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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Το «πράσινο φως» για την υπογραφή μέσα στον Απρίλιο της σύμβασης με την 
οποία θα ανατεθεί σε ιδιώτη η διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου έδωσαν η κυβέρνηση, η Περιφέρεια και ο φορέας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 

ΛΥΣΗ;

Γεμάτο το 
Κοινωνικό 

Παντοπωλείο 
Βέλου-Βόχας

Στο Φενεό τα 
όσπρια είναι 
προϊόντα με 
προοπτική

Στα ημιτελικά 
κόντρα στον 
Ολυμπιακό 

ο Παμβοχαικός

Τα έθιμα 
της Μεγάλης 

Εβδομάδας σε 
Βόχα και Φενεό

Μπορείς να κόψεις 

όλα τα λουλούδια, αλλά 

δεν μπορείς να εμποδίσεις 

την Άνοιξη να έρθει...
[Πάμπλο Νερούδα]

Καλή Ανάσταση!
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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

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

Θέματα

Λύση στο πρόβλημα δια-
χείρισης των απορριμμάτων 
που ταλανίζει την Πελοπόν-
νησο φαίνεται πως δρομο-
λογείται μετά τη διυπουργική 
σύσκεψη με συμμετοχή της 
Περιφέρειας και του ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου.

Αυτό ανακοίνωσε το 
υπουργείο Επικρατείας, 
μετά το πέρας σύσκεψης 
στην οποία συμμετείχαν οι 
υπουργοί Περιβάλλοντος 
Γ. Σταθάκης, Εσωτερικών 
Παν. Σκουρλέτης, ο αναπλ. 
Υπουργός Περιβάλλοντος Σ. 
Φάμελος, ο αναπλ. Υπουρ-
γός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Αλέξ.  Χαρίτσης και ο 
υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρ-
λας. Επίσης, από πλευράς 
περιφέρειας Πελοποννήσου 
συμμετείχε ο Περιφερειάρ-
χης Πέτρος Τατούλης και η 
αρμόδια αντιπεριφερειάρχης 
Κων/να Νικολάκου. Τέλος, 
στη σύσκεψη είχε κληθεί και 
συμμετείχε ο πρόεδρος του 
ΦοΔΣΑ κ. Ιωάννης Γρυπιώ-
της (δήμαρχος Ευρώτα).

Επικεφαλής της σύσκεψης 
ήταν ο υπουργός Επικρατεί-

ας Αλέκος Φλαμπουράρης ο 
οποίος ζήτησε από τον πρόε-
δρο του ΦΟΔΣΑ να επιταχυν-
θεί η συνεδρίαση των δήμων 
(προγραμματισμένη για τις 
27 Απριλίου) με την οποία 
θα εγκριθεί η απαραίτητη 
προγραμματική σύμβαση για 
το έργο. Η προγραμματική 
σύμβαση προβλέπει τους 
όρους συνεργασίας δήμων 

και Περιφέρειας τόσο για την 
περίοδο κατασκευής του έρ-
γου (οπότε υπεύθυνη είναι 
η Περιφέρεια), όσο και για 
την περίοδο λειτουργίας του 
(που θα ελέγχεται από τον 
ΦΟΔΣΑ).

«Η κυβέρνηση αποφάσισε 
να δώσει το πράσινο φως 
προκειμένου να ολοκλη-
ρωθούν ταχύτατα τα απα-

ραίτητα βήματα,και μάλιστα 
εντός του Απριλίου, ώστε να 
υπογραφεί η σύμβαση κατα-
σκευής του έργου», ανέφερε 
σε δήλωσή του ο κ. Φλα-
μπουράρης, υπενθυμίζοντας 
τις βελτιώσεις στους όρους 
της σύμβασης που η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι πέτυχε 
μετά από διαπραγμάτευση 
με τον ιδιώτη στα παρακάτω 

σημεία:
α) μείωση του χρόνου διάρ-

κειας της σύμβασης από 
27 σε 21 χρόνια.

β) μείωση της εγγυημένης 
ποσότητας που θα απο-
δίδεται στην κεντρική δι-
αχείριση από 150.000 χι-
λιάδες τόνους σε 100.000 
χιλιάδες τόνους.

γ) κατασκευή επτά (7) σταθ-
μών μεταφόρτωσης αντί 
για δύο (2).

δ) ανταποδοτική παροχή 
ρεύματος σε κατοίκους 
της περιοχής, το οποίο 
θα προέρχεται από δω-
ρεά της κατασκευάστριας 
εταιρείας μετά από την κα-
τασκευή φωτοβολταϊκών 
πάρκων.
Σύμφωνα με τον κ. Φλα-

μπουράρη, χάρη στις αλ-
λαγές αυτές «θα υπάρχει 
σημαντική μείωση στα αντα-
ποδοτικά τέλη που θα επιβα-
ρύνουν τους πολίτες, λαμβά-
νοντας υπόψη τη μείωση του 
κόστους μεταφοράς και τη 
δυνατότητα διαχείρισης και 
αξιοποίησης μεγαλύτερης 
ποσότητας απορριμμάτων 
από τους Δήμους».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιτέλους λύση; 
Το «πράσινο φως» για την υπογραφή μέσα στον Απρίλιο της σύμβασης με την οποία θα ανατεθεί σε ιδιώτη η διαχείριση των απορριμμάτων 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσαν η κυβέρνηση, η Περιφέρεια και ο φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 
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Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου σχετικά με τη συνέντευξη τύπου πέντε 
Δημάρχων και ενός Δημοτικού Συμβούλου 
η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πελοπον-
νήσου κα Κωνσταντίνα Νικολάκου δήλωσε 
μεταξύ άλλων:

"Είναι τουλάχιστον προκλητικό να μιλούν 
για σκάνδαλο Δήμαρχοι, οι οποίοι είναι 
κύρια υπεύθυνοι για την απαράδεκτη κα-
τάσταση με τα απορρίμματα στην Πελοπόν-
νησο. Αυτοί οι οποίοι αλλάζουν θέσεις και 
απόψεις για το ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων ανάλογα με τα πρόσκαιρα 
οφέλη που επιδιώκουν. 

(...) Το σχέδιο της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου είναι το πιο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον και το πιο οικονομικό, θέλουν δεν 
θέλουν να το παραδεχθούν στους πολίτες. 
Είναι το πιο δημοκρατικό έργο γιατί έχει επι-
βεβαιωθεί σε απόλυτο βαθμό από συλλο-

γικές αποφάσεις όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και σε όλα τα επίπεδα. (...) 

Μπορούν έστω να ισχυριστούν οι συ-
γκεκριμένοι Δήμαρχοι για το έργο τους κάτι 
ανάλογο; Δυστυχώς όχι και αυτή είναι μια 
οδυνηρή αλήθεια για τους Δημότες τους, οι 
οποίοι έχουν βιώσει τραγικές καταστάσεις 
και έχουν επιβαρυνθεί με τεράστια πρόστι-
μα, σε μια περίοδο ιδιαίτερα επώδυνη για 
τη χώρα. 

Σέβονται τους πολίτες ή δεν τους λογα-
ριάζουν μπροστά στις ματαιόδοξες φιλο-
δοξίες τους; Θα απολογηθούν γιατί τόσα 
χρόνια γέμισαν και γεμίζουν με σκουπίδια 
ρέματα και δάση; Μπορούν να βγουν στους 
πολίτες και να αποδείξουν ότι υπερασπί-
ζονται τη νομιμότητα, διαφυλάττουν το 
δημόσιο συμφέρον και προστατεύουν το 
περιβάλλον;

Χρησιμοποιούν ΧΑΔΑ δίπλα σε καλλι-

έργειες και λένε ότι δεν τους ήξεραν; Δη-
μιούργησαν νέους ΧΑΔΑ δίπλα σε αυτούς 
που αποκατέστησε η Περιφέρεια; Χρησιμο-
ποιούν ΧΑΔΑ που έχουν κλείσει με δικαστι-
κές αποφάσεις; Δημιούργησαν νέο ΧΑΔΑ 
μέσα σε περιοχή Natura; Ναί ή όχι; Ας πουν 
την αλήθεια επιτέλους στους πολίτες. 

Όλα αυτά τα χρόνια με τις ανεύθυνες 
πρακτικές τους να κρύβουν το πρόβλημα 
κάτω απ' το χαλί επιβάρυναν και επιβαρύ-
νουν με δυσβάσταχτα πρόστιμα τους Δημό-
τες τους και έχουν  το θράσος να ισχυρίζο-
νται ότι για τα πρόστιμα άλλοι φταίνε; 

Προϊόν των δικών τους ενεργειών είναι 
τα πρόστιμα και μόνο, και αυτό το γνωρί-
ζουν πολύ καλά οι πολίτες. 

Ας συμμορφωθούν επιτέλους με τη νο-
μιμότητα το συντομότερο και ας πάψουν να 
"ελπίζουν" σε μαγικές λύσεις και σε αυτό-
κλητους σωτήρες. Δεν έχουν άλλο χρόνο". 

Κων/να Νικολάκου: «Προκλητικό να μιλούν για σκάνδαλο Δήμαρχοι»Περιφέρεια 
Πελοποννήσου: 

«Τέλος στην 
τραγωδία των 

σκουπιδιών στην 
Πελοπόννησο»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 
Πέτρος Τατούλης και η Αντιπεριφερει-
άρχης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, μετά 
από πρόσκληση, παρευρέθηκαν στη 
σημερινή συνεδρίαση της διυπουργικής 
επιτροπής στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη 
συζήτηση του θέματος της ολοκληρω-
μένης διαχείρισης των απορριμμάτων 
της Πελοποννήσου, υπό την προεδρία 
του Υπουργού Επικρατείας κ. Φλαμπου-
ράρη, παρουσία πέντε Υπουργών της 
Κυβέρνησης, δύο Γενικών Γραμματέων, 
καθώς και του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ 
και Δημάρχου Ευρώτα κ. Γρυπιώτη, ο 
οποίος επίσης είχε προσκληθεί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
υπήρξε κοινή βούληση Κυβέρνησης, 
Περιφέρειας και του ΦΟΔΣΑ, έτσι ώστε 
να δοθεί λύση στο διαχρονικότερο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλανίζει 
τους Πελοποννήσιους πολίτες. Το έργο 
της περιφέρειας Πελοποννήσου χαρα-
κτηρίστηκε ως το πλέον συμφερότερο 
για τον πολίτη από άποψη κόστους, αλλά 
και της απόλυτης προστασίας του περι-
βάλλοντος ως πράσινο έργο.

Η διυπουργική επιτροπή αποφάσισε 
έως το τέλος Απριλίου να ολοκληρω-
θούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που 
απαιτούνται έτσι ώστε αμέσως μετά να 
ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβα-
σης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδι-
αιτέρως ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης 
εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση 
τους για την ολοκλήρωση ενός έργου 
που για την περιφερειακή αρχή είναι 
έργο σημαία για την ανάπτυξη και την 
αειφορία της Πελοποννήσου. 



Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14   ΑΠΡΙΛΙΟΥ   20174 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Εύχομαι ολόψυχα
το Φως της Ανάστασης να κατακλύσει

τις ψυχές μας από αγάπη και
να σηματοδοτήσει μια νέα

αισιόδοξη αρχή! 

Καλό Πάσχα με υγεία και χαρά!
 

Θανάσης Μανάβης
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
δήμου Βέλου-Βόχας

Λαζαράκια για 10η χρονιά 
με τη Νέα Διάπλαση στο Μπολάτι 

Το παραδοσιακό πασχαλιάτικο έθι-
μο των κάλαντων του Λαζάρου ανα-
βίωσαν στο χωριό τους τα παιδιά της 
Νέας Διάπλασης Μπολατίου για 10η 
χρονιά! Συνοδευόμενα από τον πρό-
εδρο του Δ.Σ., κ. Μπάμπη Ανδρικό-
πουλο, και άλλα μέλη του δραστήριου 
συλλόγου περιδιάβηκαν τους δρό-
μους του χωριού ψάλλοντας τα κάλα-
ντα του Λαζάρου, από σπίτι σε σπίτι.

