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ΑΝΘΡΩΠΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΝΤΟΥ!

Εκδηλώσεις στο πνεύμα 
των Χριστουγέννων

Οι κοινωνικές δομές και οι εθελοντές του δήμου Σικυωνίων και του δήμου 
Βέλου-Βόχας, αλλά και ιδιωτικοί φορείς και σύλλογοι διοργάνωνουν ένα 
πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων για τα φετινά Χριστουγέννα με στόχο 
την ανακούφισι των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
ΣΤΗ λΥΣΗ ΤΑΤΟΥλΗ 
γΙΑ ΤΑ ΣκΟΥΠΙΔΙΑ

αποζημιώθηκαν οι πλημμυροπαθείς 
του δήμου Βέλου-Βόχας

Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι της Κορινθίας παίρνουν αρνητικές αποφάσεις για το σχέδιο Τατούλη για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων μέσω της σύμβασης με την ΤΕΡΝΑ. Παράλληλα, η κυβέρνηση έφερε για ψήφιση φωτογραφική διάταξη 

για την άρση της αρμοδιότητας έργων ΣΔΙΤ από την Περιφέρεια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. σελ. 5

Μετά από τις άοκνες και επίμονες προσπάθειες του δήμου 18 οικογένειες πλημμυροπαθών 
αποζημιώθηκαν για τις καταστροφές που είχαν υποστεί δύο χρόνια πριν. σελ. 2

σελ. 9-12

Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα

με υγεία αγάπη, 
γαλήνη και χαρά!
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Το μήνυμα των Χριστουγέννων παραμένει πάντα ισχυρό
και ικανό να αναζωογονήσει την ελπίδα μέσα μας.

Στις πραγματικά δύσκολες μέρες που περνάμε, ας αντλήσουμε
δύναμη και κουράγιο από το μήνυμα της Θείας Γέννησης.

Aς είναι μέρες αγάπης, αλληλεγγύης,
κατανόησης και συνεργασίας  οι φετινές γιορτές. 

Εύχομαι σε όλους τους δημότες του Δήμου Βέλου-Βόχας Χρόνια Πολλά, 
Καλή Χρονιά με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Πολλές ευχές για 

υγεία -σε όλους τους 

τομείς-και δύναμη για 

να κάνουμε τις μέρες 

αυτές, αλλά και το νέο 

χρόνο που έρχεται, 

καλύτερο...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

δήμου Βέλου Βόχας

Αυτές οι γιορτινές 

μέρες ας αναστήσουν 

το χαμόγελο στα χείλη 

των ανθρώπων και 

ας χαρίσουν σε όλους 

υγεία και χαρά. 

Χρόνια Πολλά!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου 

δήμου Βέλου Βόχας

Καλές γιορτές 
με αγάπη και υγεία

με δύναμη και ελπίδα
με πίστη και δημιουργία

με αλληλεγγύη και 
ανθρωπιά.

Χρόνια Πολλά
Καλή Χρονιά!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών  

Υπηρεσιών δήμου Βέλου-Βόχας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού,   

Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής 
δήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι ολόψυχα 
το νέο έτος 

να κάνει τα όνειρα 
όλου του κόσμου 
πραγματικότητα 
και να χαρίσει

ευτυχία και υγεία.
Χρόνια Πολλά!
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Αποζημιώσεις για τους πλημμυροπαθείς

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

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

ΡΟΥΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-
ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 65, Bραχάτι
τηλ. 2741 050151

www.famous-shoes.gr

Ο,ΤΙ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΙΝΑΙ

Δήμος βέλου-βόχας

Οι δύο πρώτες μέρες του Δεκέμ-
βρη το 2013 είχαν σημαδευτεί από 
πλημμύρες που έπληξαν με ιδιαίτερη 
σφοδρότητα την περιοχή μας. Η θε-
ομηνία εκτός των άλλων καταστρο-
φών είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυ-
ρίσουν και σπίτια, πρώτες κατοικίες 
δημοτών του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Από την επομένη μέρα της πλημ-
μύρας  κηρύχθηκε ο δήμος σε κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης και συ-
στάθηκε  με απόφαση δημάρχου 
επιτροπή, η οποία έκανε αυτοψία με 
υπόδειξη των προέδρων των τοπι-
κών κοινοτήτων στους πληγέντες. 
Κατόπιν οι ιδιοκτήτες των πλημ-
μυρισμένων οικιών προσέφυγαν 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου 
Βέλου-Βόχας, οι οποίες είχαν την 
αρμοδιότητα υλοποίησης του Προ-

γράμματος Κοινωνικής Προστασίας 
και κατέθεσαν το αίτημά τους για 
αποζημίωση. 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά εστάλησαν στο Τμήμα 
Προστασίας Ευπαθών Ομάδων του 
Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής 
Ασφάλειας & Πρόνοιας όπου εγκρί-
θηκε και το ποσό της αποζημίωσης 
για το δήμο. Στη συνέχεια ο δήμος 
ενέκρινε την εφάπαξ χορήγηση της 
οικονομικής ενίσχυσης  των πληγέ-
ντων από τις πλημμύρες.

 Ο υπολογισμός του εκάστοτε πο-
σού αποζημίωσης για κάθε πληγέντα 
έγινε με τις προδιαγραφές ενίσχυσης 
πληγέντων από φυσικές καταστρο-
φές. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν 
συνολικά 18 οικογένειες του δήμου 
Βέλου Βόχας.

Μετά από δύο χρόνια και χάρη στις επίμονες 
και άοκνες προσπάθειες του δήμου Βέλου-Βόχας 

αποζημιώθηκαν οι πλημμυροπαθείς 
του Δεκεμβρίου 2013

Η πλατεία του 
Φοίνικα απέκτησε και 
πάλι τον φοίνικά της!
Μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες του Δήμου 
Βέλου-Βόχας, τοποθετήθηκε 
νέος φοίνικας «Ουασινγκτό-
νια» στην Πλατεία Φοίνικα 
του Ζευγολατιού, (ο οποίος 
με τα επιστημονικά δεδομένα 
έως και σήμερα δεν φαί-
νεται να προσβάλλεται από 
το κόκκκινο σκαθάρι των 
φοινικοειδών), για την απο-
κατάσταση ενός σημαντικού 
τοπόσημου για τη Δ.Κ. του 
Ζευγολατιού.

 ■ Στη φωτογραφία ο 
πρόεδρος της Δ.Κ. 
Ζευγολατιού Παναγιώτης 
Ζωγράφος μπροστά στον 
νεοφυτεμένο φοίνικα.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΙΟΣ
Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου

Εύχομαι ολόψυχα 

αυτές οι γιορτινές 

μέρες να φέρουν 

υγεία, αγάπη και 

γαλήνη σε όλους!

Καλή Χρονιά!

Φέτος η Γέννηση 
του Χριστού ας είναι 
το προμήνυμα για μια 
χρονιά διαφορετική, 

με λιγότερα 
προβλήματα 

και περισσότερη 
ανθρωπιά!

Καλές γιορτές!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου – Βόχας

Η γέννηση του 
Θεανθρώπου ας 

σημάνει την γέννηση 
της ελπίδας για ένα 
κόσμο χωρίς βία, 
γεμάτο αγάπη 
και ειρήνη! 

Καλές Γιορτές!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Πρόεδρος Δ.Κ. Ζευγολατιού

Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος 
και το προσωπικό του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" 

του δήμου Βέλου-Βόχας
σας εύχονται "Καλά Χριστούγεννα" 

με υγεία και αγάπη. Το νέο Έτος 
να είναι ειρηνικό και να εκπληρωθεί 

κάθε επιθυμία σε προσωπικό, 
οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Με αφορμή τις ημέρες των εορτών 
ας είμαστε αισιόδοξοι και χαμογελαστοί. 

Εμείς από την πλευρά μας, 
για τη νέα χρονιά υποσχόμαστε 
να βελτιώσουμε τις δομές μας, 

προκειμένου να παρέχουμε 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 

προς όφελος όλων.

Ο πρόεδρος

Ανδρέας Σιάχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Αυτά τα Χριστούγεννα  
ας φέρουν πάλι  

το χαμόγελο στα χείλη 
μας, ας ζεστάνουν τις 

παγωμένες καρδιές μας  
και ας χαρίσουν σε αυτούς 
που αγωνίζονται, τη ζωή 

που τους αξίζει. 
Ας γίνει φέτος η ψυχή μας 
η φάτνη που θα γεννηθεί η 
αγάπη και η ειρήνη. Καλά 
Χριστούγεννα σε όλους και 
ευτυχισμένο το νέο έτος!
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Μετά το δήμο Κορινθίων ο δήμος 
Βέλου-Βόχας στο συμβούλιο της 
16 Δεκεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα 
το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-
βλήτων απορρίπτοντας μ'  αυτόν 
τον τρόπο τη λύση που προκρίνει η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου για ΣΔΙΤ 
με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για τη δι-
αχείριση των στερεών αποβλήτων. 

Αμφότερα τα σχέδια των δήμων 
βασίζονται και στηρίζονται στο Εθνι-
κό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
και αφορούν, εκτός των άλλων, τη 
Διαλογή στην Πηγή, την Ανακύκλω-
ση, την Επαναχρησιμοποίηση και 
την Κομποστοποίηση Οργανικών 
Αστικών Αποβλήτων. 

Αποτελεί μια επιλογή διαδικασι-
ών διαχείρισης Στερεών Αστικών 
Αποβλήτων η οποία είναι αφ'ενός 
φιλικότερη στο περιβάλλον και αφ' 
ετέρου πιο οικονομική, έτσι ώστε να 

μην επιβαρυνθεί ο δημότης με πρό-
σθετα τέλη.

Αφαίρεση αρμοδιοτήτων ΣΔΙΤ
Εν τω μεταξύ ανάχωμα στις Συ-

μπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) για διαχείριση απορ-
ριμμάτων βάζει η κυβέρνηση με μια 
ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο 
σχέδιο νόμου, το οποίο κατατέθηκε 
την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου προς ψή-
φιση στη Βουλή και περιλαμβάνει τα 
μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται κα-
ταργείται «η παράγραφος 11, του 
άρθρου 17, του ν. 4071/12». Αυτό 
«μεταφράζεται» στο ότι οι ΦΟΣ-
ΔΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων) θα μπορούν πλέον να 
ανακαλέσουν την ανάθεση αρμοδι-
οτήτων (π.χ. στις Περιφέρειες), εάν 

έχουν αρθεί οι λόγοι της ανάθεσης.
Η διάταξη αυτή είναι ολοφάνερο 

ότι «φωτογραφίζει» την περίπτωση 
του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Άλλωστε 
όπως είχε αναφέρει ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος κ.Γιάν-
νης Τσιρώνης –μετά τη… νίκη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο είχε 
ανάψει το «πράσινο φως» για το 
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου– το έργο δεν 
συνάδει με τον Εθνικό Σχεδιασμό 
και είχε προαναγγείλει ότι αναμέ-
νεται πλέγμα μέτρων που θα δώσει 
συγκεκριμένη διέξοδο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
το υπουργείο, επιβεβαίωσε το γε-
γονός ότι επανεξετάζονται όλοι οι 
διαγωνισμοί των ΣΔΙΤ για τα απορ-
ρίμματα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 
«Η κυβέρνηση κάνει σήμερα, αφού 
προηγήθηκε η ολοκλήρωση του νέου 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΕΣΔΑ), το δεύτερο αποφασι-
στικό βήμα για τη δημιουργία ενός βι-
ώσιμου σε όλα τα επίπεδα μοντέλου 
διαχείρισης των απορριμμάτων.

