας. Ας ενώσουμε λοι-
πόν όλοι τις δυνάμεις μας και ας γίνουμε μία μεγάλη αλυσίδα. Κάθε κρίκος είναι μοναδικός. 
Σας θέλουμε και φέτος κοντά μας. 
Δηλώστε συμμετοχή το γρηγορότερο κι εμείς θα σας παρέχουμε ότι χρειαστεί για την ημέ-
ρα καθαρισμού των παραλιών του Δήμου μας. Επίσης μπορείτε να μας κάνετε και κάποιες 
προτάσεις δικές σας για την καλύτερη οργάνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα: 
2741 3 60522 και 2741 3 60507 (Κατερίνα Μασούρη) Επίσης δηλώνετε συμμετοχή και 
στο email του Δήμου: masouri@vochas.gov.gr. Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή 
σας», καταλήγει.

Στην προσπάθεια καθαρισμού των ακτών του δήμου Βέλου-Βόχας στην παραλία Βραχα-
τίου στο πλαίσιο του προγράμματος “let’s do it  Greece θα συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο και 
ο Πολιτιστικος και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, αλλά και άλλοι σύλλογοι της περιοχής.
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr

μικρεσ αγγελιεσ

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

Π.Ε.Ο. ΑΘΗνΩν ΠΑΤΡΩν 44, 200 02, ΒΕλΟ κΟΡΙνΘΙΑσ
ΤΗλ./FAX: 27420 32183, κΙν: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙκΡΟΒΙΟλΟΓΙκΟ • ΑΙΜΑΤΟλΟΓΙκΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙκΟ • ΟΡΜΟνΟλΟΓΙκΟ • ΑνΟσΟλΟΓΙκΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/νΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

Φιλόλόγόσ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

εργασια

Πτυχιόυχόσ ΠανεΠιστημιόυ πληρο-

φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 

και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6978977631  9/1

Ζητειται μαγειρασ ή σερΒιτόρόσ στο 

νομό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363  6/2

ΔιαΦόρα

Ζητεται TV  20-22 ιντσών με ενσωματωμένο 

video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης.  15/12

ενόικιαΖόνται

ενόικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-

ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 

αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-

τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 

τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 

598266 κ’ 27410 56496.   3/11

ενόικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-

ρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 

Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 

ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ενόικιαΖόνται διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-

θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 27410-

54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩλειται
ΠΩλειται ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-

τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-

φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα 

ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781

ΠΩλειται ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 

Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-

074068

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα δωρεαν!
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

Καθημερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων

Λαογραφικά

Το φως ως ελληνικό λαογραφικό στοιχείο 
στον εορτασμό του Πάσχα

Τ ο φως που παράγεται με το άναμμα της 
φωτιάς ή του λύχνου ή των κεριών στά-
θηκε πάντοτε πολύτιμο για τον άνθρωπο 
και η παρουσία του θεωρήθηκε ευερ-

γετική σε πρακτικό και συμβολικό επίπεδο. Έτσι 
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης εβδομάδας ανάβο-
νται φωτιές, εξαγνιστικές και καθαρτήριες αλλά 
και ευπρόσδεκτα φωτιστικές και θερμαντικές τις 
ανοιξιάτικες νύχτες, δωρίζονται κεριά-λαμπάδες 
από τους αναδόχους στα πνευματικά τους παιδιά 
(βαφτιστήρια) ή από τους αρραβωνιασμένους νέ-
ους στη μνηστή τους και γενικά χρησιμοποιούνται 
πολύ από τους πιστούς.

Από την Μ. Πέμπτη ως το Πάσχα ανάβονται 
φωτιές με ξύλα, τα οποία αφαιρούν τα παιδιά από 
τις αυλές. Σε πολλές περιοχές του ελληνικού χώ-
ρου, και όσο διαβάζονται στην εκκλησία τα Δώ-
δεκα Ευαγγέλια ανάβονται με χοντρούς κορμούς 
πεύκων φωτιές, οι καλαφουνοί ή λαμπρατζία (Κύ-
προς). Τα παιδιά, που πρωταγωνιστούν στο άναμ-
μά τους, πηδούν πάνω από τη φλόγα και καίνε το 
μάρτη  τους, την κόκκινη κλωστή που έδεναν στο 
χέρι την πρώτη του Μάρτη για να μην τα μαυρίσει 
ο ήλιος.  Αλλού την ίδια μέρα μαζεύουν από  τα 
σπίτια ξύλα για  να ανάψουν την επομένη φωτιά 
για να κάψουν τον Ιούδα. Ανάλογες συνήθειες  σε 
άλλες περιοχές αποσκοπούν στην καταπολέμηση 
των ψύλλων, των κοριών  και άλλων επιβλαβών 
ή ενοχλητικών ζωυφίων. Ανάλογες φωτιές, πολύ 
γνωστές στον Ελληνικό χώρο είναι οι φωτιές του 
Αι Γιάννη του Λιοτροπιού, στις 24 Ιουνίου. Την ίδια 
συνήθεια είχαν και όλοι σχεδόν οι ευρωπαϊκοί και 
βαλκανικοί λαοί. Την διάδοση των σχετικών εθί-
μων απαγορεύει η εν Τρούλλω έκτη Οικουμενική  
Σύνοδος (680  μ. Χ.) «τας εν ταις νουμηνίαις υπό 
τινων προ των οικείων εργαστηρίων  ή οίκων 
αναπτομένας πυράς, ας και υπεράλλεσθαί τινες 
κατά τι έθος αρχαίον επιχειρούσιν, από του παρό-
ντος καταργηθήναι προστάσσομεν. Όστις ουν τοι-