Ἦρθε ὁ Λάζαρος, ἦρθαν τὰ Βάγια,
ἦρθε τῶν Βαγιῶν ἡ ἑβδομάδα.

-Λάζαρε, πές μας τί εἶδες,
εἰς τὸν Ἅδη ποῦ ἐπῆγες;

-Εἶδα φόβους, εἶδα τρόμους,
εἶδα βάσανα καὶ πόνους.

Η Νέα Διάπλαση κάθε χρόνο αναβι-
ώνει με μεγάλη επιτυχία τα πασχαλινά 
έθιμα της περιοχής μας.

 Έτσι μετά την καύση του Ιούδα που 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα του 
Πάσχα και το Αερόστατο (φούσκα) 
της Λαμπρής, όλοι περιμένουν με 
αγωνία την παραμονή του Αγίου Γε-
ωργίου όταν εκατοντάδες φαναράκια 
που θα γεμίσουν με φως τον ουρανό 
του Μπολατίου, προσφέροντας ένα 
εξαίσιο θέαμα μέσα στην ανοιξιάτικη 
νύχτα!

Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε 
όλους και του χρόνου με υγεία!
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Το λυτρωτικό μήνυμα της Ανάστασης 

αποτελεί πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας: 

Μετά τη δοκιμασία κάτι καλύτερο μας 

περιμένει. Ας σφίξουμε τα χέρια μας με 

ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα και 

αξιοπρέπεια για να αλλάξουμε τη ζωή μας 

και να ορίσουμε το μέλλον μας. 

Καλό Πάσχα με υγεία, ευτυχία και χαρά!

Ο ∆ήμαρχος Βέλου-Βόχας
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων ∆ημοτικός 
Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Θεριά οι άνθρωποι,
δεν μπορούν το φως
να το σηκώσουν...

χίλιες φορές να γεννηθείς, 
τόσες θα σε σταυρώσουν.

[Κώστας Βάρναλης]

Το Άγιο Φως
της Ανάστασης ας φωτίσει 

τις ψυχές και τις ζωές 
όλων μας.

Καλό Πάσχα!

Εύχομαι

η Ανάσταση

του Κυρίου

να χαρίσει ευημερία, 

αισιοδοξία

και δύναμη

σε όλους!

MIXAΛΗΣ Σ∆ΡΑΛΗΣ
Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου

Βέλου-Βόχας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
Αντιδήμαρχος ∆ιοικητικών

και Οικονομικών Υπηρεσιών
δήμου Βέλου Βόχας

...η σταύρωση είναι

ο μόνος δρόμος

της ανάστασης,

άλλον δεν έχει!

Καλό Πάσχα &

Καλή Ανάσταση!

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού,   

Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής δήμου 
Βέλου-Βόχας

Εύχομαι το χαρμόσυνο 
μήνυμα της Ανάστασης 
του Κυρίου να φωτίσει 
τις ψυχές όλων μας 

και να ζωντανέψει την 
ελπίδα για ένα κόσμο 

ανθρωπιάς, αλληλεγγύης 
και δικαιοσύνης.

Καλό Πάσχα!
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

δήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι οι  Άγιες 

Μέρες του Πάσχα να 

γεμίσουν τις καρδιές 

όλων μας με αγάπη 

και ελπίδα για ένα 

καλύτερο αύριο!

Καλή Ανάσταση με 

υγεία και χαρά!
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Βέλου – Βόχας

Το άγιο Φως

της Ανάστασης,

ας φέρει ελπίδα και 

αισιοδοξία για ένα

καλύτερο μέλλον!

Καλό Πάσχα με υγεία και  

οικογενειακή ευτυχία!

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος

Πελοποννήσου

Το ανέσπερο φως της 

Ανάστασης ας φωτίσει 

την ύπαρξη όλων μας και 

ας φέρει ειρήνη, αγάπη 

και ελπίδα για το αύριο!

Καλό Πάσχα!

Ο πρόεδρος του ΝΠ∆∆ "Ανέλιξη"
κ. Ανδρέας Σιάχος, 

το ∆.Σ. του Νομικού Προσώπου, καθώς και 
όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς και εργαζόμενοι

εύχονται  το φως της Ανάστασης να ζεστάνει τις καρδιές μας
και να φωτίσει με τους συμβολισμούς του 

την καθημερινότητά μας!
Ευχές προς όλους για υγεία, ψυχική δύναμη και προκοπή!

Καλή Ανάσταση   Καλό Πάσχα

Η Ανάσταση του 

Θεανθρώπου είναι ανάσταση 

ελπίδας, ανθρωπιάς

και αλληλεγγύης!

Ευχές από καρδιάς

για Καλό Πάσχα

με υγεία και χαρά!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙ∆ΗΣ

∆ημοτικός Σύμβουλος Βέλου Βόχας
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

Το ελπιδοφόρο μήνυμα

της Ανάστασης

ας αποτελέσει

πηγή ∆ύναμης, Πίστης, 

Προσωπικής ∆ημιουργίας

και Συλλογικής Προκοπής.

Καλό Πάσχα!

∆ΟΜΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών,

Τοπικής Ανάπτυξης, Γεωργίας,
Παιδείας και Αθλητισμού

δήμου Σικυωνίων

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω ∆ιμηνιού

Ας ευχηθούμε το φως

της Ανάστασης να φωτίζει 

πάντα την ζωή μας

και να μας οδηγεί στο 

δρόμο της αγάπης

και της αλληλεγγύης
Καλό Πάσχα

με υγεία, χαρά, ευτυχία

και οικογενειακή γαλήνη!

Το Άγιο Φως

ας ενισχύσει

τις δυνάμεις μας

για έναν κόσμο

με αγάπη, ομόνοια

και ελπίδα!

Χρόνια Πολλά!

Καλό Πάσχα!

ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

δήμου Σικυωνίων

Λεωνίδας Στεργιόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης Βέλου-Βόχας

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση
Η Άνοιξη να δροσίσει τις καρδιές μας

και το Πασχαλινό φως το δρόμο μας.

Αγάπη και Υγεία σε όλους.
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7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς
Πραγματοποιήθηκε από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

Μεγάλος αριθμός εκπροσώπων ξένων επενδυ-
τών επενδυτικών οίκων, οι οποίοι εξέφρασαν το 
έντονο ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε μεγά-
λες μονάδες παραγωγής ελληνικού ελαιόλαδου 
υψηλής ποιότητας στη χώρα μας, επισκέφτηκε το 
7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, που πραγμα-
τοποιήθηκε το τριήμερο 31 Μαρτίου έως 2 Απρι-
λίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σκοπός τους, να έρθουν πιο κοντά στους αν-
θρώπους και τις επιχειρήσεις του κλάδου της 
ελαιοκομίας, να γνωρίσουν καλύτερα το ελληνικό 
ελαιόλαδο και τις ελιές, καθώς σκέπτονται σοβαρά 
το ενδεχόμενο να επενδύσουν κεφάλαια για κα-
θετοποιημένες μονάδες παραγωγής ελαιολάδου. 
Ήδη υπάρχουν συζητήσεις για αγορά γης και ελαι-
οδέντρων.

Συνεχής η αύξηση  
κατανάλωσης ελαιολάδου

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φεστι-
βάλ διεξήχθη το 7ο συνέδριο Ελαιόλαδου και 
επιτραπέζιας ελιάς, με τη συμμετοχή πλήθους 
επιστημόνων και φορέων του ελαιοκομικού 
τομέα, όπου συζητήθηκε η κατάσταση που επι-
κρατεί, αυτή τη στιγμή, στον τομέα της ελαιο-
κομίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις διεθνείς 
αγορές, τα προβλήματα του κλάδου αλλά και οι 

προοπτικές του.
Όπως τονίστηκε, μεταξύ άλλων, παρατηρεί-

ται συρρίκνωση της αγορά,ς καθώς ο Έλληνας 
αναζητά, λόγω της κρίσης, οικονομικότερες 
λύσεις, την ίδια ώρα που υπάρχει μείωση των 
ελληνικών εξαγωγών αλλά και αύξηση των ει-
σαγωγών ελαίων κατώτερης ποιότητας. 

Ωστόσο, μεγάλη ευκαιρία για τους Έλληνες 
μικρούς παραγωγούς αποτελούν η συνεχής 

αύξηση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου, τα 
σκάνδαλα με τα νοθευμένα λάδια που βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας και, κυρίως, το γεγο-
νός ότι αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των 
καταναλωτών που αναζητούν φυσικά, βιολογι-
κά και ποιοτικά προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες 
είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δεκάδες 
διαφορετικά είδη ελαιόλαδου και επιτραπέζιας 
ελιάς από 100 και πλέον μικρούς παραγωγούς 
όλης της χώρας και να γνωρίσουν σπάνια εξαι-
ρετικά παρθένα ελαιόλαδα. Επίσης, να γευτούν 
μοναδικής ποιότητας ελληνικά λαδοτύρια αλλά 
και εξαιρετικές γεύσεις με βάση το λάδι που μα-
γείρευαν και τις τρεις ημέρες σαράντα και πλέον 
ταλαντούχοι σεφ.

Στο τριήμερο του Φεστιβάλ πραγματοποιή-
θηκαν, ακόμα, ο 5ος διαγωνισμός ελληνικών 
εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων, ο 4ος δια-
γωνισμός επιτραπέζιας ελιάς, κ.λ.π.

Θερμά συγχαρητήρια στη διοργάνωση έδωσε 
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστό-
λου, ο οποίος υποσχέθηκε ότι μέσα από τη δια-
δικασία που θα ακολουθηθεί για τους δασικούς 
χάρτες δε θα χαθεί ούτε ένα δέντρο ελιάς ενώ, 
προανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν 
μέτρα και δράσεις για τους ελαιοπαραγωγούς.  

Μέχρι 1.846€/στρέμμα η ενίσχυση για Αναδιάρθρωση Αμπελώνων
Από 1.262 μέχρι 1.846 ευρώ / 

στρέμμα (ανάλογα με τις περιοχές 
που εφαρμόζεται), θα κυμαίνεται η 
ενίσχυση στους αμπελουργούς που 
θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδι-
άρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώ-
νων 2017-2018 και θα εφαρμόσουν 
όλες τις δράσεις του. Η οικονομική 
στήριξη του προγράμματος αφορά 
τα εξής μέτρα: εκρίζωση - επαναφύ-
τευση, φύτευση, βελτίωση τεχνικών 
διαχείρισης (υποστήλωση, αναβαθ-
μίδες) και επαναεμβολιασμός. Στα 
μέτρα «εκρίζωση - επαναφύτευση» 
και «επανεμβολιασμός» συμπεριλαμ-
βάνεται και οικονομική αποζημίωση 
για την απώλεια εισοδήματος των 
παραγωγών. Αυτά ανέφερε ο Υφυ-

πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. 
Κόκκαλης, απαντώντας στη Βουλή 
σε σχετική ερώτηση βουλευτών. Η 
κατάθεση αιτήσεων των ενδιαφερο-
μένων για ένταξη στο πρόγραμμα θα 
γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 στις 
κατά τόπους ΔΑΟΚ. 

Το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 
2017-2018 αφορά αποκλειστικά τα 
οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση 
για την αναδιάρθρωση υφιστάμε-
νων αμπελώνων με στόχο την αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας των 
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων 
μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης 
του αμπελουργικού δυναμικού, της 
εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με 

αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της 
εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργη-
τικών τεχνικών και της διαφύλαξης 
και προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευ-
σης που χορηγήθηκαν από την 1η 
Αυγούστου 2016 δεν ενισχύονται 
οικονομικά για καμία δράση του 
Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής Αμπελώνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με 
αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ 
(2443Β), οι δράσεις που καλύπτει το 
πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετα-
τροπή των αμπελώνων με επαναφύ-
τευση ή επανεμβολιασμό και η βελτί-
ωση των τεχνικών διαχείρισης τους 
(υποστύλωση), εφόσον συνδέονται 

με τους στόχους του προγράμματος.
 Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχί-

ου για συμμέτοχή του στο πρόγραμμα 
ορίζεται στο ένα στρέμμα. Δεν είναι 
επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα 
παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις 
τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής 
(2015-2016 και 2016-2017) και αμπε-
λοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομι-
κή ενίσχυση κατά τις δέκα προηγού-
μενες οικονομικές περιόδους. 

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατη-
ρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχι-
στον οκτώ ετών από το οικονομικό 
έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα 
αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπο-
ρούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
και να μετατραπούν σε οινάμπελα.



ένα αξιόπιστο 
τρακτέρ
για 
απαιτητικούς 
γεωργούς!!!

ΣΕΙΡΑ Χ2
45, 50 & 55 

ίππους

Νέοι υψηλής τεχνολογίας κινητήρες YANMAR TNV Κιβώτιο ταχυτήτων µε συγχρονιζέ ρεβέρσα

Υδραυλικό σύστηµα ανάρτησης µε µηχανικό έλεγχο και 
εξωτερικές βαλβίδες, ιδανικά για την κατηγορία ισχύος

Αναρτώµενη πλατφόρµα για την έκδοση GE, 
Καµπίνα στην βασική έκδοση

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
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 3 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 3 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 3 ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ

 3 ΤΥΡΦΕΣ 
 3 ΣΠΟΡΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΑ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 3 ΦΥΤΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
 3 ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

(ΑΝΟΙΞΗΣ και ΧΕΙΜΩΝΑ)

 3 ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ
 3 ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΑΣΤΡΩΝ
 3 ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αθανάσιος Χ. Περαχωρίτης
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Γ.Π.Α.

Σπύρου Κοκκώνη 3, 200 01 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 
τηλ.: 2741-0-56496, κιν.: 697 759 8266

Στο οροπέδιο του Φενεού τα όσπρια 
αποτελούν προϊόντα με προοπτική

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει 
προβλήματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή οσπρίων, 
το οροπέδιο του Φενεού αποτελεί μία απάντηση για 
τους προβληματισμούς που υπάρχουν και ένας άρι-
στος οδηγός για αύξηση της παραγωγής, ώστε να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι εισαγωγές οσπρίων.

Στην περιοχή του Φενεού, οι αγρότες κατάφε-
ραν να δημιουργήσουν ικανοποιητικά εισοδήματα 
από την παραγωγή οσπρίων ενώ παράλληλα έδω-
σαν και υπεραξία στα προϊόντα τους με τον χαρα-
κτηρισμό ΠΟΠ.

Είναι γνωστή η ΠΟΠ φάβα Φενεού αλλά και τα 
ΠΟΠ φασόλια Φενεού. Σειρά τώρα έχει πάρει η 
φακή Φενεού, που την τελευταία δεκαετία ανα-
πτύσσεται ραγδαία και όλα δείχνουν ότι μέσα στο 
2017 θα αποτελέσει και τη βάση για τη δημιουργία 
ομάδας παραγωγών.

Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Κιάτου, η υπεύ-
θυνη γεωπόνος, Κωνσταντίνα Λαλιώτη, μας εξή-
γησε ότι: «Η παραγωγή οσπρίων στην περιοχή 
του Φενεού αυξάνεται συνεχώς και την τελευταία 
δεκαετία η καλλιέργεια της φακής παρουσιάζει 
δυναμική άνοδο. Ο σπόρος της φακής παραδίνε-
ται από γενιά σε γενιά και οι μόνες αλλαγές που 
γίνονται μέσα στο πέρασμα του χρόνου είναι από 
τη χρήση κάποιου σπόρου γείτονα, όταν παρου-

σιάζεται πρόβλημα. Το παραγόμενο προϊόν δεν 
μένει αδιάθετο, ώστε να πούμε ότι υπάρχει πρό-
βλημα». Ο παραγωγός Μούρτης Παναγιώτης, που 
καλλιεργεί 50 στρέμματα φακής, θα μας εξηγήσει 
ότι «η στρεμματική απόδοση της φακής είναι 90-
100 κιλά, ενώ το κόστος καλλιέργειας τα τελευταία 
χρόνια έχει χαμηλώσει, αφού οι παραγωγοί απο-
φεύγουν να χρησιμοποιούν λιπάσματα.

Γενικότερα, όμως, το στρεμματικό κόστος είναι 
30-40 ευρώ. Προς το παρόν, η παραγόμενη φακή 
διατίθεται στην τιμή των δύο ευρώ για τη χονδρική 

ενώ στη λιανική φθάνει τα 3 ευρώ». Στον Φενεό 
καλλιεργούνται τώρα 1.000-1.500 στρέμματα φα-
κές και αυτό πλέον οδηγεί τους παραγωγούς στη 
δημιουργία ΟΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη χρή-
ση λιπασμάτων για την καλλιέργεια φακής μείωσε 
το κόστος κατά 10 ευρώ ανά στρέμμα. Κλείνοντας 
τη συζήτηση, ο Παναγιώτης Μούρτης θα μας επι-
σημάνει ότι στα χρόνια της κρίσης, αρκετοί νέοι 
επέστρεψαν στην περιοχή και ασχολούνται με την 
καλλιέργεια.

Γιώργος Αργυρίου, ypaithros.gr

Νέες αποζημιώσεις 
για τους 

ανταποκριτές ΕΛΓΑ
Με απόφαση των υπουργείων 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης καθορίζονται οι αποζημι-
ώσεις των ανταποκριτών του Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Σύμφωνα με 
την απόφαση στους ανταποκριτές 
του ΕΛΓΑ καταβάλλονται οι κάτω-
θι αποζημιώσεις:

α) Αποζημίωση για δηλώσεις 
ζημιάς Φυτικής Παραγωγής: 4,00 
ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.

β) Αποζημίωση για δηλώσεις 
ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου: 4,00 
ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.

γ) Αποζημίωση για προγράμ-
ματα Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων: 8,00 ευρώ για κάθε 
πλήρη φάκελο-αίτηση χορήγησης 
οικονομικής ενίσχυσης.

Το συνολικό μηνιαίο όριο των 
αποζημιώσεων καθορίζεται μέχρι 
του ποσού των χιλίων διακοσίων 
(1.200,00) ευρώ το μήνα, αλλά 
όχι πέραν του ποσού των δύο χι-
λιάδων τετρακοσίων (2.400,00) 
ευρώ το έτος.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα 
καταβάλλονται στους δικαιούχους 
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δύο φο-
ρές το χρόνο, με βάση τον αριθμό 
δηλώσεωνζημιάς-αιτήσεων οικο-
νομικών ενισχύσεων που έχουν 
διεκπεραιώσει το προηγούμενο 
εξάμηνο.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
SERVICE 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

SERVICE • ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παλαιά εθνική οδός, Άσσος Κορινθίας (δίπλα στο LIDL)  τηλ. 2741 050385

Πωλήσεις-Ser
vice-Ανταλλακ

τικά

Ηλεκτρικά
Ψαλίδια
Δετικά

Γεμάτα τα ράφια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Βέλου-Βόχας περιμένουν τους δικαιούχους

Γέμισαν τα ράφια του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Βέλου-
Βόχας για να στηρίξουν τις οικονομικά αδύνατες οικογένειες με τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης. Η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καλλίρη σε 
συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
κατάφεραν για άλλη μια φορά να παρέχουν στήριξη σε δικαιούχους για τις 
Άγιες μέρες του Πάσχα δείχνοντας το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου. Η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι.
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Αποζημίωση σ’ όλους τους δημοτικούς συμβούλους, 
αντιμισθία σ’ όλους τους αντιδημάρχους

Αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε κάθε συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει για 
τους δημοτικούς συμβούλους το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (γνωστό ως πολυνομο-
σχέδιο ή νομοσχέδιο-«σκούπα») που δόθηκε χθες 
στις ενώσεις περιφερειών και δήμων για διαβού-
λευση. Ταυτόχρονα, προβλέπει αντιμισθία σε όλους 
τους αντιδημάρχους.

Η αποζημίωση για τους δημοτικούς συμβούλους 
θα ισούται με το 1% της αντιμισθίας του δημάρχου 
Αθηναίων (2.900 ευρώ τον μήνα καθαρά), άρα για 
κάθε συνεδρίαση οι δημ. σύμβουλοι θα λαμβάνουν 
29 ευρώ. Το όριο είναι 4 συνεδριάσεις τον μήνα, άρα 
αν το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τέσσερις φο-
ρές τον μήνα θα εισπράττουν έως 116 ευρώ.

Για τους αντιδημάρχους, η αιτιολογική έκθεση του 
νομοσχεδίου αναφέρει:

«Προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής αντιμι-
σθίας σε όλους τους αντιδημάρχους χωρίς τους 
υφιστάμενους πληθυσμιακούς περιορισμούς που 

θέτει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 92 του ν. 
3852/2010. Η απάλειψη της συνάρτησης της παρο-
χής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο απο-
σκοπεί στην αποκατάσταση της αρχής της ισότητας 
ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη συμμετοχή ικανών προ-
σώπων, χωρίς οικονομική δυνατότητα, σε σημαντι-
κές θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης».

ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Στο νομοσχέδιο εισάγεται και η εξής διάταξη: «Τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την απο-
ζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρ-
χοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών 
συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη 
δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση 
αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση 
ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτη-
ση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του 
οικείου δήμου».

Πυρ και μανία η ΚΕΔΕ 
με τον Σκουρλέτη

Το μήνυμα ότι η Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει με 
ωριμότητα, ενότητα και σύνθεση, προκειμένου να δι-
εκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για τη Xώρα, έστειλε ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, κατά την έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Στο Ψήφισμα που εκδόθηκε 
από τη Συνέλευση, η ΚΕΔΕ καλεί τον Πρωθυπουργό 
να αναλάβει προσωπικά πρωτοβουλία προκειμένου να 
προχωρήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για τη Διοικη-
τική Μεταρρύθμιση στη βάση όμως συγκεκριμένων και 
επεξεργασμένων κυβερνητικών προτάσεων.

Ολόκληρο το Ψήφισμα
«Η άρνηση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη 

να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία  των Δημάρχων 
από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν στην έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, 
αποδεικνύει ότι δεν επιθυμεί  τον ουσιαστικό διάλογο για 
την Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης.

Ο Π. Σκουρλέτης δε γύρισε την πλάτη στην ΚΕΔΕ, αλλά 
τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες που ως αιρετοί εκ-
προσωπούμε. Καταδικάζουμε τη στάση του η οποία είναι 
προσβλητική και απαξιωτική, απέναντι στο θεσμό της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

Η μεταρρύθμιση του Κράτους είναι εθνική υπόθεση, 
γι΄ αυτό και εμείς ως αυτοδιοίκηση έχουμε ιστορική ευ-
θύνη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Καλούμε τον Πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβου-
λία ο ίδιος προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος στη 
βάση όμως συγκεκριμένων και επεξεργασμένων κυβερ-
νητικών προτάσεων.

Η Μεταρρύθμιση για την αλλαγή του Κράτους, της Δη-
μόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να 
περιμένει. Η ΚΕΔΕ έχει ανταποκριθεί έγκαιρα. Με συνέ-
πεια έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. 

Ενωμένη η Αυτοδιοίκηση προχωρά μπροστά, για την 
Ελλάδα που μας ενώνει, για την Ελλάδα της ανάπτυ-
ξης. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία 
πραγματοποιήθηκε σήμερα αποτελεί την αφετηρία ενός 
αγώνα που στο τέλος του θα βρει την Αυτοδιοίκηση πιο 
ισχυρή. Μαζί με τους πολίτες και τους εργαζόμενους μας 
θα διεκδικήσουμε δυναμικά ένα καλύτερο μέλλον για τη 
χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι πάνω από όλα.»  