 Η κυβέρνηση, μέσω και της ήδη 
συσταθείσας Επιτροπής Συντονισμού 
Μεγάλων Έργων Υποδομής, αποφά-
σισε και δεσμεύεται να επανεξετάσει 
άμεσα το κατά πόσον ο σχεδιασμός 
όλων των έργων ΣΔΙΤ Απορριμμάτων 
(Πελοποννήσου, Ηπείρου, Σερρών, 
Ηλείας) είναι σύμφωνος με την κοι-
νοτική και εθνική Νομοθεσία (ΕΣΔΑ 
2015) και να μην υπογράψει εκείνα 
που δεν συνάδουν με τις αρχές και 
τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου. 

 Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε 
χωρίς χρονοτριβή, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των περιφερειακών 
σχεδιασμών, σε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους αυτοδιοικητι-
κούς φορείς, στη χρηματοδότηση και 

υλοποίηση των νέων σχεδιασμών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης απο-
βλήτων που θα προκύψουν, με βάση 
τον σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον 
και το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβαλ-
λοντικό κεκτημένο».

Π. Πελοποννήσου: 
Αντισυνταγματική η διάταξη 
για άρση της αρμοδιότητας 
έργων ΣΔΙΤ από τις Περιφέρειες

Αντιδράσεις υπήρξαν από την 
πλευρά της Περιφέρειας για το επί-
μαχο άρθρο. Η Πρόεδρος της Οικο-
νομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και αντιπεριφερει-
άρχης Υποδομών Ντίνα Νικολάκου 
με δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κά-
λεσε το αρμόδιο υπουργείο να  το 
αποσύρει.

«Η Περιφέρεια θεωρεί βάσιμα», 
λέει η κ. Νικολάκου, «πως η διάτα-
ξη αυτή φωτογραφίζει πρωτίστως 
το έργο της ολοκληρωμένης δια-
χείρισης των απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο, που αποτελεί για την 
περιφερειακή αρχή κορυφαίο έργο 
στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ χαρα-
κτηρίζει αντισυνταγματική τη διάταξη 
και σημειώνει πως θέτει σε επισφά-
λεια ευρωπαϊκούς πόρους.

«Όπως επανειλημμένα έχουμε 
δηλώσει», συνεχίζει, «η Περιφέρεια 
υποστηρίζει σθεναρά το έργο της 
Ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, γιατί θέλει 
να παραμείνει πιστή απέναντι στις 
δεσμεύσεις της στους πολίτες της Πε-
λοποννήσου».

Πρόσθεσε πως «είναι ένα έργο 
καινοτόμο, για το οποίο έχουμε δε-
σμευτεί για την υλοποίησή του και με 
ισχυρή λαϊκή εντολή το συνεχίζουμε 
και μέσα στο Δεκέμβριο θα υπογρα-
φεί η σύμβαση».

Δ. ραψωματιώτης: 
«Συνεχίζουμε ως οι μόνες 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

διαχείρισης απορριμμάτων»
Πριν από κάποια χρόνια, όταν 

δεν ανταποκριθήκαμε στις «ανά-
γκες» ορισμένων, άρχισε ο πό-
λεμος εναντίον μας.

Κάποιοι μας χρησιμοποίησαν 
για να αναδειχτούν, εκμεταλ-
λεύτηκαν το «φόβο» των γύρω 
κατοίκων, βρήκαν πάτημα για 
να μπουν στα σπίτια, αναγορεύ-
οντας τον εαυτό τους κριτή και 
ελεγκτή των πάντων, «παντο-
γνώστες όντας» κατάφεραν να 
εξαπατήσουν.

Αφού το αποτέλεσμα τους 
καταδίκασε ως «ψεύτες» ή 
στην καλύτερη «υπερβολικούς» 
οι περισσότεροι έκαναν πίσω, 
κάποιοι έφτασαν στο σημείο 
να έρθουν να μας πουν ότι μας 
βοήθησαν κιόλας, αλλά κάποιοι 
ακόμα και τώρα δεν μπορούν να 
αποδεχτούν ότι εκτέθηκαν.

Στρουθοκαμηλίζουν για τα 
δικά τους και ψάχνουν με το 
φακό να βρουν αδυναμίες και 
προβλήματα των άλλων και όταν 
και αυτό δε μπορεί να γίνει, με 
μεγάλη ευκολία δημιουργούν – 
κατασκευάζουν προβλήματα για 
να δώσουν αξία στην ύπαρξη 
τους. 

Είναι αλήθεια ότι οι εποχές 
είναι δύσκολες, οι υποχρεώσεις 
μας στους 45 εργαζομένους του 

Ομίλου μας, οι συμβάσεις με 
τους Δήμους και τις επιχειρή-
σεις που βρίσκονται σε εξέλιξη 
δεν μας επιτρέπουν να μείνουμε 
«στρέφοντας και το άλλο μάγου-
λο».

Προφανώς και δεν είμαστε 
τέλειοι, αλλά συνεχίζουμε ως 
οι μόνες αδειοδοτημένες εται-
ρείες διαχείρισης απορριμμά-
των, ανακύκλωσης και κομπο-
στοποίησης για τη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ξεπερνάμε τα 
όποια προβλήματα, συνεχίζουμε 
με νέες αδειοδοτήσεις, με νέες 
επενδύσεις και γιατί όχι με νέες 
προσλήψεις εργαζομένων.

Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι 
μας, οι Δήμοι που εξυπηρετού-
με, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 
που γνωρίζουν πολύ καλά την 
κατάσταση που επικρατεί γύρω 
μας, στον Δήμο, στο Νομό και 
στην Περιφέρεια, καθώς και οι 
πολιτικοί παράγοντες που έχουν 
και την ευθύνη της νόμιμης δια-
χείρισης και συμπεριφοράς, φυ-
σικά από όλους, είναι και θα είναι 
η δύναμη μας, σε όποια νέα προ-
σπάθεια σπίλωσης και επίθεσης 
εναντίον μας. 

Καλά Χριστούγεννα, 
Με υγεία το 2016 

Ραψωματιώτης Δημήτρης 

Οχι από τους δήμους στη λύση τατούλη 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων
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Το μήνυμα των Χριστουγέννων, ας μας κάνει πιο αισιόδοξους

και ας μας δώσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες.

Εύχομαι το νέο έτος, να φέρει στον καθένα ξεχωριστά υγεία,

ευτυχία και γαλήνη που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη.

Καλά Χριστούγεννα, Καλή χρονιά!

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Σικυωνίων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
Αντιδήμαρχος  

δήμου Σικυωνίων

Καλά Χριστούγεννα 

και ένα ευτυχισμένο, 

χαρούμενο νέο 

έτος, με κουράγιο, 

συμπόνια και 

αλληλεγγύη!

Καλές Γιορτές!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών 

- Τοπ. Ανάπτυξης δήμου Σικυωνίων

Καλά Χριστούγεννα,  

με υγεία, αγάπη 

και χαρά για όλον 

τον κόσμο!

Χρόνια Πολλά!

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος  

δήμου Σικυωνίων

Εύχομαι σε όλους 
τους συμπολίτες μου 

καλές γιορτές με υγεία.
Η χαρά των Χριστουγέννων 
να φωτίσει τις καρδιές σας 

με αγάπη και ελπίδα 
για μια νέα δημιουργική 
και αισιόδοξη χρονιά!

Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, 
Χαμόγελα, Δημιουργικότητα, Επιτυχίες... 
είναι μερικές μόνο από τις ευχές μας 

για τα φετινά Χριστούγεννα και τη νέα 
Χρονιά που πλησιάζει.

Καλά Χριστούγεννα   Καλή Χρονιά
Οι διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό, 
οι μαθητές και ο Σύλλογος Γονέων 
& Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 
& 1ου-2ου Νηπιαγωγείου 
Ζευγολατιού
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Επικεφαλής Αντιπολίτευσης  

δήμου Σικυωνίων

Εύχομαι αυτές τις γιορτές 
να ξαναβρούμε 

την ανθρωπιά μέσα μας 
και να αλλάξουμε πορεία, 

οδεύοντας προς μια 
καλύτερη προοπτική.

Χρόνια Πολλά!  
Καλή χρονιά!!

Δήμος Σικυωνίων

Δράσεις ενίσχυσης για 
το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του δήμου Σικυω-
νίων πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν από τις 
ομάδες Εθελοντών του 
δήμου. 

Έτσι την Τετάρτη 23 
Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ 11 το πρωί και 4 το από-
γευμα, οι εθελοντές καλούν όλους να συμμετέχουν 
και να συγκεντρώσουν είδη για το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του δήμου Σικυωνίων στα Super Market 
του Κιάτου. Χρέος όλων να συμμετέχουν σ' αυτήν 
την αξιέπαινη πρωτοβουλία!

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ συμμετέχοντας ενεργά στη κινητοποίηση 
κατοίκων του δήμου Σικυωνίων για να μειωθούν οι 
τιμολογιακές χρεώσεις νερού της ΔΕΥΑΣ, ζητά από 
τα μέλη και τους φίλους της να συγκεντρώσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. 

Το αίτημα που απευθύνεται στον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, το δήμαρχο και 
τη ΔΕΥΑΣ, ζητά την άμεση μείωση του παγίου «το 
οποίο είναι υπερβολικά υψηλό» αλλά και «τη μείω-
ση της επιβάρυνσης ανά κυβικό του νερού ,καθότι μία 
μέση κατανάλωση, συγκρινόμενη με τιμολόγια Αθη-
νών είναι αυξημένη κατά 85 € στην πόλη του Κιάτου 
σε σχέση με την Αθήνα».

Επίσης, ζητείται «η αλλαγή στην επιβολή του τέλους 
80 του εδαφίου (α) του άρθρου 11 (Ν. 1 069/80).  Με 
την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ, επιβαρύνεται με 
Φ.Π.Α 23%, (χωρίς μάλιστα να είναι ανταποδοτικό το 
τέλος υπέρ του Δήμου μας ,αλλά υπέρ του προϋπολο-
γισμού του κεντρικού κράτους), με την μεταφορά του 
τέλους 80% ,σε αντίστοιχη αύξηση των τελών επί της 
κατανάλωσης, που βαρύνεται με Φ.Π.Α μόνο 13% για 
την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Οπότε η αυτό-
ματη μείωση 10% θα λειτουργήσει θετικά υπέρ των 
Δημοτών μας».

Συλλογή υπογραφών για 
μείωση τελών της ΔΕΥΑΣ

«Μαζί γεμίζουμε το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου μας»

Τις μελέτες ανάπτυξης του λιμανιού παρέ-
λαβε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων. 
Σ' αυτές προβλέπεται σαφώς η μετατροπή του 
σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών, χωρίς 
ωστόσο να καταργείται ο εμπορικός του χαρα-
κτήρας. Παράλληλα, υπογράφηκε η προγραμ-
ματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκα-
τάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης χερσαίας 
ζώνης λιμένος Κιάτου, από τον ποταμό Ελισ-
σώνα έως την οδό Σωτηρίου Πούλου. Το έργο  
προϋπολογισμού 123.000 € περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες εργασίες : 1) Διάνοιξη διάβα-
σης υπόγειων δικτύων. 2) Κατασκευή βάσης 
ιστών φωτισμού. 3) Τοποθέτηση σωλήνων 
προστασίας υπογείων καλωδίων. 4) Τοποθέ-
τηση αγωγού γείωσης. 5) Τοποθέτηση καλω-
δίων δικτύου. 6) Εγκατάσταση ιστών φωτι-
σμού. 7) Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών 
σωμάτων επί των ιστών φωτισμού. 8) Σύνδε-
ση των καλωδίων του δικτύου σε υπάρχοντα 
πίλλαρ και με τους ιστούς φωτισμού. Επιπλέ-
ον επανακαθορίζονται οι θέσεις των ιστών και 
επιλέγονται τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα 
για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής. Υπάρ-
χει δε η μέριμνα για την πλήρη αποκατάσταση 
του περιβάλλοντα χώρου από την τέλεση των 
εργασιών.

Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες 
σκαφών που ελλιμενίζονται 
στο Αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου

Εν τω μεταξύ το Λιμενικό ταμείο Σικυωνί-
ων διά του αντιπροέδρου του κ. Καραχάλιου 
Παναγιώτη εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
«ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες σκαφών, που 
ελλιμενίζονται στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κιάτου 
και διατηρούν ετήσιες θέσεις, όπως μεταβούν 
στο Δημοτικό Κατάστημα (στην Οικονομική 
Υπηρεσία, Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο) μέχρι και τις 
31/12/2015 για να προκαταβάλλουν τα προ-
βλεπόμενα από την λιμενική νομοθεσία (Κ.Υ.Α. 
αριθ. 8122.1/29/16.7.2014) τέλη ελλιμενισμού 
για το έτος 2016.

Όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν τη θέση που 
κατείχαν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να ακολου-
θήσουν την παραπάνω διαδικασία, καθώς μετά 
τις 31/12/2015 και χωρίς νέα ειδοποίηση, οι 
διαθέσιμες θέσεις θα παραχωρούνται σε νέ-
ους ιδιοκτήτες σκαφών, που έχουν εκδηλώσει 
πρόθεση να εισέλθουν και να ελλιμενίζονται στο 
Αλιευτικό Καταφύγιο Κιάτου.

Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον τον ελ-
λιμενισμό τους παρακαλούνται να προσέλθουν 
αιτούμενοι ως προς τούτο».

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών 
το λιμάνι του Κιάτου
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ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας Επικεφ. Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης

Εύχομαι στον καθένα σας Υγεία, Χαρά και Επιτυχία

στους προσωπικούς σας στόχους.

Το 2016 να ζωντανέψει το χαμόγελο,

στην χειμαζόμενη πατρίδα μας και

στο σπαρασσόμενο κόσμο γύρω μας.

Εύχομαι, το πνεύμα των Χριστουγέννων,

σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς,

να φέρει υγεία, ελπίδα,

προσωπική και οικογενειακή ευτυχία για όλους!

Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2016!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Αντιπολίτευσης δήμου Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Επικεφ. ελασ. αντιπολίτευσης δήμου Βέλου-Βόχας

Καλά Χριστούγεννα 

καλές Γιορτές

σε όλους, 

υγεία πάνω απ’ όλα 

και αγάπη!

Χρόνια Πολλά!

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος  

Πελοποννήσου

Χρόνια πολλά, 

καλά Χριστούγεννα,  

καλή χρονιά, υγεία 

και ευτυχία για κάθε 

μέρα του νέου χρόνου!
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ΚΟινωνιΚΟ ΦΑρΜΑΚΕιΟ ΣιΚΥωνιων
χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση 

και συλλογή φαρμάκων

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ (έναντι ΣΠΑΚ) , ΑΣΣΟΣ  • τηλ. 2741 0 89555

φέτος
τα Χριστούγεννα
θα είναι μοναδικά!

χριστούγεννα 2015

Στο πνεύμα των χριστουγέννων

Αποτελεί παράδοση πια, κάθε 
χρόνο, οι τοπικές κοινωνίες, 
οι τοπικοί σύλλογοι να 
διοργανώνουν δράσεις και 
εκδηλώσεις με σκοπό να 
διαχύσουν λίγη από τη μαγεία 
των Χριστουγεννιάτικων 
γιορτών στον κόσμο.
Τα τελευταία χρόνια δε, όπου 
η κρίση μαστίζει με έναν 
ανεπανάληπτο και οδυνηρό 
τρόπο την κοινωνία μας, 
αυτές οι δράσεις αποκτούν 
χαρακτήρα αλληλεγγύης 
εξυψώνοντας το μήνυμα της 
Γέννησης του Θεανθρώπου σε 
πραγματικό φωτεινό οδηγό 
για την εξύψωση του ίδιου 
του Ανθρώπου.
Ας δούμε τι έχει 
προγραμματιστεί για φέτος 
από τους δήμους, τις 
κοινωνικές δομές και  τους 
συλλόγους της περιοχής μας. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο  Σικυωνίων λειτουργεί 
από τον Οκτώβριο του 2013 στον 1ο όροφο του 
Κέντρου Υγείας Κιάτου. Στόχος του είναι η προ-
σφορά φαρμακευτικής περίθαλψης σε άπορα και 
ανασφάλιστα άτομα που ζουν κάτω από τα όρια της 
φτώχειας και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να καλύψουν τις φαρμακευτικές τους ανάγκες, με 
αποτέλεσμα η υγεία τους να τίθεται σε πολύ μεγάλο 
κίνδυνο. Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή δωρε-
άν φαρμάκων ή άλλου ιατροφαρμακευτικού υλικού 
και οι δικαιούχοι επωφελούνται από αυτό μέχρι να 
αποκτήσουν βιβλιάριο απορίας ή ασφαλιστική κά-
λυψη.

Η λειτουργία του στηρίζεται στην Ομάδα Εθελο-
ντών του Δήμου, ενώ σημαντική υποστήριξη και 
βοήθεια προσφέρουν οι Φαρμακοποιοί της πόλης 
του Κιάτου. Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμα-
κείου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά όλων 
και η παροχή φαρμάκων στους δικαιούχους εξαρ-
τάται άμεσα από τα διαθέσιμα αποθέματα. 

Στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε στο χώρο του Κοιν. Φαρμακείου (1ος όροφος 
Κέντρου Υγείας) με παρόντες το Δήμαρχο Σικυ-
ωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο, την αρμόδια Δημ. 
Σύμβουλο για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής Βασι-
λική Μπουζιάνη και Φαρμακοποιούς της πόλης του 
Κιάτου έγινε συζήτηση και απολογισμός της έως 
τώρα λειτουργίας, ενώ αποφασίστηκε η αλλαγή της 
ημέρας λειτουργίας: Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα 
λειτουργεί, στο εξής, κάθε Τετάρτη 5-6 το από-
γευμα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε με πρωτοβουλία της 
Ομάδας Εθελοντών του δήμου Σικυωνίων να πραγ-
ματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση 
με τη χορωδία ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ υπό τη διεύθυνση του 
Ανδρέα Χασάπη,  το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 
7 το απόγευμα στην αίθουσα θεάτρου του Δημαρ-
χειου στο Κιάτο.

Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν φάρμακα 
και υγειονομικό υλικό για την ενίσχυση του 

Κοιν. Φαρμακείου.  Η ομάδα εθελοντών καλεί 
όλους να απολαύσουν μια χριστουγεννιάτικη με-
λωδία και όσοι έχουν στην οικία τους φάρμακα ή 
αναλώσιμο ιατρικό υλικό που δεν τους είναι απα-
ραίτητα ή δεν τα χρησιμοποιούν, να τα δωρίσουν 
στο Κοινωνικό Φαρμακείο ώστε να αξιοποιούνται 
από ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. 

Θυμίζουμε τέλος ότι για την ένταξη στο πρόγραμ-
μα χρειάζεται η συμπλήρωση ειδικής αίτησης που 
διατίθεται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, ενώ η συγκέντρωση των φαρμά-
κων γίνεται στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου 
κατά τις ώρες λειτουργίας του και στο Δημαρχείο 
(γραφείο 6).   Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να καλούν το τηλ. 27423-
60117.
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ΤΗΛ.: 27410 55184   FAX: 27410 55189
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

χριστούγεννα 2015

χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
από την Ομάδα Εθελοντών 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι εθελοντές του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δή-
μου Σικυωνίων διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
Αγάπης με χειροποίητα γλυκίσματα, Χριστουγεννιάτικες 

κατασκευές, γούρια για τη Νέα Χρονιά  και γιορταστική 
διάθεση και σας προσκαλούν

το Σάββατο 19 
και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
στον πεζόδρομο Κλεισθένους.

Σας περιμένουμε με χαρά για να προσφέρουμε όλοι 
μαζί μια ανάσα αγάπης στους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.

Καλά Χριστούγεννα!
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ΠΑΜβΟχΑΪΚΟΣ
Αθλητικό Πνεύμα και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Επιστολή προς τους αθλητές 
και φίλους του Παμβοχαϊκού 
απέστειλε η διοίκηση σε μία κί-
νηση αλληλεγγύης προς τους 
χειμαζομένους συνανθρώπους 
μας. Η διοίκηση του ΓΑΣ ΠΑΜ-
ΒΟΧΑΪΚΟΣ καλεί όλους να συ-
νεισφέρουν τα απαραίτητα είδη 
και τρόφιμα έως τις 20 Δεκεμ-
βρίου για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του δήμου Βέλου-Βό-
χας. Αναλυτικά αναφέρει:

«Αγαπητέ Φίλε, αγαπητέ Αθλη-
τή,

Η οικονομική κρίση που έχει 
πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρό-
νια έχει δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα σε πολλές οικογέ-
νειες.  Συμπολίτες μας που μέχρι 
πρότινος ζούσαν με αξιοπρέπεια 
και ηρεμία, τώρα αγωνιούν για να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα της 
ημέρας.

Ανεργία, υποχρεώσεις που 
τρέχουν και αδυνατούν να τις 
ικανοποιήσουν,  ακόμη και το 
καθημερινό φαγητό έχει γίνει 
βάσανο για πολλούς ανθρώπους 
γύρω μας. Ο συμμαθητής μας στο 
σχολείο, ο γείτονάς μας στο σπί-
τι, ο γνωστός μας στην πόλη μας, 
μπορεί να ανήκει σ’ αυτή την κα-

τηγορία.
Η κρίση δυστυχώς συνεχίζεται 

και κανείς μας δε γνωρίζει ποιο 
θα είναι το επόμενο θύμα.  Οι 
συνάνθρωποί μας δε θέλουν τον 
οίκτο μας, χρειάζονται όμως τη 
συμπαράστασή μας.

Στο κοινωνικό παντοπωλείο 
του Δήμου μας έχουν καταγρα-
φεί 200 περίπου  οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό βιοτικό 
πρόβλημα. 

Το ΔΣ του συλλόγου μας απο-
φάσισε να συνδράμει, με όσα 
μέσα διαθέτει, στην προσπάθεια 
ανακούφισης τους.

Ήδη διαθέτουμε για κάθε αγώ-
να της VOLLEY  LEGUAE έξι(6) 
δωρεάν προσκλήσεις.    

Ενόψει των Χριστουγέννων, 
μαζεύουμε 
Τρόφιμα μακράς διαρκείας, 

όπως,

• Ζυμαρικά,
• Όσπρια,
• Κονσέρβες,
• Γάλα εβαπορέ.
Απορρυπαντικά και είδη ατομι-

κής υγιεινής, όπως,
• Σαπούνια,
• σκόνες πλυσίματος,
• οδοντόκρεμες και οδοντό-

βουρτσες,
• χαρτικά (υγείας, χαρτοπετσέτες 

κλπ),
• παιδικές πάνες.

(Τα είδη που θα συλλέξουμε, 
μέχρι τις 20/Δεκ,  θα παραδο-
θούν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο που θα αναλάβει τη διανομή 
στους δικαιούχους).

Κανείς μόνος στην 
κρίση.

Όλοι μαζί μια αγκαλιά

Τα φροντιστήρια Μεθοδικό και Γνώση στο Βέλο 
και το Βραχάτι αντίστοιχα αντί για τετριμμένες 
ευχές και ευχολόγια για καλές γιορτές και καλή 
χρονιά πέρασαν φέτος σε μια δυναμική κίνηση αλ-
ληλεγγύης και προσφοράς. Συγκεντρώνουν λοι-
πόν, τρόφιμα και σχολικά είδη για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέλου-Βόχας, δίνοντας 
με αυτό τον τρόπο το καλύτερο παράδειγμα για 
τις φετινές γιορτές. Εξαίρουμε ιδιαίτερα την κίνη-
σή τους διότι ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί αυτοί 
πρώτοι δίνουν το καλό παράδειγμα της αρωγής, 
της υποστήριξης και της αλληλεγγύης στους μα-
θητές  τους αλλά και σε όλη την κοινωνία. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει 21-23 Δεκεμ-
βρίου και 3-5 Ιανουαρίου, μεταξύ 2 το μεσημέρι 
και 10 το βράδυ στα γραφεία των φροντιστηρίων:

ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Αγ. Μαρίνης 56, Βέλο, τηλ. 
27420 33933

ΓΝΩΣΗ: Π.Ε.Ο. 105 Βραχάτι, τηλ. 27410 55983

Μαζί  μπορούμε!

χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στο βοχαϊκό

Ο Εκκλησιαστικός Σύλλογος «Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Βοχαϊκού» σας 
προσκαλεί σε μία αλλιώτικη ξεχωριστή 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή την 
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 

και ώρα 10.00 π.μ. στον προαύλιο 
χώρου της εκκλησίας του Αγίου 

Δημητρίου Βοχαϊκού.
Να γιορτάσουμε όλοι μαζί,  

να μοιραστούμε όμορφες μουσικές 
στιγμές και να ανταλλάξουμε  

τις ευχές μας.
Θα υπάρχουν εκπλήξεις  

και χριστουγεννιάτικα κεράσματα  
για όλους.

Θα ήταν χαρά για μας να παρευρεθείτε 
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας

Με τιμή 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μια κίνηση με ιδιαίτερη 
σημασία από 

τα φροντιστήρια 
"Μεθοδικό" και "Γνώση"

ΠΑΜβΟχριστούγεννα στο βραχάτι χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στη «Σβούρα»
Τους μικρούς του φίλους 

προσκαλεί ο Παμβοχαϊκός τη 
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 
και ώρα 6.00 μ.μ. στον Παιδότο-
πο Joyland στην παραλία Βρα-
χατίου. Εκεί  μαζί με τους γο-
νείς τους αλλά και τους αθλητές 
και τις αθλήτριες της ομάδας θα 
γιορτάσουμε τα Χριστούγεν-
να με τις mini Ακαδημίες του 
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ.  Θα υπάρξει 
άφθονο παιχνίδι,  δώρα, αλλά 
και ευχάριστες εκπλήξεις! 

Γιορτινό 6ήμερο μπαζάρ για την οικονομική ενίσχυση 
της σβούρας και την συλλογή τροφίμων.  22-23-24 και 
28-28-30 Δεκεμβρίου 2015  Από τις 6 έως τις 9 το 
βραδάκι  στον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο 
«σβούρα», Σίνα 37 Κόρινθος

Με χειροποίητες δημιουργίες από ομάδες κατασκευών 
και φίλους της σβούρας.  Στο χώρο θα γίνεται και ανταλλα-
γή με τρόφιμα μακράς διαρκείας για την ενίσχυση ευπαθών 
ομάδων της πόλης μας. Σας περιμένουμε με μουσικές, ζε-
στά και κρύα ροφήματα, διάθεση για παρέα και τις εκπλή-
ξεις που υπόσχονται οι άλλες δραστηριότητες της σβού-
ρας… Ανταλλάζουμε κυρίως με :  Όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά,  
Είδη προσωπικής υγιεινής, Καθαριστικά/Χαρτικά
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ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

 • Ανδρικό

  • Γυναικείο

• Ηµιµόνιµο
 Μανικιούρ
  Πεντικιούρ

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

Παραπλεύρως Φαρµακείου ΧΡΗΣΤΑΡΑ

EVA

Αυτά  τα  Χριστούγεννα οι Ομάδες Ενερ-
γοποίησης Συλλογικότητας Βέλου έστειλαν 
ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι ήρθε η στιγμή 
που όλοι καλούμαστε αρμονικά να συνεργα-
στούμε, για να φτιάξουμε τον κόσμο που επι-
θυμούμε. Όλοι μαζί διώχνουμε το φόβο και 
γινόμαστε μια δύναμη, με πίστη-αγάπη-αισι-
οδοξία, συνεργαζόμενοι για το κοινό καλό.

Με γνώμονα το συμφέρον όλων και ιδίως 
των παιδιών άλλα και των νέων αφήνουμε τη 
μιζέρια της ατομικότητας και μπαίνουμε στην 
δημιουργική συλλογικότητα. Οι διαφορετικές 
απόψεις και εμπνεύσεις διαμορφώνουν κάθε 
φορά μια διαφορετική σύνθεση στις δράσεις 
και στις εκδηλώσεις μας.

Κάπως έτσι απεύθυναν την πρόσκλησή 
τους οι Ομάδες Ενεργοποίησης της Συλλο-

γικότητας στο Βέλο για τη μεγάλη χριστου-
γεννιάτικη γιορτή που έγινε το Σάββατο 12 
Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας και 
κράτησε ως αργά το βράδυ. Όλοι μαζί, μι-
κροί μεγάλοι, έπαιξαν, τραγούδησαν, μαγεί-
ρεψαν, έφτιαξαν κεράσματα και στολίδια. 
Φώτισαν το δέντρο και την πολιτεία της συ-
νεργασίας, με τις ευχές μας για ένα καλύτε-
ρο αύριο. Χόρεψαν, ύμνησαν την παράδοση 
και μοιράστηκαν ευχές και αισιοδοξία. Κι 
όπως σημειώνει εύστοχα το δελτίο τύπου 
των Ομάδων «Πραγματικά, όλοι μαζί, είμα-
στε πολλοί δυνατοί και δημιουργικοί» και «Θα 
φτιάξουμε βιωματικά την πολιτεία που επιθυ-
μούμε. Μια Πολιτεία Συνεργασίας»!

Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα και του χρό-
νου ακόμη καλύτερα!

Ελπιδοφόρο χριστουγεννιάτικο μήνυμα 
για μια Πολιτεία της Συνεργασίας και της Αλληλεγγύης

τα καλύτερα χριστούγεννα 
ξεκίνησαν στο βέλο!

Στόλισαν το δέντρο 
στο Ζευγολατιό

Στην πλατεία Ηρώων στολίστηκε και φέτος την Κυ-
ριακή 13 Δεκεμβρίου το δέντρο του Ζευγολατιού. Τα 
κλαριά γέμισαν από πολύχρωμα στολίδια από τους μι-
κρούς φίλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
και του πολιτιστικού και λαογραφικού συλλόγου Βό-
χας. Παράλληλα λειτούργησε μπαζάρ χειροποίητων 
δημιουργιών. Παρά τη μικρή συμμετοχή δεν έλειψε το 
κέφι και η χαρά. Και του χρόνου!
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Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟινωνιΑ» ζητά 
να παραμείνει το υποκατάστημα της Πειραιώς στο Ζευγολατιό

Με μια σύντομη και περιεκτική 
επιστολή προς την τράπεζα Πει-
ραιώς, η Κίνηση Ενεργών Πο-
λιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
επισημαίνει την «Αναγκαιότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας και δι-
ατήρησης του καταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ζευγολα-
τιό Κορινθίας». Η επιστολή αναφέ-
ρει αναλυτικά τα εξής: 

«Αξιότιμοι κύριοι,
ως Κοινωνία Ενεργών Πολιτών 

Ζευγολατιού διαμαρτυρόμαστε 
έντονα για την φημολογούμενη ή 
επιχειρούμενη παύση της λειτουρ-
γίας του καταστήματος της Τράπε-
ζας Πειραιώς στο Ζευγολατιό.

Αυτές οι σκέψεις που υπάρχουν 
ή υποβόσκουν ή υποκινούνται το 
τελευταίο χρονικό διάστημα στο 
πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρω-
σης των συστημικών τραπεζών, 
όπως είναι η μείωση του δικτύου 
των καταστημάτων τους, δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να εφαρ-
μοστούν για την περίπτωση του 
καταστήματος στο Ζευγολατιό.

Το Ζευγολατιό είναι η έδρα του 
δήμου Βέλου – Βόχας. Είναι κωμό-
πολη και απαριθμεί συνολικό πλη-
θυσμό άνω των 6.000 κατοίκων. 
Επιπλέον, στα γεωγραφικά του 
όρια δραστηριοποιούνται επιχειρη-
ματικά οι περισσότερες βιοτεχνικές 
και εργοστασιακές μονάδες που 
υπάρχουν συνολικά στην περιφέ-
ρεια της κεντρικής Κορινθίας.

Σε κάθε περίπτωση το κλείσιμο 
ενός τραπεζικού καταστήματος που 
καλύπτει σε έναν πολύ μεγάλο βαθ-
μό τις ανάγκες της έδρας ενός δήμου 
που αναπτύσσεται στην περιοχή της 
κεντρικής Κορινθίας, εξυπηρετώ-
ντας παράλληλα και τις ανάγκες άλ-
λων όμορων χωριών, θα οδηγήσει 
σε υποβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής μας γενικότερα.

Η Τράπεζα σε ζητήματα που 
άπτονται της καθημερινότητας και 
της εξυπηρέτησης εκατοντάδων 
συνδημοτών μας δεν πρέπει να 
έχει μια στενή και μυωπική οικο-
νομιστική λογική και θεώρηση. 
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πα-
ραβλέπει τον παράγοντα άνθρωπο 
και τις πραγματικές ανάγκες του. 
Πόσο μάλιστα όταν έχει να κάνει με 
τις ανάγκες των πολιτών μιας πο-
λυπληθούς τοπικής κοινωνίας και 
οικονομίας. 

Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα το 
γεγονός της ύπαρξης στην περιοχή 
μας, εκτός των δεκάδων επιχειρή-
σεων και του ισχυρού αγροτικού 
κεφαλαίου,  ενός σημαντικότατου 
πληθυσμιακά ποσοστού συμπολι-
τών μας τρίτης ηλικίας που έχουν 
τις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτε-
ρότητες.

Θα πρέπει ως τράπεζα να λάβε-

τε σοβαρά υπόψιν σας τις σκέψεις 
αυτές και να αποφύγετε στο μέλλον 
τυχόν άλλες τέτοιες άστοχες προθέ-
σεις ή ενέργειες ή μεθοδεύσεις, οι 
οποίες μπορεί να κλονίσουν το αί-
σθημα της εμπιστοσύνης ως προς 

τις συναλλαγές μας που έχει καλλι-
εργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ζ η τ ο ύ μ ε :
Να παραμείνει σε πλήρη καθη-

μερινή λειτουργία το κατάστημα της 
Τράπεζας Πειραιώς στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας, έτσι όπως συμβαίνει 
μέχρι σήμερα. Σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί και δεν πρέπει η έδρα 
ενός δήμου να απογυμνώνεται των 
υπηρεσιών της.

Να συνεχιστεί και να εξασφαλι-
στεί η εξυπηρέτηση των συνδημο-
τών μας χωρίς ταλαιπωρίες ή άλλες 
επιβαρύνσεις.

Να ενισχυθεί περαιτέρω το κατά-
στημα της Τράπεζας Πειραιώς τόσο 
σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και 
σε έμψυχο δυναμικό.

Πριν επιχειρήσετε να προβεί-
τε σε παύση της λειτουργίας ενός 
καταστήματός σας, καλό είναι να 
εξετάζετε πρώτα τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και του χώρου στον 
οποίο βρίσκεται, αφού ως γνωστό 
η πρόσβαση στο κατάστημα της 
Τράπεζάς σας στο Ζευγολατιό  είναι 
μοναδική, αφού βρίσκεται εντός 
μεγάλου πεζόδρομου και υπάρ-
χουν δυνατότητες για στάθμευση».
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Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 v  Αυχενική διαφάνεια
 v  Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
 v  Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
 v  Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
 v  Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
 v  Αµνιοπαρακέντηση
 v  Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
 v  Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων. 

Οι εξετάσεις γίνονται όλες από  τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148

Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

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

Η πραγματική ιστορία για τον Άγιο βασίλειο
Μύθοι & πραγματικότητα

γΡΑΦΕΙ Ο ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ κΩΝ/ΝΟΣ

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την ανάδει-
ξη και παρουσίαση των πραγματικών ιστορικών 
στοιχείων που αφορούν το πρόσωπο του Μεγά-
λου Βασιλείου και τις διαφορές αυτού με άλλα 
«μυθικά πρόσωπα» της δυτικής παράδοσης.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η κάθε επο-
χή προσφέρει πάντοτε ερεθίσματα, στα οποία 
ανταποκρίνονται διάφορες ιστορικές μορφές, 
ποικίλου μεγέθους και σημασίας, καθώς επίσης 
θέτει και μια σειρά από ερωτήματα στα οποία 
απαντούν. Οι μεγάλες όμως μορφές υπερβαί-
νουν την εποχή τους, την διαμορφώνουν, την 
καθοδηγούν και κάποιες φορές την ανατρέπουν. 
Επιπλέον, ζούν μέσα σε αυτήν, αποδέχονται όσα 
τους προσφέρει αλλά και της προσφέρουν απο 
τον πλούσιο εσωτερικό τους κόσμο.

Κάποιες φορές η εποχή δεν είναι έτοιμη, εν-
δεχομένως επειδή δεν είναι αρκετά ώριμη, να 
αξιοποιήσει όλα όσα της προσφέρουν ορισμένες 
μεγάλες μορφές, γι’ αυτό και επωφελείται από 
το έργο τους μεταγενέστερα. Σε αυτό τον κύκλο 
των μεγάλων ιστορικών μορφών ανήκει και ο 
Μέγας Βασίλειος της Καισαρείας, του οποίου η 
ζωή και η δράση δεν σημάδευσε μόνο την δική 
του εποχή, αλλά και τις επόμενες από αυτήν.Πό-
σοι όμως από εμάς γνωρίζουμε την πραγματική 
ιστορική ταυτότητα του Μεγάλου αυτού εκκλησι-
αστικού ανδρός???

Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες όπου πα-
ρατηρείται η εισχώρηση στην Ελλάδα  μορφών, 
στοιχείων ή εθίμων δυτικής προελεύσεως και 
καταβολής, τα οποία έχουν οδηγήσει στην αλλο-
τρίωση συνειδήσεων και παραδόσεων. Κι αυτό 
συμβαίνει σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό διότι 
ο Έλληνας λειτουργεί, εργάζεται και δημιουργεί 
ως μέλος μιας σύγχρονης τεχνολογικά ανεπτυγ-
μένης αστικοβιομηχανικής κοινωνίας.

Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία υλιστική, επι-

στρατεύθηκαν ήθη, έθιμα,παραδόσεις, ακόμα και 
Άγιοι της Ορθοδοξίας με σκοπό την προώθηση 
και την ικανοποίηση των υλικών αναγκών της. 
Από την άλλη, η έλλειψη υψηλών νοημάτων και 
αρχών οδήγησε στην αποξένωση του σύγχρονου 
Έλληνα από τον ίδιο του τον ευατό και την ταύτισή 
του με την υλική αυτή πραγματικότητα. 

Ο Άγιος Βασίλειος αποτελεί ένα κραυγαλέο 
παράδειγμα αλλοτρίωσης. Η εικόνα του σεμνού 
και ασκητικού Ιεράρχη που συνδέθηκε με την 
εορτή της Πρωτοχρονιάς αντικαταστάθηκε σιγά 
σιγά από τη πληθωρική μορφή του δυτικού Santa 
Claus όχι όμως για λόγους πνευματικούς, αλλά 
για εξυπηρέτηση υλικών – καταναλωτικών ανα-
γκών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Μέσα από τη μελέτη αυτή θα επιχειρηθεί η 
διάκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο Μέγα Ιεράρ-
χη Άγιο Βασίλειο και στις δυτικές απομιμήσεις ή 
παραλλαγές αυτού. Θα δούμε ότι η ιστορία του 
Αγίου Βασιλείου έχει υποστεί ουσιώδεις αλλα-
γές από την ορθόδοξη παράδοση. Ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα, η μετατροπή της μορφής του Αγίου Βασι-
λείου στο βορειοευρωπαίο και βορειοαμερικανό 
Santa Claus φαίνεται πως πέρασε στην αστική 
κυρίως τάξη κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960 
από τους συγγενείς μετανάστες, οι οποίοι με τις 
ευχητήριες κάρτες τους εισήγαγαν και στην Ελ-
λάδα τη νέα μορφή του Αϊ Βασίλη.

Ο  Μέγας Βασίλειος 
[330 μ.Χ – 379 μ.Χ]

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας από τους Πα-
τέρες και Αγίους της Ανατολικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Υπήρξε εξέχουσα εκκλησιαστική 
προσωπικότητα, σπουδαίος ιεράρχης και κορυ-
φαίος θεολόγος.Γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια 
του Πόντου το 330 μ.Χ. από εύπορη οικογένεια 
χριστιανών και μεγάλωσε στην Καισαρεία της 
Καππαδοκίας. Οι σύγχρονοί του, ενώ ζούσε ακό-
μη, τον ονόμασαν «Μέγα», τόσο για την πίστη 

και τη σωφροσύνη του, όσο και για τη γενναι-
οδωρία του.

Ονομάστηκε από την Εκκλησία «Μέγας Οι-
κουμενικός Διδάσκαλος» και «Ουρανοφάντωρ». 
Υπήρξε η μεγαλύτερη χριστιανική φυσιογνωμία 
μετά τον Μέγα Αθανάσιο. Κατά τον άγιο Γρηγό-
ριο τον Νανζιαζηνό υπήρξε «φίλος σοφώτατος, 
μεγαλόφρων και έξοχος εις παιδείαν». Ο άγιος 
Γρηγόριος αποκαλούσε τον Μέγα Βασίλειο ως 
«τον σπουδαιότερο άνθρωπο της εποχής του».

Ο Μέγας αυτός Ιεράρχης διέθετε μεγάλη παι-
δεία και ήταν προικισμένος με έξοχες πνευματι-
κές και ηθικές αρετές. Υπήρξε πολύπλευρη προ-

σωπικότητα, αμείλικτος διώκτης κάθε μορφής 
κοινωνικής αδικίας, υπερασπιστής των αδυνά-
των, μέγας διδάσκαλος και θεσπέσιος ρήτορας, 
άμεμπτος άνθρωπος, αλλά και ένας ακατάβλητος 
αγωνιστής της πίστεως.

Αξιοποίησε το έπακρο και κατά τον καλύτε-
ρο τρόπο ότι διδάχθηκε κατά τους χρόνους της 
φοίτησής του στις ελληνικές φιλοσοφικές σχο-
λές, υιοθετώντας ως οδηγό ζωής το Ευαγγέλιο 
του Χριστού.Με τον Μέγα Βασίλειο έγινε 
ο εκχριστιανισμός του Ελληνισμού και ο 
εξελληνισμός του Χριστιανισμού. Προήλθε 
η Ελληνοχριστιανική παιδεία, η οποία και 
αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η οικογένειά του
 Ο πατέρας του, ο Βασίλειος, ήταν δικηγόρος 

και δάσκαλος ρητορικής στον Πόντο, ενώ η μητέ-
ρα του Εμμέλεια ή Εμμελία ήταν από τις πιο μορ-
φωμένες και ενάρετες γυναίκες της εποχής.Οι 
γονείς του τον ανέθρεψαν με χριστιανικά ιδεώ-
δη, ενώ φρόντισαν πολύ και για τη μόρφωσή του.

 Ο αδελφός του Γρηγόριος ήταν επίσκοπος 
Νύσσης, ο αδελφός του Πέτρος επίσκοπος Σεβα-
στείας και ο αδελφός του Ναυκράτιος ασκήτευε 
στην έρημο του Πόντου και πέθανε σε ηλικία μό-
λις 27 χρόνων. Επιπλέον, οι αδελφές του ήταν 
όλες αφιερωμένες στο Θεό και μια από αυτές, 
η Αγία Μακρίνα, τον επηρέασε στη χριστιανική 
του πορεία.

Συνεχίζεται

ΜΕΡΟΣ Α΄
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Έκτη πηγή: Ταλμούδ (το ιερό 
βιβλίο των Εβραίων)

Το Ταλμούδ αποτελείται από τα βι-
βλία της Mishnah  και της Gemara. Η 
Mishnah (ο προφορικός νόμος) είναι 
η παράδοση των πρεσβυτέρων, ενώ 
η Gemara είναι σχόλια των Ραβίνων 
πάνω σε ότι περιέχει η Mishnah. Τα 
ιερά βιβλία των Εβραίων μιλούν με 
βεβαιότητα για την ύπαρξη του Ιησού 
Χριστού χωρίς όμως να παραδέχονται 
την θεότητά του.

Προσπαθούν, όπως είναι φυσικό, 
να τον υποτιμήσουν. Έτσι γράφεται 
ότι «κατά την εσπέρα του Εβραϊκού 
Πάσχα κρέμασαν τον Ιησού από την 
Ναζαρέτ». Τονίζουν μάλιστα ότι ο Ιη-
σούς ήταν καρπός πορνείας και έκανε 
θεραπείες που βασίζονταν σε μαγεία.

Στο ταλμούδ γίνεται λόγος περί 
των θαυμαστών ιάσεων επί ονόματος 
Ιησού Χριστού, τις οποίες πραγματο-
ποίησε ο Ιάκωβος, τον οποίο γνώριζε 
ο ραβίνος Ελιέζερ (90 – 110 μ.Χ.). 
Γίνεται επίσης αναφορά στη σταύρωσή 
Του, μόνο που για χώρο της σταύρω-
σης αναφέρει την Λύδδη που βρίσκε-
ται στα ΝΔ της Παλαιστίνης.

Έβδομη πηγή: J. Klausner 
(Εβραίος καθηγητής)

Αναφέρει ότι «ο Ιησούς από τη 
Ναζαρέτ ήταν προδότης του Ισραήλ, ο 
οποίος ασκούσε μαγεία, περιφρονού-
σε τους λόγους της σοφίας, οδήγησε 
το λαό στην πλάνη και έλεγε ότι δεν 
ήρθε για να καταλύσει τον Μωσαϊ-
κό νόμο αλλά να τον συμπληρώσει. 
Κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα 
σαν αιρετικός και πλάνος του λαού. Οι 
μαθητές του έκαναν τα ίδια έργα στο 
όνομά του».