ούτό τι  πράξει αφοριζέσθω». Παρά τις απαγορεύ-
σεις οι φωτιές του Αι Γιάννη του Φανιστή  (από το 
φανός = φωτιά μεγάλη με φλόγα και οι της Μ. Πέ-
μπτης καλαφουνοί=καλοφανοί), εξακολούθησαν 
να τελούνται διαμέσου των αιώνων, σύμφωνα με 
γραπτές μαρτυρίες, μέχρι και σήμερα με χαρα-
κτήρα καθαρτήριο, αποτρεπτικό των ασθενειών 
και αλεξιτήριο των διαφόρων κακών, θερμαντικό 
αλλά και επικοινωνιακό.

Τα κεριά του επιταφίου, κίτρινου χρώματος, κα-
θώς και αυτά που καίνε στο σταυρό την Μ. Πέμπτη 
και Μ. Παρασκευή στον επιτάφιο, τα μοιράζονταν 
μεταξύ τους οι οικογένειες, πληρώνοντας ένα 
ποσόν στην εκκλησία και τα κρατούσαν στο εικο-
νοστάσι. Όταν έβρεχε ή άστραφτε  ή έριχνε χαλάζι 
άναβαν το κερί και πίστευαν ότι σταματούσε. Κυρί-
ως όμως το κερί το έπαιρναν μαζί τους οι ναυτικοί 
στο ταξίδι για να απομακρύνουν τις θύελλες. 

Οι λαμπάδες της Ανάστασης δώρο του νονού 
προς τα βαφριστήρια ή του αρραβωνιαστικού 
προς την μνηστή του ήταν λευκού χρώματος 
στολισμένη με λουλούδια και κορδέλες. Σήμε-
ρα οι λαμπάδες αποτελούν ένα εμπορικό είδος, 
πάνω στο οποίο προσαρτούν ποικίλα αντικείμενα 
του συρμού. Ωστόσο ο κύριος συμβολισμός του 
δώρου, μεταξύ ατόμων με συγκεκριμένη σχέση, 

όπως αυτή του αναδόχου προς τον αναδεκτό, ως 
πηγής φωτός εξακολουθεί να ισχύει.    

Τη νύχτα της Ανάστασης ένας επίτροπος παίρ-
νει μια σκλίδα (καλάμι βρίζας) αγιασμένη από  τον 
αγιασμό των Φώτων, ανεβαίνει στο καμπαναριό 
ψηλά και την ανάβει. Ο τόπος γύρω που θα δει 
το φως αυτό δεν φοβάται από χαλάζι (Φθιώτιδα). 
Σε αλλες περιοχές (Αγραφα π.χ.) ανάβουν φωτιές 
στα υψώματα  των χωριών τη νύχτα της Αναστά-
σεως και καίνε τον φανό. 

Όταν ο ιερέας και σήμερα λέγει το «δεύτε λάβε-
τε φως» όλοι σπεύδουν να λάβουν πρώτοι το φως 
και να το μεταδώσουν στους άλλους. Το θεωρούν 
καλό για τη χρονιά εκείνη. Το φως κρατούν αναμ-
μένο μέχρι να φθάσουν στο σπίτι και με τη φλόγα 
σταυρώνουν το ανώφλι της πόρτας για την προ-
στασία του σπιτιού. Με το ίδιο φως ανάβουν το 
καντήλι του εικονοστασίου, το οποίο συντηρούν 
αναμμένο τρεις μέρες. Το φως αυτό θεωρείται 
θαυματουργό, επειδή προέρχεται από τον Αγιο 
Τάφο, αφού μοιράζεται στους ναούς από το Σάβ-
βατο. Με αυτό οι ιερείς ανάβουν το ακοίμητο κα-
ντήλι στην Αγία Τράπεζα. Το καντήλι αυτό είναι το 
μόνο που μένει αναμμένο πριν από την Ανάσταση. 

Πηγή: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής  
Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών