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

...και φέτος το Πάσχα σας προσφέρουµε

...και φέτος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και σας προσφέρουµε 

παραδοσιακά
εδέσµατα φτιαγµένα

µε τη γνωστή φροντίδα 
και εγγυηµένη 
ποιότητά µας!• φρυγαδέλια

• γαρδουµπάκια
• κοντοσούβλι
• κοκορέτσι
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Νέο Κατάστηµα: Περιάνδρου 14, Κόρινθος
τηλ.: 2741 40 16 59

Κεντρικό Κατάστηµα: Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 48, Βραχάτι
τηλ.: 27410 50007

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ    ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ    ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ    ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουσικό ταξίδι στις 
γειτονιές του κόσμου

Ένα ξεχωριστό και μαγευτικό μουσικό ταξίδι, 
μια ποιοτική μουσική βραδιά χάρηκαν όλοι όσοι 
βρέθηκαν στο Δημοτικό σχολείο Βραχατίου, το 
Σάββατο 8 Απριλίου. 

Τη βραδιά διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 
Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου στο πλαίσιο σχε-
τικού εκπαιδευτικού προγράμματος και πραγμα-
τοποιήθηκε με την αφιλοκερδή συμμετοχή του 
μουσικού ντουέτου "Μεσόγειος" (Στέργιος Τάτσι-
ος τραγούδι και Αλεξάνδρα Τσούκη πιάνο, κρου-
στά, τραγούδι) και των χορωδιών του Δημοτικού 
Σχολείου Βραχατίου και της Νέας Διάπλασης υπό 
την καθοδήγηση της Μαρίας Γερολύμου.

Οι παριστάμενοι απόλαυσαν μία μουσική πε-
ριπλάνηση από την Άπω Ανατολή στη Δύση με 
τραγούδια που ερμηνεύτηκαν σε 17 διαφορετι-
κές γλώσσες!

Αλεξάνδρα Τσούκη, Μπάμπης Ανδρικόπουλος,  
Μαρία Γερολύμου, Στέργιος Τάτσιος, Μαρία Γρύσπου-Κοκκίνου.
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191 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Προς τιμήν των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Πολλοί σύλλογοι από την περιοχή μας βρέθηκαν στο Μεσολόγγι την Κυριακή των Βαΐων τιμώντας με την παρουσία 

τους και την παρέλασή τους τη μνήμη των "Ελεύθερων Πολιορκημένων" στο "Αλωνάκι της Λευτεριάς"

Εκδηλώσεις

Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης

Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott

Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python

Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640

Σ άββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου 
1826.  Μέσα στα τείχη του Μεσο-
λογγίου οι Έλληνες έχουν χωρι-

στεί σε τρεις φάλαγγες με αρχηγούς 
τους Αθανάσιο Ραζη-Κότσικα, Νότη 
Μπότσαρη και Κίτσο Τζαβέλα. Ετοιμά-
ζονται για την έξοδο…

Είναι πολιορκημένοι σχεδόν ένα 
χρόνο από τα στρατεύματα του Κιου-
ταχή και του Ιμπραήμ που αριθμούν 
35.000 άνδρες. Τα τρόφιμα έχουν τε-
λειώσει εδώ και καιρό. Έχουν κατανα-
λώσει ό,τι μπορούσε να φαγωθεί: ζώα, 
χορτάρια, τα πάντα. Η μόνη τους ελπίδα 
είναι η έξοδος και η διαφυγή τους στα 
γύρω βουνά. Έξω από το Μεσολόγγι, 
στη θάλασσα ο Μιαούλης είναι έτοιμος 
να τους βοηθήσει με αντιπερισπασμό. 
Ο Καραϊσκάκης με τα στρατεύματά του 
στη γύρω περιοχή περιμένει να αρχί-

σει η έξοδος, αλλά η φυματίωση του 
στερεί τις δυνάμεις του και περιορίζει 
τη βοήθεια που θα παρείχε. 

Στις 10.15 το βράδυ άνοιξε αργά 
η πύλη του Μεσολογγίου. Ξαφνικά 
ακούστηκε η βραχνή φωνή του Νότη 
Μπότσαρη: «Πάνω τους! Σφάξτε τους!» 
Οι Τουρκοαιγύπτιοι ορμάνε από τα λα-
γούμια και επιτίθενται στους Έλληνες. 
Οι Έλληνες που δεν το περιμένουν αιφ-
νιδιάζονται.  Δεκάδες από αυτούς πέ-
φτουν νεκροί. Οι Τουρκοαιγύπτιοι τους 
κυκλώνουν και τους εγκλωβίζουν στη 
γέφυρα. Οι Έλληνες πολεμούν σαν λιο-
ντάρια, με κάθε μέσο, ακόμη και με τα 
χέρια! Μερικοί προσπαθούν να γυρί-
σουν πίσω και να ξαναμπούν στα τείχη. 
Αυτοί όμως βρίσκονταν ακόμα μέσα 
χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει τους 
σπρώχνουν πάλι έξω. Κάποιοι άλλοι, 

λιγοστοί, καταφέρνουν να διαφύγουν 
προς τα βουνά.

Εν τω μεταξύ η προσπάθεια του 
Μιαούλη αποτυγχάνει, ίσως λόγω 
προδοσίας, και ο Καραϊσκάκης λόγω 
της φυματίωσης δεν μπορεί να δράσει.

Μέσα στο Μεσολόγγι στις μπαρου-
ταποθήκες ο Χρήστος Καψάλης με με-
ρικά γυναικόπαιδα, τους άρρωστους 
και τους τραυματίες περιμένουν τους 
Τούρκους να πλησιάσουν για να τις 
ανατινάξουν. Όταν εκατοντάδες Τούρ-
κοι μαζεύτηκαν ο οπλαρχηγός ανάβει 
το φιτίλι και τους παίρνει μαζί του στο 
θάνατο!

Από τους 4.000 που επιχείρησαν 
την έξοδο σώθηκαν περίπου 1.300 οι 
οποίοι ακολούθησαν το Νότη Μπό-
τσαρη και τον Κίτσο Τζαβέλα στα γύρω 
βουνά. Ο Ραζη-Κότσικας χάθηκε στην 
έξοδο μαζί με τους υπόλοιπους «ελεύ-
θερους πολιορκημένους». 

Η τραγική και ηρωική έξοδος συ-
γκίνησε όλο το δυτικό κόσμο και ενέ-
πνευσε σε πολλούς Ευρωπαίους και 
Αμερικανούς τη διάθεση να συμμετά-
σχουν στην Επανάσταση των Ελλήνων 
και να τη βοηθήσουν με κάθε μέσο. 

Γιάννης Χρ. Βαλασόπουλος
μαθητής  Ε΄ Δημοτικού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. "ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ" ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ "ΝΕΦΕΛΗ" & "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΑΣΣΟΥ  "Η ΡΕΑ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΥΛΚΟΥΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΘΥΑΜΙΣ" ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
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 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

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

16 χρόνια μετά την προκήρυξή τους 
παραδίδονται οι Αυτοκινητόδρομοι

Ήταν πριν από 16 χρόνια καταμεσής 
της πυρετώδους προετοιμασίας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν ο τότε 
Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης, 
εξήγγειλε την κατασκευή 5 νέων αυτο-
κινητόδρομων: Ολυμπία Οδός (Ελευσί-
να-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα), Κεντρική 
Οδός Ε65 (Λαμία-Τρίκαλα-Εγνατία), 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Ράχες 
Φθιώτιδας-Κλειδί Ημαθίας, Αυτοκινη-
τόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Τρίπο-
λη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη) και 
Ιόνια Οδός (Αντίρριο-Αγρίνιο-Ιωάννινα) 
όμως σύντομα "πάγωσαν".

Το 2005 τα έργα επανέρχονται αυτή 
τη φορά από τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος εξαγγέλλει 
και πάλι την δημοπράτηση τους και τους 
ονομάζει "Δρόμους Ανάπτυξης".

Οι διαγωνισμοί ο ένας μετά τον άλλο 
πραγματοποιούνται και στο πρώτο εξά-
μηνο του 2007 έχουμε τους αναδόχους. 
Τα έργα ξεκινούν σταδιακά σε όλους 
τους αυτοκινητόδρομους από το 2007 
με τον Μορέα να προηγείται και τελευ-
ταίο ως έργο ξεκινά τον Αύγουστο του 
2008 η Ολυμπία Οδός.

Tον Μάιο του 2011 περίπου 3-3,5 
χρόνια μετά την έναρξη των έργων 
ρίχνεται αυλαία λόγω της παύσης χρη-
ματοδότησης κυρίως από τις Τράπεζες 
με τις Ελληνικές να έχουν τα δικά τους 
γνωστά προβλήματα. Από την παύση 
εξαιρείται ο Μορέας που συνεχίζει το 
έργο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες.

Αρχές του 2013 γίνεται μία αποτυχη-
μένη προσπάθεια να γίνει επανεκκίνηση 
και θα φτάσουμε στον Δεκέμβριο του 
2013 όπου γίνεται τροποποίηση του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
στα έργα με νέους όρους προκειμένου 

να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν με 
πρωταγωνιστές τους Κωστή Χατζηδάκη 
και Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Ο στόχος που 
τέθηκε τότε ήταν οι αυτοκινητόδρο-
μοι να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 
του 2015. Από εκείνη την συμφωνία η 
Ολυμπία Οδός ακρωτηριάζεται και χάνει 
όλο το δυτικό της τμήμα από την Πάτρα 
μέχρι τον Πύργο και την Τσακώνα.

Η επανεκκίνηση του 2014 είχε πλεί-
στα προβλήματα λόγω των εκατοντά-
δων ανεκτέλεστων απαλλοτριώσεων. 
Το 2015 γίνεται νέα παύση στα έργα 
λόγω της νέας κρίσης η οποία κράτησε 
περίπου 9 μήνες. Από τον Σεπτέμβριο 
του 2015 τα έργα αρχίζουν να φορτσά-
ρουν με τον νυν Υπουργό Υποδομών 
Χρήστο Σπίρτζη να τα θέτει ως βασική 
προτεραιότητα. Μαζί ξεκινά και ο Μορέ-
ας στις αρχές του 2016 και το Πάσχα του 
2016 παραδίδεται.

Η περίοδος των παραδόσεων στους 
άλλους 4 αυτοκινητόδρομους ξεκινά 
τον Σεπτέμβριο του 2016 με την παρά-
δοση 20χλμ της Ολυμπίας που φτάνει 
μέχρι το Κιάτο και μετά έχουμε σε 2 
μήνες 2 τμήματα στην Ιόνια. Τον Δεκέμ-
βριο παραδίδεται εξ`ολοκλήρου ο Μο-

ρέας και πλέον όλα δείχνουν ότι πάμε 
για την τελική πορεία των έργων.

Στις 6 Απριλίου παραδίδεται η Παρά-
καμψη Τεμπών και Πλατάμωνα και έτσι 
ολοκληρώνεται ο Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου ενώ τη Μεγάλη Τρίτη παραδίδε-
ται (με ελλείψεις 7χλμ) η Ολυμπία Οδός 
με το νέο τμήμα να είναι το Κιάτο-Ρίο. 
Συνολικά, χρειάστηκαν 16 χρόνια από 
την πρώτη προκήρυξη των έργων μέ-
χρι την απόδοση τους στην κυκλοφο-
ρία, ενώ σωσίβιο στην όλη προσπάθεια 
αποτέλεσε η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 
2007-2013.