Όγδοη πηγή: Mara Bar – 
Serapion (Ασσύριος Στωϊκός 
φιλόσοφος)

Ο φιλόσοφος αυτός έζησε στη 
Ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας κατά 
τον 2ο με 3ο αιώνα μ.Χ. περίπου και 
είναι γνωστός μόνο από ένα γράμμα 
του που έγραψε στα Συριακά πρός το 
γιό του Σεραπίωνα. Στο γράμμα αυτό 
(73 μ.Χ.) συγκρίνει τους θανάτους 
του Σωκράτη, του Πυθαγόρα και του 
Ιησού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα 
ότι ο Ιησούς ήταν ένας σοφός και ευ-
σεβής άνδρας, ο οποίος θεωρούνταν 
από πολλούς Βασιλιάς του Ισραήλ, 
θανατώθηκε από τους Ιουδαίους και 

συνέχισε να ζεί μέσω της διδασκαλίας 
των οπαδών Του.

Σε άλλο σημείο του γράμματος γρά-
φει ότι: «οι Ιουδαίοι καταστραφέντες 
εκ της χώρας αυτών, διωχθέντες ζώ-
σιν εν τη διασπορά, ο σοφός βασιλεύς 
όμως δεν απέθανε χάρις εις τους νό-
μους που έδωσε. Ένεκα της καταδίκης 
του σοφού βασιλέως αφαιρέθη από 
τους Ιουδαίους το Βασίλειον».

Ο μοναδικός «σοφός βασιλεύς» 
που καταδικάστηκε, πριν το 73 μ.Χ. 
όπου και γράφτηκε το εν λόγω γράμ-
μα, ήταν ο Ιησούς Χριστός.

Ένατη πηγή: Λουκιανός ο 
Σαμοσατεύς (2ος αιώνας μ.Χ.)

Ήταν Έλληνας ρητοροδιδάσκαλος 
και σατιρικός συγγραφέας. Αναγνωρί-
ζει ότι ο Χριστός λατρευόταν από τους 
Χριστιανούς, εισήγαγε νέες διδασκα-
λίες και σταυρώθηκε γι’ αυτό. Επιπλέ-
ον, αναφέρει ότι οι διδασκαλίες του 
Ιησού περιλαμβάνουν την αδελφότητα 
των πιστών, τη σημασία της μεταστρο-
φής και την αναγκαιότητα της άρνησης 
άλλων θεών.

Δέκατη πηγή: Η περιγραφή του 
Ιησού Χριστού από τον διοικητή 
της Ιουδαίας Πούλβιο Λέντουλο

Πρόκειται για ένα γράμμα που βρέ-
θηκε στη Βιβλιοθήκη των Λαζαριστών 
της Ρώμης, το οποίο έγραψε ο Πούλ-
βιος Λέντουλος, διοικητής της Ιουδαί-
ας, πριν από τον Πόντιο Πιλάτο και το 
έστειλε στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα 
Τιβέριο και στο οποίο περιγράφεται η 
μορφή του Ιησού Χριστού. Το πρωτό-
τυπο είναι γραμμένο στα λατινικά και 
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Cesarini 
στην Ρώμη.

«...Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι επιθυ-
μείς να μάθης ότι σοί γράφω νυν περί 
ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου καλου-
μένου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ών ο λαός θεω-
ρεί Προφήτην και οι μαθηταί του Θεόν, 
λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάστου 
των ουρανών και της γης και παντός 
ό,τι εν αύτη ευρίσκεται και υπάρχει.

Τη αληθεία, ω Καίσαρ, ακούονται 
καθ’ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί 
του Χριστού αυτού. Ανεγείρει νεκρούς 
και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης 
λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος με-
τρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέ-
πειαν περιβεβλημένος,ιδίως κατά το 
πρόσωπον, ώστε όσοι Τον ατενίζουν 
αναγκάζονται να Τον αγαπούν και να 
Τον φοβώνται.

Έχει την κόμην χρώματος καρύου 
ώριμου εξικνουμένην μέχρι των ώτων 
Του, εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών 
Του καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον 
στιλπνή, διχάζεται δ’ αυτή εν τω μέσω 
άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζα-
ρηνών. Το μέτωπόν Του είναι λείο και 
γαλήνιον, το πρόσωπόν Του άνευ ρυτί-
δος ή κηλίδος, η ρίς και τα χείλη Του 
κανονικώτατα. Το γένειόν Του είναι 

πυκνόν και του αυτού χρώματος της 
κόμης, δεν είναι δε μακρόν και διχά-
ζεται εν τω μέσω. Το βλέμμα Του είναι 
σοβαρόν και εμποιούν φόβον, έχει δε 
δύναμιν ακτίνος ηλιακής.

Ουδείς δύναται να Τον παρατηρήση 
ατενώς. Όταν επιτιμά, φοβίζει. Όταν 
δε πράττη τούτο, κλαίει. Είναι αξιαγά-
πητος και χαριείς μετά σοβαρότητος. 
Λέγουσιν ότι ουδέπωτε ώφθη γελών, 
αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας 
τας χείρας και τους βραχίονας. Εν τη 
συνομιλία ευαρέστει τους πάντας. Δυ-
σκόλως όμως φαίνεται, όταν δε φανή 
που, είναι μετριόφρων και το ωραιό-
τερον παράστημα του κόσμου. Είναι 
ωραίος ως την Μητέρα Του,ήτις έστιν 
η ωραιοτέρα γυνή, ήτις ποτέ εθεάθη 
εις τα μέρη ταύτα.

Εάν όμως η Ση μεγαλειότης, ω Καί-
σαρ, ποθή να ιδή Αυτόν ως μοι έγρα-
φες άλλοτε, πληροφόρησόν με, διότι 
θα σοί Τον στείλω πάραυτα. Πάντες εν 
Ιερουσαλήμ θαυμάζουσιν την σοφίαν 
Του, και τι ουδέποτε εσπούδασε τι, και 
όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. 
Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής 
την κεφαλήν.Πολλοί βλέποντες Αυτόν 
γελώσιν, αλλ’ όταν ευρίσκονται προ 
Αυτού τρέμουσιν και θαυμάζουσιν 
αυτόν.

Λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος 
ως αυτός ενεφανίσθη εις τα μέρη 
ταύτα. Τη αληθεία ως μοι λέγουσιν οι 
Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβου-
λαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία 
ως η ιδική Του, πολλοί δε των Ιου-
δαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι 
πάλιν μοι λέγουν ότι είναι εχθρός της 
Σης Μεγαλειότητος, ω Καίσαρ. Πολ-

λαχώς με παρενοχλούσιν οι μοχθη-
ροί αυτοί Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός 
ουδέποτε δυσαρέστησε τινά, αλλ’ ότι 
μάλλον εποίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι 
εγνώρισαν Αυτόν λέγουσιν ότι ευερ-
γετήθηκαν παρ’ Αυτού. Όμως εις την 
σην Μεγαλειότητα, ω Καίσαρ, εις την 
πρός σε υπακοήν, ειμί πρόθυμος. Ό,τι 
διατάξεις θέλει εκτελεσθή ».

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτίωνος ζ΄, 
Σελήνης ια΄

Της Σης Μεγαλειότητος πιστότατος και 
ευπειθέστατος

ΠΟΥΒΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Κυβερνήτης της Ιουδαίας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
«....Μεγαλειότατε Καίσαρα,
Άκουσα ότι επιθυμείς να μάθεις 

αυτά που σου γράφω για κάποιον 
άνθρωπο που είναι πολύ ενάρετος 
και ονομάζεται Ιησούς Χριστός, τον 
οποίο ο Λαός θεωρούσε προφήτη, οι 
μαθητές Του όμως Τον θεωρούσαν 
Θεό κι έλεγαν ότι είναι Υιός του Θεού, 
Δημιουργός του ουρανού και της γης 
και όλων, και ότι βρίσκεται παντού. 
Είναι αλήθεια Καίσαρα ότι ακούγονται 
κάθε μέρα θαυμάσια πράγματα για τον 
άνθρωπο αυτό. Ανασταίνει νεκρούς 
και θεραπεύει αρρώστους, με μια Του 
λέξη.

Είναι άνδρας, μετρίου αναστήμα-
τος,όμορφος στην όψη και αρχοντικός, 
ιδιαίτερα το πρόσωπό Του, ώστε όσοι 
Τον κοιτούν, τους προκαλεί αγάπη και 
σεβασμό. Τα μαλλιά Του είναι μέχρι 
τα αφτιά Του και πίσω φτάνουν μέχρι 
τους ώμους, καστανά και λαμπερά, 
διαχωρίζονται κατά το έθιμο των Να-
ζωραίων. Το μέτωπό Του είναι καθαρό 

και γαλήνιο, το πρόσωπό Του χωρίς 
σημάδια και ρυτίδες.

Η μύτη και τα χείλη Του είναι κα-
νονικότατα. Τα γένια Του είναι πυκνά, 
καστανά και μακριά, που χωρίζουν 
στη μέση. Το βλέμμα Του είναι σοβαρό 
και προκαλεί σεβασμό, είναι δε δυ-
νατό σαν ακτίνατου ήλιου. Όταν είναι 
αυστηρός, κανείς δεν μπορεί να Τον 
ατενίσει και όταν μαλώνει κάποιον, 
κλαίει...Τα χέρια και τα μπράτσα Του 
είναι όμορφα. Όταν συνομιλεί, τους 
ικανοποιεί όλους. Δεν εμφανίζεται 
συχνά, αλλά όταν αυτό συμβαίνει εί-
ναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερο 
παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος, 
όπως και η μητέρα Του, η οποία είναι 
η ωραιότερη γυναίκα από όσες ποτέ 
φάνηκαν στα μέρη αυτά.

Εάν όμως η Μεγαλειότητά σου 
Καίσαρα θέλει να Τον δεί, όπως μου 
είχες γράψει, πές το μου για να σου 
τον στείλω αμέσως. Αν και ποτέ δεν 
έκανε σπουδές, ξέρει όμως κάθε 
επιστήμη. Περπατάει ξυπόλητος και 
ασκεπής. Πολλοί σαν Τον βλέπουν 
γελάνε, αλλά όταν στέκονται μπροστά 
Του τρέμουν και Τον θαυμάζουν. Λένε 
ότι ποτέ ξανά δεν έχει εμφανιστεί στα 
μέρη αυτά άνθρωπος σαν κι Αυτόν.

Επίσης λένε οι Εβραίοι ότι ποτέ δεν 
δόθηκαν συμβουλές ούτε κηρύχθηκε 
διδασκαλία σαν τη δική Του, πολλοί 
δέ από τους Ιουδαίους Τον θεωρούν 
Θεό. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι εχθρός 
του Καίσαρα. Λένε επίσης ότι Αυτός 
ποτέ δεν δυσαρέστησε κάποιον, αλλά 
αντίθετα πάντα έκανε το καλό. Όλοι 
όσοι Τον γνωρίζουν λένε ότι τους ευ-
εργέτησε. Παρόλα αυτά Καίσαρα είμαι 
πρόθυμος να υπακούσω στην Μεγα-
λειότητά σου και ότι με διατάξεις θα 
το κάνω ».

Ιερουσαλήμ
Ινδικτίωνος 7, σελήνης 11

ΠΟΥΛΒΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Διοικητής της Ιουδαίας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο ιησούς χριστός ως ιστορικό πρόσωπο
Ερώτηση:  «Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού;»

Απάντηση Αλβέρτου Αϊνστάιν:  «Χωρίς αμφιβολία...Η προσωπικότητά του βρίσκεται σε κάθε λέξη. 
Κανένας άλλος μύθος δεν είναι εμπλουτισμένος με τόση ζωή».