Επίσης δεν είναι μικρή η συμβολή 
των κατασκευαστικών ομίλων της χώ-
ρας που κλήθηκαν πολλές φορές να 
βάλουν πλάτη στα έργα. Από την άλλη 
έχουμε την ραγδαία αύξηση και των 
σταθμών διοδίων και του κόστους για 
να ταξιδέψει κανείς σε αυτούς τους άξο-
νες με την οικονομική κρίση να κάνει 
ακόμα χειρότερη την κατάσταση.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε 
είναι πως η Ελλάδα αποκτά επιτέλους, 
μετά από τόσα χρόνια ένα αξιόπιστο, 
σύγχρονο, ασφαλές δίκτυο αυτοκινη-
τόδρομων που αυξάνει το επίπεδο της 
οδικής ασφάλειας της χώρας. Στόχος 
δεν είναι μόνο να ταξιδεύουμε γρήγο-
ρα αλλά και με ασφάλεια και αυτοί οι 

δρόμοι αυτό το προσφέρουν. Είναι ένα 
από τα βασικότερα επιτεύγματα καθώς 
ο φόρος αίματος στην χώρα μας παρα-
μένει υψηλός.

Επίσης είναι μία μεγάλη ευκαιρία 
πάνω σε αυτό το δίκτυο να υπάρξει 
ανάπτυξη. Μεγάλοι κερδισμένοι ο πρω-
τογενής τομέας, τα logistics, οι οδικές 
μεταφορές, ο τουρισμός και οι υπηρε-
σίες. Πάνω από όλα, κερδισμένη είναι η 
ίδια η χώρα που πλέον έχει όλα τα ερ-
γαλεία σε αυτό το πεδίο για να βελτιώ-
σει την ποιότητα ζωής, τα ταξίδια και το 
επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Οι αυτοκινητόδρομοι μπαίνουν στη 
ζωή μας και για πρώτη φορά κάποιος 
θα μπορεί από την Αλεξανδρούπολη 
να φτάσει στην Καλαμάτα ή στην Πάτρα 
χωρίς να βγει από το δίκτυο αυτό, θα 
μπορεί να συνδυάζει αυτοκινητόδρο-
μους και να πηγαίνει στον προορισμό 
του όπως π.χ. να πάει από την Αθήνα 
στην Καστοριά μέσω Ολυμπίας, Ιόνιας 
και Εγνατίας.

Αυτό το μεγάλο βήμα που κάνει αυτό 
τον καιρό η χώρα πιστεύω ότι είναι 
ιστορικό και είναι μία πολύ μεγάλη ευ-
καιρία για την Ελλάδα να κάνει ένα βήμα 
προς τα μπρος μετά από χρόνια πισογυ-
ρισμάτων.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
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Μικρά & διάφορα
Δράσεις της "Νέας 
Γενιάς" Κοκκωνίου 
εν όψει Πάσχα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Κ’ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ «ΝΕΑ 
ΓΕΝΙΑ» ενημερώνει τους 
κατοίκους του χωριού μας, για τις 
δραστηριότητες του, ενόψει του 
Πάσχα.
1) Σας προσκαλούμε το Σαββάτο 8 
Απριλίου και 6 μ.μ στη δανειστική 
βιβλιοθήκη για απογευματινό καφέ ή 
τσάι. Θα εκτεθούν έργα Αγιογραφίας, 
των κ. Αλέκας Καλαντζή και 
Μυρτώς Βασιλοπούλου καθώς 
και των μαθητών τους. Επίσης θα 
συζητήσουμε τις δραστηριότητες 
του Συλλόγου μας για τις ημέρες του 
Πάσχα.
2 Ο Σύλλογος μας θα προσφέρει 
την βοήθεια του κι αυτό το Πάσχα 
στις οικογένειες που το έχουν 
ανάγκη. Εάν θέλετε να βοηθήσετε 
αυτήν μας την προσπάθεια, από τις 
8/4/2017 έως και 12/4/2017 θα γίνει 
συγκέντρωση τροφίμων στον χώρο 
της Δανειστικής Βιβλιοθήκης.
3) Όσοι και όσες θέλετε να λάβετε 
μέρος στην χορωδία για τα Εγκώμια 
της Μ. Παρασκευής, μπορείτε να 
έρθετε σε επαφή με τα μέλη του 
Συλλόγου για να συμμετάσχετε στις 
πρόβες που θα προηγηθούν.
4)Το βράδυ της Μ. Παρασκευής ο 
Σύλλογος θα μοιράσει φαναράκια 
στα παιδιά που θα παρευρεθούν 
στην Περιφορά του Επιταφίου.
5)Την Κυριακή ημέρα του Πάσχα 
στις 6μ.μ θα πραγματοποιηθεί στο 
Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου 
η Ακολουθία της Αγάπης, όπου 
θα μοιραστούν από τον Ιερέα του 
Χωριού μας, το κόκκινο αυγό 
και το τσουρεκάκι προσφορά του 
Συλλόγου μας. Μετά την Λειτουργία 
θα ακολουθήσει το « κάψιμο του 
Ιούδα», έθιμο του Χωριού μας ,που 
ξεχάστηκε στο πέρασμα του χρόνου. 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Γ. 
Γιαννούλης και τα μέλη του Δ.Σ σας 
εύχονται Καλή Ανάσταση! Το Άγιο 
Φως της Ανάστασης, ας φωτίσει τις 
ψυχές και τις ζωές όλων μας. 
ΤΟ Δ.Σ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Stymphalia Lake Run 2017
2ος Ημιμαραθώνιος 
Αγώνας Δρόμου 
στη Λίμνη Στυμφαλία

Το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η 
ΜΗΚΩΝΗ» και το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τον 
αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η 
Στυμφαλίς», προκηρύσσουν τον 2ο 
Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου με 
την ονομασία «Stymphalia Lake Run 
2017», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 28 Μαΐου (ώρα έναρξης 
εκκινήσεων 09:00), στη Λίμνη 
Στυμφαλία.
Ο αγώνας θα έχει ως αφετηρία το 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 
και περιλαμβάνει τρεις διαδρομές 
(5, 10 και 21,5 χλμ.) που θα 
πραγματοποιηθούν περιφερειακά 
της Λίμνης Στυμφαλίας, δίνοντας 
έτσι στους συμμετέχοντες την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο το 
πολιτιστικό τοπίο της Λίμνης όσο και 
το Μουσείο.
 Για τη συμμετοχή στον αγώνα 
είναι απαραίτητη η εγγραφή μέχρι 
τις 20 Μαΐου 2017, μέσω της 
ιστοσελίδας του ΠΙΟΠ (www.piop.
gr). Ως ελάχιστο κόστος εγγραφής 
ορίζεται το ποσό των €5, το οποίο 
οι συμμετέχοντες καλούνται να 
καταθέσουν σε έναν από τους φορείς 
αρωγής παιδιών που προτείνονται 
στη φόρμα εγγραφής ή σε φορέα της 
επιλογής τους.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
αγώνα μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας (κ. Λάια Κιουρκτσόγλου, 
τηλ. 27470 22279 και 27470 
22296, e-mail: kiourktsoglouA@
piraeusbank.gr,) ή με το ΝΠΔΔ 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» (e-mail: 
mikoni.ds@gmail.com, τηλ. 27420 
22573).
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
200 16, Στυμφαλία Κορινθίας
Τ: 27470 22296 | www.piop.gr
ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
20200, Κιάτο Κορινθίας
Τ: 27420 22573 | www.mikoni.gr

Επίθεση κατοίκων σε συνεργείο 
της ΔΕΥΑ Σικυωνίων

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

Το Δ.Σ. του Σωματείου καταδι-
κάζει με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο, την άγρια επίθεση που 
δέχθηκαν δύο εργαζόμενοι της 
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από κατοίκους την στιγ-
μή που εργάζονταν σε Τ.Δ. του δή-
μου Σικυωνίων. Στην ανακοίνωσή 
τους αναφέρουν μεταξύ άλλων:
«Οι συνάδελφοι μας, ενώ βρίσκο-
νταν σε υπηρεσία που τους είχε 
ανατεθεί στο Τ.Δ. Τιτανίου του 
Δήμου Σικυωνίων, την Τετάρτη 
5 Απρίλη, δέχθηκαν «τραμπουκι-
κού» τύπου επίθεση, με προπη-
λακισμούς και σωματική βία ακό-
μα και  προσωπικές απειλές για 
τα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
από ιδιοκτήτες οικίας οι οποίοι 
έχουν οικονομικές εκκρεμότητες 
με την υπηρεσία, με αποτέλεσμα 
να καταλήξουν στο Κέντρο Υγείας 
για να τους παρασχεθούν οι πρώ-
τες βοήθειες.
(...)Ως εργαζόμενοι μέσα στη 
τραγική κατάσταση που βιώνει 
μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, 

κάνουμε ότι μπορούμε και περ-
νά από το χέρι μας να διευκολύ-
νουμε συμπολίτες μας που είτε 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους προς την 
υπηρεσία και μας γνωστοποιούν 
το πρόβλημά τους, είτε ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
όπως είναι άνεργοι, ΑΜΕΑ, συ-
μπολίτες μας με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας κ.α. (...)
Πρέπει όμως όλοι να κατανοή-
σουν ότι οι ΔΕΥΑ είναι επιχειρή-
σεις που λειτουργούν με συγκε-
κριμένο νομικό πλαίσιο ως ΝΠΙΔ 
και τα μοναδικά τους έσοδα είναι 
οι εισπράξεις μέσω των ανταπο-
δοτικών τελών  ύδρευσης και 
αποχέτευσης. (...)
Ιδιαίτερα πρέπει να το καταλάβουν 
όλοι όσοι μέσα στην ήδη επιβα-
ρυμένη και άσχημη κατάσταση 
επιλέγουν σκόπιμα ή μη να μην 
εμφανίζονται σχεδόν ποτέ στην 
υπηρεσία για να τακτοποιήσουν 
ή να ρυθμίσουν οποιεσδήποτε 

οφειλές τους, με αποτέλεσμα να 
συσσωρεύονται μεγάλα ποσά από 
ανείσπρακτα τέλη και  να υπάρχει 
η δυσάρεστη για όλους κατάσταση 
να γίνονται διακοπές στις παροχές 
τους, προκειμένου να μπορέσει η 
υπηρεσία να λειτουργήσει στοι-
χειωδώς, να ανταπεξέλθει στις 
συμβατικές της υποχρεώσεις και 
ανάγκες, για την απρόσκοπτη πα-
ροχή νερού και αποτελεσματική 
επεξεργασία των λυμάτων.
Στις δύσκολες συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί καλούμε 
την Διοίκηση της ΔΕΥΑ, να λάβει 
άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια 
και η σωματική ακεραιότητα των 
εργαζομένων που βρίσκονται σε 
υπηρεσιακό καθήκον. Επίσης να 
εξασφαλίσει την νομική κάλυψη 
των εργαζομένων που δέχθηκαν 
την επίθεση και να τους παρα-
σχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια και 
διευκόλυνση χρειαστεί γι αυτό το 
σκοπό.(...)»

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

για μπουφέ και σέρβις 
με προϋπηρεσία και 

τα απαραίτητα έγγραφα.

Τηλ.: 27420 33524
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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

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Στον ημιτελικό με Ολυμπιακό
Mετά από συναρπαστικό αγώνα δυόμιση ωρών με πολλές εναλλαγές στο σκορ ο Παμβοχαϊκός 

νίκησε την Κηφισιά με 3-2 σετ και προκρίθηκε στον ημιτελικό των playoffs.

Στον ημιτελικό ο Παμβοχαϊκός θα 
αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Κηφισιά 
προηγήθηκε 2-1 σετ και 12-10 στο τάι 
μπρέικ αλλά δε μπόρεσε να αξιοποιήσει 
το προβάδισμα. Μετά την ήττα η Κηφισιά 
ολοκλήρωσε την πορεία της στην εφετινή 
σεζόν καταλαμβάνοντας την 5η θέση στην 
κανονική περίοδο.

Στο πρώτο σετ του αγώνα οι δύο ομά-
δες συμβάδιζαν στο σκορ με τον Παμβο-
χαϊκό να προηγείται στο πρώτο τεχνικό 
τάιμ άουτ με 7-8. Η Κηφισιά αντέδρασε 
άμεσα και με μπλοκ του Χριστοφιδέλη 
πάνω στον Τζελάτι πέρασε μπροστά με 
9-8. Οι δύο ομάδες ήρθαν στα ίσα 11-11 
μετά από άουτ επίθεση του Ζλάτκο Πούλ-
κο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την από-
δοσή τους, πίεσαν την υποδοχή των γη-
πεδούχων και πήραν «αέρα» τεσσάρων 
πόντων 12-16. Οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» 
ένα σερί 3-0 και μείωσαν σε 15-16. Με 
δύο κόντρα επιθέσεις του Μπόγιαν Γιορ-
ντάνοφ η Κηφισιά πέρασε μπροστά με 
20-19. Με το σκορ στο 22-21 ο Πούλκο 
κάρφωσε άουτ από πλεονεκτική θέση. 
Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε διπλό 
σετ μπολ 22-24, όμως οι Κηφισιώτες τα 
«έσβησαν» ισοφαρίζοντας σε 24-24. Οι 
φιλοξενούμενοι πιο ψύχραιμοι κατάφε-
ραν και πήραν το σετ με 24-26 με επίθεση 
του Πέττυ. 

Ο Παμβοχαϊκός ξεκίνησε καλύτερα 
στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 2-4 
πιέζοντας την υποδοχή της Κηφισιάς. 
Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και με 
«όπλο» το καλό μπλοκ πέρασαν μπρο-
στά με 5-4. Με επίθεση σε πρώτο χρόνο 
από το Νικόλα Παπαγγελόπουλου και 
στη συνέχεια άουτ από τον Μπατατζίμ η 
ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε 
στο +3 (8-5). Οι φιλοξενούμενοι με τους 

Γκράχαμ και Πέττυ ισοφάρισαν σε 11-11. 
Οι δύο ομάδες πήγαν «χέρι-χέρι» μέχρι 
το 22-22. Εκεί επίθεση σε πρώτο χρόνο 
του Νικόλα Παπαγγεόπουλου και στη συ-
νέχεια κόντρα επίθεση από τον Γιορντά-
νοφ έδωσαν διπλό σετ μπολ στην Κηφισιά 
24-22. Ο Τζελάτι μείωσε σε 24-23, όμως 
ο Χριστοφιδελης με επίθεση τελείωσε το 
σετ με 25-23. Οι τυπικά γηπεδούχοι ξε-
κίνησαν εντυπωσιακά το τρίτο σετ. Με το 
Νικόλα Παπαγγελόπουλο στο σερβίς και 
τους Μουρούτη- Χριστοφιδέλη στο μπλοκ 
προηγήθηκαν με 4-0. Ο Μπόγιαν Γιορντά-
νοφ πίεσε στο σερβίς και η Κηφισιά έφτα-
σε στο +5 (7-2). Οι φιλοξενούμενοι ανέβα-
σαν την απόδοσή τους και με καλό μπλοκ 
μείωσαν σε 7-5. Η Κηφισιά κυριάρχησε 
απόλυτα και προηγήθηκε με 16-7. 

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να 
επιστρέψουν στην διεκδίκηση του σετ, 
με διαδοχικούς άσους του Πέττυ αρχικά 
μείωσαν σε 17-12, ενώ με άσο του Γκρά-
χαμ πλησίασαν στο -3 (18-15). Με κόντρα 
επίθεση του Μπατατζίμ ο Παμβοχαϊκός 
μείωσε σε 23-22, όμως με κερδισμένο 
μπλοκ άουτ του Παπαγγελόπουλου η Κη-

φισιά έφτασε σε διπλό σετ μπολ 24-22. Η 
Κηφισιά πήρε το σετ με 25-23 μετά από 
άουτ σερβίς του Γκράχαμ. Στο τέταρτο 
σετ οι παίκτες του κόουτς Δεληκώστα 
ξεκίνησαν καλύτερα και προηγήθηκαν 
με 3-8 στηριζόμενοι στο καλό σερβίς. Τα 
λάθη στην υποδοχή και στην επίθεση της 
Κηφισιάς συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα η 
διαφορά να φτάσει στο +8 για τον Παμβο-
χαϊκό (4-12). Μετά από φάση διαρκείας ο 
Γιορντάνοφ μείωσε σε 8-13. Οι γηπεδού-
χοι πλησίασαν ακόμα περισσότερο 12-16 
με επίθεση του Ηλία Λάππα. Οι παίκτες 
του Παμβοχαϊκού «έτρεξαν» ένα σερί 0-3, 
πήγαν το σκορ στο 12-19 . Ο ΑΟΠ Κηφι-
σιάς μείωσε σε 17-21, ενώ λίγο αργότερα 
με άσο του Παπαγγελόπουλου το σκορ 
έγινε 19-22. 

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την 
διαφορά και με επίθεση του Τζελάτι κα-
τέκτησαν το σετ με 22-25 οδηγώντας το 
παιχνίδι στο τάι μπρείκ. Εκεί η Κηφισιά 
ξεκίνησε καλύτερα και πήρε μικρό προ-
βάδισμα δύο πόντων 3-1. Ο Παμβοχαϊκός 
πίεσε στο σερβίς με τον Τζελάτι και ισοφά-
ρισε σε 3-3. Δύο συνεχόμενοι πόντοι από 

τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ διαμόρφωσαν το 
5-3 για τους γηπεδούχους. Ο Βούλγαρος 
διαγώνιος ήταν η σταθερή επιλογή του 
Δημήτρη Νικολάκη και με συνεχόμε-
νους πόντους έκανε το 7-4. Με μπλοκ 
του Γκράχαμ πάνω στον Πούλκο οι φι-
λοξενούμενοι μείωσαν σε 7-6. Το σερβίς 
του Πελεκούδα πήγε άουτ και οι ομάδες 
άλλαξαν πλευρές με το σκορ στο 8-6. Με 
κόντρα επίθεση του Μπόγιαν Γιορντάνοφ 
μετά από εξαιρετική άμυνα του Κάπελλα 
η Κηφισιά πήγε στο +3 (11-8) με τον προ-
πονητή του Παμβοχαϊκού να καλεί τάιμ 
άουτ. Οι φιλοξενούμενοι με κόντρα επί-
θεση του Πέττυ πλησίασαν στο -1 (11-10). 

Ο Μπατατζίμ κέρδισε τη «μάχη» στο 
φιλέ απέναντι στον Γιορντάνοφ, η άμυνα 
της Κηφισιάς αδράνησε και έτσι το σκορ 
έγινε 12-12. Με το σκορ στο 13-13 ο 
Πούλκο κάρφωσε άουτ και έτσι ο Παμβο-
χαϊκός έφτασε σε ματς μπολ 13-14, όμως 
ο Γιορντάνοφ το «έσβησε» ισοφαρίζοντας 
σε 14-14. Ο Πέττυ με έξυπνο χτύπημα 
έδωσε νέο ματς μπολ για τους φιλοξενού-
μενους και ο ίδιος παίκτης με κερδισμένο 
μπλοκ άουτ έδωσε τη νίκη στον Παμβο-
χαϊκό με 14-16.

Ο προπονητής του Παμβοχαϊκού 
Κώστας Δεληκώστας είπε: «Καταφέρα-
με και υλοποιήσαμε και τον δεύτερο φε-
τινό μας στόχο που ήταν η πρόκριση στην 
τετράδα του πρωταθλήματος. Είμαι χα-
ρούμενος που γυρίσαμε το παιχνίδι από 
2-1 σετ. Στο τρίτο σετ καταφέραμε και 
«ροκανίσαμε» μία μεγάλη διαφορά κάτι 
που μας έδωσε την πίστη ότι μπορούμε 
να κάνουμε την ανατροπή. Ο επόμενος 
στόχος μας είναι στην επόμενη φάση να 
παίξουμε δύο αγώνες στο Βραχάτι».

Πηγη : Volleyleague.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Ψυγείο - βιτρίνα 

τυριών & αλλαντικών 
(2 μ μήκος χ1,48 ύψος 

χ 0,82 πλάτος) 
Πληροφορίες στο τηλ. 

6945 832094

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.  
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές 

λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
σε κατάστημα ή 

γραφείο 
ή για φύλαξη παιδιών.  
Τηλ. 6940 877925

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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!

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, 
Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:  gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:  gnomipoliton.wordpress.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
στο κέντρο του Ζευγολατιού,  

100 τ.μ., κατάλληλος για γραφείο, 
ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο 
Πεντεσκούφι (Γκολέτο) 
17 στρέμματα χέρσα, 7 
στρέμματα ελιές, δίπλα 
8 στρέμματα ελιές και 
3 στρέμματα ελιές. Με 
δύο δρόμους επιλογής 
από Άσσο-Λέχαιο και 

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και Αλβανίδες για το νομό Κορινθίας. Τηλ. 694 8699831

Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους Ελληνίδες-
Αλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA   
με μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα εντός 

οικισμού Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης.  τηλ.: 6973 885755

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στην παρα-
λία Βραχατίου, πάνω από το 
τσιπουράδικο "Κάβουρας". 

120 τ.μ. 1ος όροφος.  
κιν.: 694 2554283ΙΑΤΡΕΙΟ 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
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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 Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00         ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι  Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500    ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

Συνάντηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ 
για τους δασικούς χάρτες

Την Διεύθυνση Δασών της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
επισκέφτηκαν οι δύο βουλευτές και 
η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Κορινθί-
ας, τη Δευτέρα 27/03/2017, προκει-
μένου να ενημερωθούν για την πο-
ρεία σύνταξης των δασικών χαρτών 
της Περιφερειακής Ενότητας Κοριν-
θίας καθώς και για τα προβλήματα 
που απασχολούν την υπηρεσία.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Δασών, κ. Καλλίρης Παναγιώτης 
και τα στελέχη της υπηρεσίας, τό-
νισαν την ανάγκη επιτάχυνσης και 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύ-
νταξης και κύρωσης των δασικών 
χαρτών, ώστε τα στοιχεία αυτά να 
καταγραφούν και να ληφθούν υπ΄ 
όψιν κατά το στάδιο της κτηματο-
γράφησης. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης εντο-
πίστηκαν επίσης τα προβλήματα 
που δημιουργούνται στις υπό κτη-
ματογράφηση περιοχές και κατατέ-
θηκαν προτάσεις για την αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που έχουν 
ανακύψει. Επίσης οι βουλευτές 
ενημερώθηκαν για την ανάγκη ενί-

σχυσης της υπηρεσίας με επιπλέον 
προσωπικό ιδιαιτέρως δασολόγους 
με στόχο την ταχύτερη και αποτελε-
σματικότερη σύνταξη των δασικών 
χαρτών της Κορινθίας. 

Από την μεριά τους οι βουλευ-
τές τόνισαν τη σημασία ορισμού και 
προστασίας των δασών και δασικών 
εκτάσεων  που μεταξύ των άλλων 
θα συμβάλλουν στην διαφύλαξη του 
φυσικού πλούτου της χώρας, στη 
θωράκιση από αυθαίρετες επεμ-
βάσεις και την άναρχη δόμηση. 
Εξάλλου, συνδέονται άμεσα με την 
ολοκλήρωση του Κτηματολογίου 
διασφαλίζοντας την ιδιωτική και τη 
δημόσια περιουσία, καθώς και την 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, 
με δεδομένο ότι οι δασικοί χάρτες 
θα συμβάλλουν και στην κατάρτιση 
σωστού χωροταξικού σχεδιασμού. 
Τέλος οι βουλευτές δεσμεύτηκαν 
πως θα ενημερώσουν τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
τα προβλήματα και τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Δασών και θα καταβάλ-
λουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή 
τους.