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

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
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΙΓΚΑΣ

«το Κιάτο στο διάβα του χρόνου»
«Ήταν στο τέλος της δεκαετίας του 1970, όταν σε 

μία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του 
δήμου Κιάτου, ο αείμνηστος δάσκαλος Γεώργιος Κα-
ρούλας αναφέρθηκε - με σεβασμό - στο όνομα μιας 
παλιάς οικογένειας του Κιάτου. Μερικοί σύμβουλοι, 
ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι, έδειχναν κάτι να γνωρίζουν. 
Οι περισσότεροι όμως - μεταξύ των οποίων κι εγώ - 
κοιταζόμασταν με έκπληξη, διότι ακούγαμε για πρώτη 
φορά το όνομα αυτό. Ο δάσκαλος αναφερόταν στην 
οικογένεια Τουρνάκη. Η άγνοιά μου αυτή, όπως άλ-
λωστε και των περισσοτέρων, μπορώ να πω ότι με 
σημάδεψε. Υπήρχε παλιότερα μια οικογένεια, που το 
όνομά της ήταν στενά δεμένο με τούτο τον τόπο κι 
εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα. Πόσοι άραγε άλλοι σημα-
ντικοί άνθρωποι πέρασαν από το Κιάτο και σύνδεσαν 
το όνομά τους με την ύπαρξή του και την ανάπτυξή 
του! Το βρήκαν μια μικρή πολίχνη 60 κατοίκων, αμέ-
σως μετά την απελευθέρωση του 1821, για να το 
φθάσουν σήμερα σε μια αρκετά αξιοπρεπή πόλη με 
περισσότερους από 10.000 κατοίκους». 

Μ'αυτά τα λόγια στο προοίμιο της πρώτης έκδο-
σης ο συγγραφέας Βασίλης Λίγκας εξηγεί πως ξε-
κίνησε η αναζήτησή του και η έρευνά του για την 
ιστορία του Κιάτου. Μια αναζήτηση που ξεκίνησε 
δειλά-δειλά και κράτησε χρόνια ολόκληρα. Μια δι-
αδρομή που κατέληξε το 2010 στην πρώτη έκδοση 
του βιβλίου "Το Κιάτο στο διάβα του χρόνου". Μετά 
την πρώτη έκδοση ο συγγραφέας ανήσυχος ακόμη, 
ερευνώντας αδιάκοπα, βρέθηκε μπροστά σε έναν 
νέο πλούτο γνώσεων και πληροφοριών: Πολλοί 
άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν από το βιβλίο τον 
προσέγγισαν και του έδωσαν νέο υλικό. Έτσι κατά-
φερε, όπως ο ίδιος αναφέρει, να βρει πρόσβαση στο 
σπουδαίο αρχείο του Λουδοβίκου Σγουρού αλλά και 
σε φύλλα της εφημερίδας "Κορινθία" που κυκλοφο-
ρούσε στην περιοχή την δεκατεία του 1930.  

Ως άοκνος εργάτης ο Βασίλης Λίγκας συγκέντρωσε 
το νέο υλικό του, το ταξινόμησε και το πρόσθεσε στην 
ύλη του ήδη υπάρχοντος βιβλίου. Έτσι δημιουργή-
θηκε η δεύτερη εμπλουτισμένη και συμπληρωμένη 
έκδοσή του: 430 σελίδες, 25 κεφάλαια, μεγάλος αριθ-
μός φωτογραφιών της παλιάς πόλης  του Κιάτου, ένα 
πλούσιο ευρετήριο, πηγές και βιβλιογραφία. 

Το "Κιάτο στο διάβα του Χρόνου" είναι ό,τι λέει ο 
τίτλος του: Η πορεία μιας πόλης μέσα από τα μάτια 

ενός ανθρώπου, που την αγάπησε πολύ και αφιε-
ρώθηκε στην αναζήτηση των γεγονότων και των 
ανθρώπων που την δημιούργησαν και την έκαναν 
αυτό που είναι σήμερα. 

Κλείνοντας τη σύντομη παρουσίασή μας, σε ένα 
βιβλίο που θα αξίζει να αποκτήσετε, θα χρησιμοποι-
ήσουμε τα λόγια του Κώστα Παππή από τον πρόλο-
γο του βιβλίου:

«Το βιβλίο του είναι ένα έργο αγάπης και καθτάθεση 
ψυχής, δώρο στη γενέτειρά του, στους σημερινούς 
και μελλοντικούς κατοίκους της, στα Ελληνικά Γράμ-
ματα, σε όλους εμάς που γεννηθήκαμε και μεγαλώ-
σαμε σε αυτό τον ευλογημένο και πανέμορφο τόπο. 
Και κάτι ακόμα: το βιβλίο του στέκει σαν παράδειγμα 
ήθους και ευγένειας ψυχής, στέλνοντας πολύτιμο μή-
νυμα στους νεότερους για το χρέος τους απέναντι στον 
τόπο τους». 

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 27 Δε-
κεμβρίου το πρωί στην αίθουσα Θεάτρου Δημαρ-
χείου Κιάτου και θα πωλείται στα βιβλιοπωλεία 
της περιοχής. Αναζητήστε το! Αποτελεί ένα σπά-
νιο δώρο για τις γιορτινές μέρες και όχι μόνο!

ιστορικό Ημερολόγιο 
από το 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Ζευγολατιού

Κυκλοφόρησε η ατζέντα 
2016 από τον ν.Ο. Κιάτου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου και 1ου-2ου Νηπιαγωγείου 
Ζευγολατιού προχώρησε στην έκδοση ενός 
ιστορικού ημερολογίου με παλιές φωτογρα-
φίες του σχολείου. Το ημερολόγιο περιλαμβά-
νει μια σύντομη διαδρομή στα πάνω από 100 
τελευταία χρόνια της ιστορίας του σχολείου 
αφού περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από 
το 1908 και ένθεν. Μπορείτε να το προμηθευ-
τείτε στο Βazzar του Συλλόγου τη Δευτέρα 21 
Δεκεμβρίου από τις 10 έως τις 2 στο Δημοτικό 
Σχολείο Ζευγολατιού, στο Λογιστικό Γραφείο 
του Κων/νου Λούκου (έναντι Ζαχαροπλαστεί-
ου Μάλλιου στο Ζευγολατιό) ή να επικοινωνή-
σετε στο τηλ. 6947191107.

Μια καλαίσθητη 
ατζέντα προτείνει 
για το 2016 ο Ναυ-
τικός Όμιλος Κιάτου, 
αφιερωμένη στα 40 
χρόνια λειτουργίας 
του. Ο δραστήριος 
Όμιλος καλεί τους 
φίλους και τα μέλη 
του να ταξιδέψουν 
μαζί του μέσα από 
τις σελίδες του νέου 
Ημερολογίου του!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

1ου-2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Το παλιό Σχολείο 

στην πλατεία 

του Φοίνικα

ενδεικτική τιμή: 3,00€

Φωτογραφίες 

του σχολείου 
μας από 
εποχές 
αλλοτινές...

ημερολόγιο

2
0
1
6
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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

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

Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» του 
δήμου Σικυωνίων διοργανώνει 
Φεστιβάλ Θεάτρου που θα δι-
εξαχθεί στην πόλη του Κιάτου 
την περίοδο από μέσα Δεκεμ-
βρίου 2015 έως μέσα Μαρ-
τίου 2016 με τη συμμετοχή 

θεατρικών ομάδων, δήμων και 
συλλόγων, της Κορινθίας αλλά 
και Κορίνθιων σκηνοθετών 
που δραστηριοποιούνται και 
εκτός νομού. Προσκαλούμε 
κάθε ενδιαφερόμενο να δη-
λώσει συμμετοχή μέχρι Τρί-

τη 8 Δεκεμβρίου 2015.
Πληροφορίες:

Γραφείο «ΜΗΚΩΝΗΣ» 
(Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου) 

Τηλ : 2742021921,  
e-mail: mikoni.ds@gmail.com

Φεστιβάλ θεάτρου από τη "ΜΗΚωνΗ" στο Κιάτο ΘΕΑΤΡΟ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Μαμάαααα, υπάρχει 
Άγιος βασίλης;»

Βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι της 
Μαίρης Χάψα-Ψαρού

Παράσταση για μικρούς και μεγάλους.
Δεκέμβριος 2015

Παρασκευή 18 Σάββατο 19 Κυριακή 20 
Σάββατο 26 ώρα 6:30 μ.μ
Κυριακή 27 ώρα 11 π.μ 

  Πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων 
και η Κάλια γυρνάει από το σχολείο πολύ στε-
ναχωρημένη. Η Κάκια ένα κοριτσάκι από την 
τάξη της τής είπε ότι δεν υπάρχει Άγιος Βα-
σίλης και η απογοήτευσή της είναι τέτοια που 
κρύβεται στο δωμάτιό της. Δε θέλει να μιλήσει 
σε κανέναν. Η μαμά επιστρατεύοντας όλη την 
τρυφερότητά της για το θέμα που την απασχο-
λεί αποφασίζει να της πει μια ιστορία ώστε να 
αποφασίσει η ίδια η Κάλια αν υπάρχει ή όχι 
Άγιος Βασίλης.

   Η ιστορία που της αφηγείται πραγματεύε-
ται το γράμμα που έλαβε κάποτε ο Άγιος Βασί-
λης από την Χώρα του Ονείρου από ένα κορι-
τσάκι 9 χρονών τη Ναταλία. Η Ναταλία ζητάει 
βοήθεια από τον Άγιο Βασίλη να συνεχίζει να 
υπάρχει στη ζωή της. Τελικά, ο Άγιος Βασίλης 
βρίσκει μια λύση με τον αρχιμάγο-καλικάντζα-
ρό του. Με τη δύναμη ενός μαγικού μουσικού 
χαλιού και κάποιων μουσικών πραγματοποι-
ούν την επιθυμία της Ναταλίας. Μετά από την 
ιστορία της μαμάς της η Κάλια είναι πλέον πε-
πεισμένη και κάτω από το πρωτοχρονιάτικο 
δέντρο την περιμένει το ωραιότερο δώρο που 
είχε ποτέ!     Θεατρική  διασκευή  &  Σκηνοθε-
σία : Γωγώ Ξανθάκη

Παίζουν: Πολυξένη Ορκοπούλου –Ξαν-
θάκη,  Γωγώ Ξανθάκη,   Ηλίας Λέκκας,Εβί-
τα  Δραγούνη, Θοδωρής Νταλιάρδος, Μαρία 
Κουττρουμπή.

Γενική είσοδος  5 €
Κρατήσεις θέσεων 27410 86330

τελευταία υπόκλιση για το 
"Αρσενικό και παλιά δαντέλα"

Τελικά η όλο και μεγαλύτερη επιθυμία του κό-
σμου να απολαύσει τη μαύρη κωμωδία του φε-
τινού χειμώνα δεν μπορούσε παρά να αναγκάσει 
τη "Νέα Διάπλαση" να οργανώσει και να ανεβάσει 
άλλες δύο παραστάσεις μέσα στο Δεκέμβρη. Έτσι 
η παράσταση αφού κατέγραψε άλλη μια επιτυχη-
μένη Κυριακή 13 Δεκεμβρίου θα ανέβει για άλλη 
μία και τελευταία φορά την Κυριακή 20 Δεκεμ-
βρίου στις 7 το απόγευμα στη σκηνή του Πολιτι-
στικού Κέντρου Μπολατίου. 

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου μέσα στα 
σκηνικά του Αντρέα Καρβουντζή ο θεατής θα πε-
ράσει ένα δίωρο απολαμβάνοντας μια μαύρη κω-
μωδία που προκαλεί γέλιο αλλά και ανατριχίλες 
πολλές φορές. Κάτω από τις εύστοχες μουσικές 

επιλογές του Μπάμπη Ανδρικόπουλου με το φο-
βερό μακιγιάζ της Μαρούλας Θάνου και το μαγικό 
σκηνοθετικό χέρι της Άννας Ρότσιου, η παράστα-
ση της Θεατρικής Ομάδας της Νέας Διάπλασης 
Μπολατίου δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις θε-
ατρικές σκηνές των Αθηνών.