Γιορτάζει τα 80 χρόνια του 
ο Διαγόρας Βέλου

Ο ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ στα 
πλαίσια του εορτασμού των 80 
χρόνων από την αρχική ίδρυσή 
του (1937) και 30 χρόνια από την 
κατάκτηση του ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ 
από την Εθνική Ελλάδος (1987) 
διοργανώνει δωρεάν- για τους 
μαθητές (κορίτσια και αγόρια) 
όλων των τάξεων των Δημοτικών 
σχολείων ΒΕΛΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, 
ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ - ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ- παι-
χνίδια (3 εναντίον 3) διάδοσης του 
μπάσκετ το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 2017 και ώρα 10:00πμ - 

14:00μμ στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Βέλου. 

Οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους στο σχολείο 
τους προσκομίζοντας φωτοτυπία 
του Ατομικού Δελτίου Υγείας έως 
27/04/2017. Στους συμμετέχοντες 
θα δοθούν δωρεάν ιιπλουζάκια 
(λευκά ή κόκκινα). Επίσης την ίδια 
μέρα 29 Απριλίου 2017 το απόγευ-
μα θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας 
μπάσκετ (παίδες - έφηβοι) μεταξύ 
των ομάδων ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Σεμινάρια από 
τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας

Ο  Ιατρικός Σύλλογος Κορινθί-
ας προσφέρει δωρεάν Σεμινάρια 
Πρώτων Βοηθειών διαρκείας τρι-
ών ωρών που θα πραγματοποιη-
θούν στα γραφεία του Συλλόγου 
Αδειμάντου 63 Κόρινθος.

Ημερομηνίες που θα πραγμα-
τοποιηθούν είναι Σάββατο 08-
04-2017 και 13-05-2017 και ώρα 
10.00. Στους συμμετέχοντες θα 
χορηγηθούν πιστοποιητικά πα-
ρακολούθησης. Θα τηρείται σειρά 
προτεραιότητας (25 ατόμων).

Για να δηλώσετε συμμετοχή 

τηλεφωνήστε στα γραφεία του 
Ι.Σ.Κορινθίας  ή περάστε από τα 
γραφεία του Συλλόγου Αδειμά-
ντου 63 Κόρινθος από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 9.00 με 14.00 τηλ. 
2741023024.

Στόχος των σεμιναρίων είναι να 
φέρει την επιστήμη  μας και γνώση  
κοντά στους πολίτες.  Είναι πολύ 
σημαντικό οι νέοι και οι επιστημο-
νικοί υπεύθυνοι των οργανισμών 
να μπορούν να σώζουν ζωές.

Θα γίνεται πρακτική άσκηση 
ΚΑΡΠΑ σε πρόπλασμα.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Θέματα

Η απίστευτη ιστορία 
του θεού Διόνυσου

Μεγάλη επιτυχία για τον 
ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Συγγραφέας: Μαρία Παπανικολάου
Εικονογράφος: Κωνσταντίνα Ζαφείρη
Εκδόσεις: Οσελότος     Διάσταση: 22 Χ 22
Ηλικίες: 6 - 9 ετών      Τιμή: 7 €

Το βιβλίο «Η απίστευτη ιστορία 
του θεού Διόνυσου, Πως ήρθε το 
αμπέλι στη γη» της αφηγήτριας και 
συγγραφέα Μαρίας Παπανικολάου 
είναι το πρώτο μιας σειράς Ελλη-
νικής Μυθολογίας για παιδιά με 
κεντρική θεματολογία μύθους για 
τα γεννήματα της Ελληνικής γης. 
Με σεβασμό στην Ελληνική μυθο-
λογία και τις πηγές η συγγραφέ-
ας επιλέγει και διηγείται ιστορίες 
θεών και ηρώων για την απαρχή 
των βασικών Ελληνικών καλλιερ-
γειών: του Αμπελιού, της Ελιάς και 
των Δημητριακών. 

Στο πρώτο βιβλίο διαβάζουμε 
την ιστορία του θεού Διόνυσου, 

του θεού  του κρασιού, που γεν-
νήθηκε δύο φορές, καταδιώχθηκε 
και φυγαδεύτηκε σε ένα κυκλαδί-
τικο νησί, όπου τον μεγάλωσαν  οι 
νύμφες και ταξίδεψε στα πέρατα 
του κόσμου, μαθαίνοντας στους 
ανθρώπους να καλλιεργούν το 
αμπέλι και να παράγουν το κρασί…

Η Μαρία Παπανικολάου, σπού-
δασε Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστο-
ρία στο Leeds Beckett University 
στηn Αγγλία, όπου και απέκτησε 
μεταπτυχιακό  ΜΑ of Arts. Εργά-
στηκε στο χώρο των εκδόσεων 
με πολυετής συνεργασίες με τους 
εκδοτικούς  Ελληνικά Γράμματα, 
Ίνδικτος, Μεταίχμιο, Αερόστατο 
και  Μίνωας. 

Οι αθλήτριες του ΑΠΙΣ Ζευγολατιού Γωγώ Σπυροπούλου, Ευγενία Μα-
νιώτη και Άννα Παπαγιαννοπούλου πέτυχαν μια εξαιρετική επιτυχία στο 
πρόσφατο 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα χορού που πραγματοποιήθηκε στο 
Κολλέγιο Αθηνών: Απέσπασαν τρία κύπελλα και πέντε μετάλλια στην Ρυθ-
μική-Ακροβατική γυμναστική! Από εμάς πολλά πολλά συγχαρητήρια και 
ευχές για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις!
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Η Μεσαιωνική Καστροπολιτεία στο όρος Φουκάς
Άλλες ονομασίες του όρους: Απέσας, Σεληναίο ή Σεληνούντιο όρος, Οφέλτιο, Φωκάς.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι διαθέσι-
μες πηγές δεν είναι πάντοτε ακριβείς ως πρός τον 
ορισμό της πόλης. Πολλές φορές παρατηρείται το 
γεγονός στα ιστορικά και περιηγητικά – ταξιδιωτι-
κά κείμενα να χρησιμοποιούνται χωρίς καμία δι-
άκριση οι όροι «άστυ», «πόλις», «πολίχνη», «κά-
στρον», «φρούριον»,ακόμα και όταν γίνεται λόγος 
για τον ίδιο οικισμό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
και για τον υπό εξέταση αρχαιολογικό, ιστορικό 
και θρησκευτικό χώρο του όρους Φουκά. Άλλο-
τε στα κείμενα μνημονεύεται ως κάστρο, άλλοτε 
ως φρούριο, άλλοτε ως πολιτεία ή καστροπολι-
τεία και άλλοτε ως μεσαιωνική πόλη – πολιτεία. 
Οι σημαντικότερες αναφορές για την ύπαρξη της 
καστροπολιτείας του Φουκά είναι οι κατάλογοι 
με τα κάστρα του πριγκιπάτου του Μορέως του 
έτους 1377, οι κατάλογοι των φρουρίων των ετών 
1467, 1469 και 1471. Σε ανέκδοτο τουρκικό κα-
τάστιχο του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας που 
συντάχθηκε το έτος 1500, μνημονεύεται οικισμός 
«Φουκάς». Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί, 
το έτος 1684 ο Ιταλός Girolamo Albrizzi απεικονί-
ζει και μνημονεύει την καστροπολιτεία του Foica.

Οι μεσαιωνικές αυτές πολιτείες, ορατές και 
«αόρατες», στο σύνολό τους σχεδόν βρίσκονταν 
πάνω σε κεντρικούς βασικούς άξονες και οδούς 
επικοινωνίας. Παράλληλα, αποτελούσαν το επί-
κεντρο για τις οικονομικές δραστηριότητες μιας 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Διακρίνονταν 
σε μεγάλες πολιτείες και σε μικρότερες. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τέτοιας μεγάλης καστρο-
πολιτεία είναι η πόλη της Ακροκορίνθου, η οποία 
είχε αναπτύξει ένα δίκτυο από μικρότερες πόλεις, 
φρούρια ή πύργους, τα οποία συμπλήρωναν την 
οπτική της σύνδεση και την προφύλασσαν ή την 
προειδοποιούσαν σε περίπτωση κινδύνου.  Σε 
αυτήν τη κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και η μι-
κρή καστροπολιτεία του Φουκά.

Σήμερα στη θέση του κάστρου υπάρχει το εκ-
κλησιαστικό σύνολο της Ζωοδόχου Πηγής, το 
οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από χωματόδρομο. 
Το εκκλησάκι της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής 
βρίσκεται προσκολλημένο στη νότια βραχώδη 
πλευρά της κορυφής του όρους Φουκάς μέσα σε 
σπήλαιο. Κτίστηκε το 700 μ.Χ περίπου. Σύμφωνα 
με την παράδοση εκεί έζησαν πολλοί ασκητές 

μέσα σε σπηλιές ως ερημίτες, απομονωμένοι 
από τον υπόλοιπο κόσμο. Τελευταίος ασκητής 
υπήρξε ο Φανιάς, ίχνη του οποίου σώζονται μέ-
χρι και σήμερα. Εντός του βράχου που βρίσκεται 
το εκκλησάκι υπάρχει αριστερά της εισόδου ένα 
μικρό σπηλαιώδες άνοιγμα, στο οποίο έχει τοπο-
θετηθεί ανοιγόμενο παράθυρο. Εκεί εντοπίζονται 
αποτυπώματα από τα γόνατά του επάνω στις πέ-
τρες, τα οποία δημιουργήθηκαν καθώς γονάτιζε 
για να προσευχηθεί. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας 
Ζωοδόχου Πηγής έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο μαζί με τα προσκτίσματά του. 
Αυτά είναι το κωδωνοστάσιο και τα κτίσματα που 
χρησιμοποιούνται για την παραμονή των πιστών.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι ασκητές που 
ζούσαν στο όρος Φουκάς (Απέσας) αποφάσισαν 
να κτίσουν το εν λόγω εκκλησάκι της Παναγίας 
Ζωοδόχου Πηγής, επειδή βρήκαν σε αυτό το 
μέρος μια εικόνα της Παναγίας. Οι κάτοικοι του 
χωριού Χαλκείου ήθελαν να κτίσουν εκκλησία 
πιο χαμηλά στα χωράφια και να κατεβάσουν εκεί 
την εικόνα της Παναγίας. Το βράδυ κατέβαζαν την 
εικόνα εκεί που έκτιζαν την εκκλησία και το πρωί 
που πήγαιναν να συνεχίσουν τις εργασίες η εικό-
να έλειπε. Όταν έψαχναν, την έβρισκαν στο ίδιο 
σημείο που την είχαν πρωτοεντοπίσει οι Απεσά-
ντιοι ασκητές, ψηλά στο βράχο. Έτσι εγκατέλειψαν 
την ιδέα και η εκκλησία έμεινε ψηλά στο βουνό.

Το εκκλησάκι εορτάζει κάθε χρόνο την Παρα-
σκευή της διακαινησίμου εβδομάδος, δηλαδή τη  
Νιά Παρασκευή ή Παρασκευή του Πάσχα, πρός 
τιμή της Παναγίας Ζωοδόχου ή Ζωηφόρου Πη-
γής. Κατά την παραμονή της εορτής τελείται πα-
νηγυρικός εσπερινός και την επομένη Θεία Λει-
τουργία από τον εφημέριο του Ζευγολατιού, στην 
ενορία του οποίου και υπάγεται εκκλησιαστικώς 
ο ιστορικά διατηρητέος ημισπηλαιώδης ναός της 
Ζωοδόχου Πηγής μαζί με τα προσκτίσματά του.

Κλείνοντας το άρθρο αυτό θα ήθελα να παρα-
θέσω για μια ακόμη φορά την άποψη του καθη-
γητή αρχαιολογίας στο ΑΠΘ Μιχάλη Α. Τιβέριου, 
την οποία ασπάζομαι και αποδέχομαι: « Τα αρχαία 
ερείπια μιας πόλης αντιπροσωπεύουν το ορατό 
μέρος της ιστορίας της. Πόλη που καταστρέφει τα 
μνημεία της αρνείται την ιστορία της και δεν μπο-
ρεί να έχει μέλλον».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ
• Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, διαδικτυακός ιστό-

τοπος gallica.bnf.fr (αντλήθηκε το έργο του Ιταλού 
Girolamo Albrizzi, Esatta Notitia del Peloponneso 
volgarment e penisola dell a Morea, Βενετία, 1684.

• Διαδικτυακός ιστότοπος Ιδρύματος Αικατερίνης Λα-
σκαρίδη www.laskaridou.gr (περιέχει την γκραβού-
ρα του Ιταλού Girolamo Albrizzi, η οποία απεικονίζει 
την καστροπολιτεία του Φουκά με λεπτομέρειες).

• Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος, Οδοιπορικό στο όρος 
Φουκάς (Απέσας), εκδόσεις ΚΕΝ.Π.Π.Ε, πρώτη έκ-
δοση Μάρτιος 2014, Ζευγολατιό Κορινθίας.

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

Το άρθρο έχει 
δημοσιευθεί στον 
ιστότοπο www.
zevgolatio.gr και 
στο προσωπικό 
του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η ανα-
δημοσίευση και 
χρήση μέρους ή 
του συνόλου αυ-
τού, με την βασική 
προϋπόθεση και 
υποχρέωση της 
αναφοράς των 
στοιχείων του 
γράψαντος και των 
προαναφερόμενων 
λίνκ που βρίσκεται 
καταχωρημένο".

ΜΕΡΟΣ B΄

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ



Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   14   ΑΠΡΙΛΙΟΥ   201724 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας 
στη Βόχα και στο Φενεό

Ένα Πάσχα διαφορετικό από τα άλλα. Το 1943 η Ανάσταση του Χριστού γιορτάστηκε 
με την προσδοκία της Λευτεριάς του Έθνους. Η Κατοχή βαριά έριχνε την σκιά της πάνω 
σε κάθε εορταστική διάθεση. Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε σητν αυλή ενός σπιτιού 
στο Ζευγολατιό το Πάσχα του 1943, δεν υπάρχουν σούβλες κι αρνιά. Μόνον 10 σου-

βλάκια που κρατάνε μερικά από τα παιδιά στα χέρια τους! 

Το Σάββατο του Λαζάρου 
παρέες παιδιών ή και ενη-
λίκων γύριζαν από σπίτι σε 
σπίτι και έλεγαν το «Λάζαρο», 
ένα παραδοσιακό ποίημα για 
την πρωτανάσταση. Μάλιστα, 
έφτιαχναν και μια κούκλα που 
την έντυναν τσολιά, τη στερέ-
ωναν σε ένα καλάμι και την πε-
ριέφεραν μαζί τους. Τα φιλέμα-
τα που τους έδιναν ήταν αυγά, 
λάδι, κουλούρια και σπανιότε-
ρα λεφτά. Την άλλη μέρα, των 
Βαΐων, στην εκκλησία ο ιερέας 
μοίραζε βάγια τα οποία οι πι-
στοί έβαζαν στο εικόνισμα. 

Με τον ερχομό της Μεγάλης 
Δευτέρας άρχιζε η Μεγάλη 
Εβδομάδα, της οποίας η κάθε 
μέρα ήταν αφιερωμένη και σε 
ένα γεγονός που οδηγούσε τον 
Ιησού στο Σταυρό. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί 
οι νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά 
και έφτιαχναν τα κουλούρια, 
ούζου, αυγού, σουσαμένια και 
προζυμένια. Ιδιαίτερη σημασία 
έδιναν στην δημιουργία ενός 
κουλουριού που έμοιαζε με 
ακάνθινο στεφάνι και το οποίο 
έβαζαν στο εικόνισμα. Το βράδυ 
στην εκκλησία έφτιαχναν λου-
λουδένια στεφάνια και τα πρό-
σφεραν στον Εσταυρωμένο.

Μετά τα 12 Ευαγγέλια οι γυ-
ναίκες και τα κορίτσια του χω-
ριού χρησιμοποιούσαν αυτά τα 
λουλούδια για να στολίσουν 
τον Επιτάφιο. 

Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν 
μια μέρα μεγάλης θλίψης. Δεν 
έτρωγαν όλη μέρα και δεν έπι-
ναν κρασί, παρά μόνον ξίδι. Το 
βράδυ κατά την περιφορά του 
Επιταφίου στους δρόμους του 
χωριού άναβαν φωτιές και το 
χωριό έλαμπε.

Την άλλη μέρα, το Μεγάλο 
Σάββατο, γινόταν το σφάξιμο 
του αρνιού του Πάσχα, του 
μαναριού, όπως λεγόταν, που 
κάθε σπίτι ανέθρεφε με μεγά-
λη προσοχή γι’ αυτή την ώρα. 

του Εσταυρωμένου. 
Το βράδυ μετά το πέρας της 

λειτουργίας και την ανάγνωση 
των 12 Ευαγγελίων οι κοπέλες 
θα κάτσουν με τον Εσταυρω-
μένο όλη νύχτα και θα τον μοι-
ρολογήσουν. Εκείνη τη νύχτα 
μετά την "εις Άδου Κάθοδον" 
πιστεύουν ότι οι ψυχές των 
νεκρών ανεβαίνουν σαν πε-
ταλούδες να ξανασάνουν στον 
απάνω κόσμο...

Την άλλη μέρα, Μεγάλη Πα-
ρασκευή, κυριαρχεί το πένθος. 
Οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά 
και οι γυναίκες μαυροντύνο-
νται. Τρώνε μόνο νερόβραστα 
και πίνουν καφέ ή ξίδι. Δεν πιά-
νουν στα χέρια τους αντικείμε-
να που τρυπούν ή κόβουν.  Το 
βράδυ στην περιφορά του Επι-
ταφίου ανάβουν όσο το  δυνα-
τόν περισσότερες φωτιές στις 
αυλές και κεριά στα μπαλκόνια 
επιδιώκοντας να εξαγνισθούν 
με τη δύναμη της μεγαλοβδο-
μαδιάτικης ευλογίας. 

Το Μεγάλο Σάββατο η προσ-
δοκία της Ανάστασης κατακλύ-
ζει τα πάντα με μια γλυκιά αγω-
νία!  Χτυπούν τα χέρια και τα 
πόδια για να διώξουν τα κακά 
πνεύματα, σφάζουν το άσπρο 
αρσενικό αρνί ή κατσίκι που 
έχει οριστεί για τη Λαμπρή, ενώ 
οι τσοπάνηδες "αρματώνουν" 
το κοπάδι τους κρεμώντας όσο 
το δυνατόν περισσότερα τρο-
κάνια στα γιδοπρόβατα!

Τα παιδιά ετοίμαζαν κροτίδες 
από χλώριο και θειάφι, ή έφτια-
χναν ξυλοκούμπουρα με κού-
φιο ξύλο φροξυλιάς που πα-
ραγεμιζόταν με το παραπάνω 
εκρηκτικό μείγμα!  Όλα αυτά θα 
χρησιμοποιούταν μετά το "Χρι-
στός Ανέστη" την ίδια νύχτα! Τα 
ξημερώματα πια μετά το περας 
της λειτουργίας στην ζεστασιά 
του σπιτιού απολάμβαναν μα-
γειρίτσα, γαρδούμπες και αυ-
γοσαλάτα και τσούγκριζαν τα 
κόκκινα αυγά.

Την άλλη μέρα, τη Λαμπρή, 
τα αρνιά ψήνονται στη σειρά, 
στις σούβλες και όλοι μαζεύο-
νται στην πλατεία όπου θα γίνει 
ο μεγάλος κοινός χορός. 

Αυτή τη μέρα μόνο οι τσο-
πάνηδες δεν πιάνουν κόκκινα 
αυγά γιατί όταν αρμέγουν το 
γάλα "πισωστρέφει", λιγοστεύει 
και τα ζωντανά αρρωσταίνουν, 
λέει η παράδοση! 

Τη Δευτέρα και την Τρίτη της 
Λαμπρής άνοιγαν τα εξωκκλή-
σια και λειτουργούσαν, ενώ όλο 
το Λαμπροβδόμαδο (Διακαινη-
σίμου) διατηρούσε εορταστικό 
και πανηγυρικό χαρακτήρα!

Πηγή: Βασ. Σαρλής "Λαογραφι-
κά Σύμμεικτα Φενεού"

Καλή Ανάσταση!

Την Κυριακή του Πάσχα το 
χωριό γέμιζε από καπνούς από 
τις φωτιές που άναβαν νωρίς-
νωρίς το πρωί για να ψήσουν 
τα αρνιά. Κάθε γειτονιά διάλε-
γε έναν ωραίο ανοιχτό χώρο 
και έψηναν εκεί όλες οι οικο-
γένειες μαζί. Εκεί υπό τον ήχο 
νταουλιών, πολλές φορές, χό-
ρευαν, τραγουδούσαν και γύ-
ριζαν εναλλάξ τη σούβλα μέχρι 
το μεσημέρι που τα αρνιά πια 
είχαν ροδοψηθεί!

Πηγή: προφορικές μαρτυρίες

Στο Φενεό

Στο Φενεό οι γιορτές του Πά-
σχα ξεκινούσαν το Σάββατο του 
Λαζάρου με τα κάλαντα τα "λα-
ζαρικά" όπως τα έλεγαν και την 
περιφορά του ομοιώματός του. 
Την άλλη μέρα Κυριακή των 
Βαΐων η εκκλησία στολιζόταν 
με βάγια και με την απόλυση 
ο παπάς μοίραζε τα κλωνάρια 
με τα οποία οι πιστοί  χτυπού-
σαν ο ένας το άλλον, απαλά, και 
εύχονταν "χρόνια πολλά". Με 
αυτά τα βαγιοχτυπήματα επιθυ-
μούσαν να μεταδώσουν ο ένας 
στον άλλον την ευρωστία των 
δάφνινων κλαριών. Στο σπίτι τα 
κλωνάρια τοποθετούνταν στο 
εικόνισμα για να προστατεύουν 
όλο το χρόνο.

Με τον ερχομό της Μεγάλης 
Εβδομάδας οι Φενεάτες επέ-
βαλλαν στον εαυτό τους την 
αυστηρότερη νηστεία, παραμε-
ρίζουν όλες τις άλλες δουλειές, 
εκτός από αυτές της καθαρι-
ότητας που τηρούνται σχολα-
στικά (ασβέστωμα, γυάλισμα, 
συγίρισμα). 

Τη Μεγάλη Τετάρτη η νοικο-
κυρά του σπιτιού πιάνει το και-
νούργιο προζύμι της χρονιάς 
και παίρνει την ευλογία του Με-
γάλου Ευχελαίου. 

Την Μεγάλη Πέμπτη, την 

οποία ονομάζουν και Κόκκινη 
Πέμπτη γίνεται η παρασκευή 
κουλουριών και το βάψιμο των 
αυγών. Το πρώτο αυγό που 
θα βαφτεί τοποθετείται στο ει-
κονοστάσι του σπιτιού. Είναι 
το αυγό της Παναγίας και θα 
προστατεύει το σπιτικό όλο το 
χρόνο. Λένε μάλιστα ότι αν το 
αφήσουν επτά χρόνια ακριβώς 
και μετά το σπάσουν θα βρουν 
μέσα μια ωραία δαχτυλιδοπέ-
τρα, δημιουργημένη από το 
ασπράδι και τον κρόκο που 
έχουν σφίξει. Την ίδια μέρα θα 
ζυμωθεί και το λαμπρόψωμο, 
με γαρυφαλλόνερο, λάδι, γλυ-
κάνισο κι αμύγδαλο. Θα στο-
λιστεί με 4 αυγά στις τέσσερις 
γωνίες του και 1 στο κέντρο 
συμβολίζοντας έτσι τα 5 καρφιά 