Οι ηθοποιοί, ερασιτέχνες, με την κυριολεκτική 
έννοια του όρου: Εραστές της τέχνης του θεά-
τρου παραδίδουν στο κοινό μια παράσταση πέρα 
από κάθε προσδοκία ανεβάζοντας τα στάνταρς 
του επαρχιακού θεάτρου σε πολύ υψηλά επίπε-
δα.

Κρατήστε εγκαίρως θέσεις (αφού το θεατράκι 
γεμίζει σε χρόνο ρεκόρ) στα τηλέφωνα: 6945 
871808 – 6946 524680 – 6940 731760

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 7μμ 
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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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

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

μικρεσ αγγελιεσ

ζητειται εργασια 
(γραμματειακη 
υποστηριξη) 

Μεγάλη εμπειρία σε 

ανάλογη θέση. Αγγλικά. 

Τηλ. 6940 877925 
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

Φιλολογοσ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας  
6945 832094

εργασια
πτυχιουχοσ πανεπιστημιου πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  

ζητΩ εργασια για σέρβις ή κουζίνα. Με-
γάλη εμπειρία σε ανάλογες θέσεις. Τηλ. 
6946742363

ενοικιαζονται
ενοικιαζεται 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.   

ενοικιαζεται 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

ενοικιαζονται 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
πΩλειται HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:  
1200 €. Τηλ. 6974-484971
πΩλειται αρδευτικό συγκρότημα στη θέση 
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937-
303553
πΩλειται οικοπεδο στο Βραχατι, 100 
μ. από τη θάλασσα, εμβαδό 900 τ.μ., κτίζει 100 
τ.μ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729
πΩλειται CITROEN C4 COUPE 1400cc ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ 2006 150.000 ΧΛΜ ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΙΜΗ ΤΗΛ. 6977367330.
πΩλειται φρέζα τύπου ΡΟΤΑΡΙ σε τιμήευκαι-
ρίας. τηλ. 6939629968

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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νίκες εκτός, ήττα εντός για τον Παμβοχαϊκό
Νικητής πέρασε από Πάτρα και 

Αλεξανδρούπολη ο Παμβοχαϊκός 
κατοχυρώνοντας την 5η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα. Στην Πάτρα 
νίκησε άνετα με 3-1 σετ την Πανα-
χαϊκή ενώ στην Αλεξανδρούπολη 
επικράτησε με 3-0 επί του Εθνικού.

Ωστόσο η επιτυχία δεν το ακο-
λούθησε και στο εντός έδρας παι-
χνίδι όπου για δεύτερη συνεχόμε-
νη φορά έχασε.

Ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊ-
κός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνί-
δι πίεσε από το σέρβις με τον Φε-
ρέιρα και τον Λεόν  και κατάφερε 
να αποκτήσει διαφορές και στα δυο 
τεχνικά τάιμ άουτ (3-8, 7-16).

Ο Παμβοχαϊκός με πολλά  λάθη 
στο πρώτο σετ δεν κατάφερε ποτέ 
να μπει σε αυτό και φυσιολογικά το 
έχασε με 19-25.

Η εικόνα  όμως άλλαξε στο δεύ-
τερο σετ και η ομάδα του Βραχατί-
ου ανέβασε στροφές, προηγήθηκε 
με 8-5 στο πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ  
και 16-11 στο δεύτερο. Ο Παναθη-
ναϊκός δεν μπόρεσε να αντιδράσει  
και έτσι η ομάδα μας έφτασε άνετα 
στο 25-19 και στο 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σέτ  οι ομάδες μέχρι και 
το δεύτερο τεχνικό ταιμ άουτ 13-
16  πήγαιναν κοντά κοντά με μια 
διαφορά 2- 3 πόντων υπερ.  του 
Παναθηναϊκού.

Στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊ-
κός ξεκίνησε πάλι δυνατά και ήταν 
συνεχώς μπροστά στο σετ μέχρι 
και το δεύτερο τεχνικό ταιμ άουτ  
αποφασισμένος  να πάρει καθαρό 
τρίποντο, όμως ο Παμβοχαϊκός της 
θέλησης και του πάθους έκανε την 
εμφάνισή του και πάλι,ροκάνισε 
την μικρή διαφορά, και εκμεταλ-
λευόμενος και τα λάθη του Πανα-
θηναϊκού έκανε το 2-2 στα σετ και 

οδήγησε το ματς  στο τάι μπρέικ.
Στο ται μπρεικ, ο Παναθηναϊκός 

μπήκε πιο δυνατά και είχε σταθερά 
το προβάδισμα μέχρι και την αλλα-
γή των τερέν,με 1-3 με 1-5,και 3-8.

Κάπου εκεί ο Παμβοχαϊκός αφυ-
πνίστηκε,και άρχισε σταδιακά να 
ρίχνει την διαφορά και να φτάσει 
δυο φορές στην ισοφάριση σε 12-
12 και 14-14,όμως μια επίθεση του 
Λεόν και ένα πιαστό του Πελεκού-
δα  έδωσαν το σετ με 14-16  και  
την νίκη με 2-3  στον Παναθηναϊκό.

Δηλώσεις:
Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού 

Γ. Χριστόπουλος είπε: «Το μεγαλύ-
τερο μας πρόβλημα ήταν τα πολλά 
λάθη και η υποδοχή η οποία δεν μας 
επέτρεψε να κάνουμε το παιχνίδι 
μας. Θα δουλέψουμε ακόμα περισ-
σότερο για να διορθώσουμε τα λάθη 
μας.

 Ο αρχηγός  του Παμβοχαϊκού 
Μανώλης Δημητριάδης είπε: «Για 
άλλη μία φορά στο γήπεδο μας δεν 
ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Αγχω-
νόμαστε και πιεζόμαστε χωρίς να 

υπάρχει λόγος. Ο τραυματισμός μου 
δε μου επέτρεψε να παίξω όπως 
εγώ θα ήθελα και πιστεύω πως επη-
ρέασε την απόδοση μας.

Βράβευση Κάιο ως mvp 
της 7ης αγωνιστικής

Πρίν την έναρξη του Αγώνα για 
την 9η αγωνιστική του Πρωτα-
θλήματος της VOLLEY LEAGUE 
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μεταξύ Γ.Α.Σ 

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ- ΠΑΝΑΘΗΝΑ-
ΪΚΟΣ έγινε η απονομή του MVP  
της 7ης αγωνιστικής  ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΑΠ  και 
ήταν ο Διαγώνιος  του Γ.Α.Σ ΠΑΜ-
ΒΟΧΑΪΚΟΣ  KAIO FABIO  ALVES 
ROCHA.

Την απονομή έκανε ο πρώην 
Προέδρος της ΕΟΠΕ κος Θανάσης 
Μπελιγράτης.

Τις δύο συνεχόμενες νίκες της ομάδας του Βραχατίου διαδέχτηκε εντός έδρας ήττα

Διανομή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ



Λέχαιο Κορινθίας, ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών 

(αριθμ. 592, μετά το Δημοτικό Σχολείο), 

τηλ. 27410-87.637ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

Με τον ορυμαγδό των τηλεοπτικών εκπομπών γύρω από την μαγειρική είναι λίγοι αυτοί που εκπλήσσονται 
σήμερα για το ενδιαφέρον των ανθρώπων για το καλό φαγητό. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι 
αναζητούν γαστρονομικές εμπειρίες, αναδεικνύουν την ποιότητα ως ζητούμενο στην διατροφή τους και 
στρέφονται στην επιλογή προϊόντων υψηλής αξίας για το καθημερινό τους πιάτο. Έτσι, μετατρέπουν μια 
καθημερινή, ανθρώπινη δραστηριότητα σε τέχνη. 

Η   εδώ και 30 χρόνια δημιουργεί κτηνοτροφικά προϊόντα που ανταποκρίνονται σε αυτά 
τα ζητούμενα της εποχής και αναβιώνουν ξεχασμένες συνταγές ποιότητας. Υιοθετώντας την αντίληψη 
ότι οφείλεις να υλοποιείς συμμαχικά σχέδια με τη φύση και με πίστη στην φυσική, ήπια ανατροφή και 

διαβίωση των ζώων η   στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της γράφει νέα κεφάλαια στο 
αγροτο-κτηνοτροφικό επιχειρείν. Γι αυτό, εδώ και χρόνια, την εμπιστεύονται μερικές από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις πώλησης κρεάτων στην Ελλάδα, αλλά και ορισμένα από τα κορυφαία και πλέον απαιτητικά 
γκουρμέ νοικοκυριά και εστιατόρια, τα οποία προμηθεύει με φρεσκότατα κρεατικά και αλλαντικά.

Σήμερα, η   επιχειρεί ένα νέο άλμα, προσεγγίζοντας απ ευθείας το καταναλωτικό κοινό 

και διαθέτοντας τα προϊόντα της σε ένα νέο κατάστημα. Εκεί θα βρείτε εκλεκτά, ποιοτικά κρέατα 
και αλλαντικά δικής της παραγωγής, αλλά και από προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς, με πολλές 
προσφορές κάθε βδομάδα, που ανταποκρίνονται στα επίπεδα της ποιοτικής αγοράς. Ακόμα, θα βρείτε 

μεγάλη ποικιλία από ξεχωριστά γαλακτοκομικά και τυριά από εκλεκτούς παραγωγούς, που δεν θα βρείτε 
αλλού. 

Ελάτε, λοιπόν, να ενδώσετε στους πειρασμούς: για τα εκλεκτά rib eye, τις τραγανές πανσέτες, τις 

τρυφερές μπριζόλες γάλακτος, το βουτυράτο ψαρονέφρι, τις τεράστιες σταβλίσιες, τις ζουμερές 

χοιρινές, το εγγυημένο μοσχαρίσιο συκώτι, τα τρυφερά λουκάνικα με τις ατελείωτες ποικιλίες. Ακόμα 

μοναδικές γεύσεις από προϊόντα ωρίμανσης: όχι μόνο αλλαντικά, αλλά και τεμάχια χοιρινού κρέατος 

Σας περιμένουμε στο στυλάτο, πεντακάθαρο κρεοπωλείο της   στο Λέχαιο λίγο μετά το 
δημοτικό σχολείο, πάνω στην παλαιά Εθνική Οδό. Αξίζει να κάνει ο καθένας σας μια πρώτη «εκπαιδευτική» 

επίσκεψη για να πάρει ένα διαβατήριο ποιότητας και νέας αντίληψης για το καθημερινό του φαγητό. 

Το κρεοπωλείο μας γιορτάζει μαζί σας τα Χριστούγεννα και σας κάνει ΔΩΡΟ το Χριστουγεννιάτικο και το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι με 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΦΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ προϊόντα- αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας σήμερα και αυτό που ζητάμε από τους Έλληνες παραγωγούς.

Ελάτε να κάνετε τα ψώνια σας από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου μέχρι Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου και μπείτε στην κλήρωση για:

 1) Δύο πακέτα με μία ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ το καθένα ή/και άλλα προϊόντα της επιλογής σας αξίας 60€/πακέτο.

 2) Δύο πακέτα με ένα ΧΟΙΡΙΔΙΟ το καθένα ή/και άλλα προϊόντα της επιλογής σας αξίας 60€/πακέτο. 
*Η πρώτη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 23/12 και η δεύτερη στις 29/12.

Όσες πιο πολλές φορές ψωνίσετε τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχετε να κερδίσετε


