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ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
Ο ΜΠΟΝΑΜΑΣ

Το ό,τι θα καταθέσει το νομο-
σχέδιο για το νέο Καλλικράτη 
στη Βουλή μετά το Πάσχα απο-
σαφήνισε κατά την ομιλία του 
στο περιφερειακό αναπτυξιακό 
συνέδριο Ανατολικής Αττικής, ο 
υπουργός Εσωτερικών Πάνος 

Σκουρλέτης. Όπως είπε «το ν/σ 
θα κατατεθεί μετά το Πάσχα για 
ψήφιση στη Βουλή». Ο Υπουργός 
Εσωτερικών υπογράμμισε ότι, σε 
κάθε περίπτωση, βασικό όραμα 
της Κυβέρνησης είναι ο ισχυρός 
πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης 

και αυτό εκφράζεται με συγκε-
κριμένα μέτρα από το υπουργείο. 
Πρόσθεσε ότι η αντίληψη για την 
ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσε-
ων υπηρετήθηκε με μέτρα όπως, 
για παράδειγμα,  η επανάληψη της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

ορεινών και μικρών νησιωτικών 
δήμων για το 2018, αλλά και με 
ευρύτερης σημασίας τομές, όπως 
το  νέο θεσμικό πλαίσιο αναβάθμι-
σης και ενίσχυσης της λειτουργί-
ας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ενημέρωσε 
το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στο υπουργείο υποδομών 

εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Νέες δεξαμενές ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

■ σελ. 2-3

Αλλαγή πλάνων 
στα αντιπλημμυρικά

■ σελ. 
20-21

Το πρωτοποριακό θεα-
τρικό έργο της Κωνστα-
ντίνας Γιαμπουράνη με 
τον καινοτόμο τρόπο που 
παρουσιάστηκε κέρδισε, 
εκτός απο την επιστημο-
νική κοινότητα και την 
υποστήριξη της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών, το θε-
ατρόφιλο κοινό της Αθή-
νας και αυτούς ακόμη τους 
μαθητές των σχολείων 
που το παρακολούθησαν!
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Στο τελευταίο δημοτικό 
συμβούλιο ο δήμαρχος Βέ-

λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, ενη-
μέρωσε το σώμα πως υπάρχει μια σημα-
ντική αλλαγή στα πλάνα του Υπουργείου 

Υποδομών σε σχέση με τα αντιπλημμυρι-
κά έργα και τη διευθέτηση των ομβρίων 
υδάτων στα ρέματα που βρίσκονται στα 
όρια του δήμου Βέλου-Βόχας.
Παράλληλα, σε Ελληνοχώρι, Αγία Τριά-

δα Ζευγολατιού και Μπολάτι εγκαταστά-
θηκαν νέες δεξαμενές ύδρευσης, ώστε 
να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσό-
τητες νερού για τις τοπικές κοινότητες 
που δοκιμάζονται...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αλλαγή πλάνων στα αντιπλημμυρικά 
έργα και νέες δεξαμενές ύδρευσης

Σ ύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση του δημάρ-
χου, το υπουργείο Υποδομών, το οποίο έχει 
ανακοινώσει ότι θα προβεί σε αντιπλημμυρικά 

έργα μεγάλης κλίμακας, έχει εκτιμήσει το κόστος των 
έργων για την περιοχή του δήμου Βέλου-Βόχας στα 
15 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο δήμος έχει πάρει 2,5 
εκατ. ευρώ και μπορεί να ξεκινήσει τη δημοπράτηση. 
Όμως την ίδια ώρα στο υπουργείο Υποδομών κατα-
τέθηκε μια άλλη πρόταση και προκάλεσε διχογνωμία.

Οι παλιές μελέτες προέβλεπαν ότι όλα τα ρέματα 
της περιοχής θα οδηγούνταν κατευθείαν στη θάλασ-
σα. Το κόστος για το σύνολο των έργων που απαιτού-
νταν έφτανε τα 15 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο, όμως, μελετώ-
ντας όλα τα ρέματα και υπολογίζοντας παράλληλα τον 
όγκο του νερού στην ακραία βροχόπτωση, αλλά και 
όλα τα τεχνικά στοιχεία, έκανε μία πρόταση εναλλα-
κτική η οποία είναι η εξής: Να αγοραστεί μια έκταση 
στο ύψος του Βοχαϊκού, περίπου 100 στρεμμάτων 
όπου να διαμορφωθεί με βάθος 5 μέτρων μια υδα-
τοδεξαμενή, στην οποία θα καταλήγουν τα όλα τα μι-
κρά ρέματα και η υπερχείλισή της θα οδηγείται στο 
Χεκάλι. Η πρόταση αυτή, αν τελικά επιλεγεί, είναι πιο 
φθηνή, πέφτει κάτω από 10 εκατ. ευρώ και μπορεί 
παράλληλα να εξασφαλίζει νερό για την άρδευση των 
καλλιεργειών. 

Αν τελικά επικρατήσει η δεύτερη πρόταση, της 
υδατοδεξαμενής, οι μελέτες χρειάζονται τροποποίη-
ση. Με αυτό το δεδομένο ο δήμος Βέλου-Βόχας πε-
ριμένει ποια θα είναι η τελική πρόταση ώστε να ξέρει 
αν θα περιμένει νέα μελέτη ή μπορεί να προχωρήσει 
στη δημοπράτηση του τμήματος του έργου που αντι-
στοιχεί στα 2,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εξασφαλίσει.  

Προβλήματα ύδρευσης
Το καλοκαίρι έρχεται και ο εφιάλτης της έλλειψης 

νερού ξυπνά και πάλι.  Ο δήμος Βέλου-Βόχας, προ-
σπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών 
για νερό ύδρευσης, εγκατέστησε δεξαμενές βαρέως 
τύπου σε τρεις κοινότητες, που τα τελευταία χρόνια 
αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα:

1. Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού δεξαμενή βα-
ρέως τύπου, χωρητικότητας 20 κυβικών.

2. Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου δεξαμενή βα-
ρέως τύπου, χωρητικότητας 100 κυβικών 

3. Τοπική Κοινότητα Μπολατίου δεξαμενή βαρέως 
τύπου, χωρητικότητας 250 κυβικών

Οι δεξαμενές είναι κατάλληλες και για αποθήκευση 
πόσιμου νερού και έχουν όλα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η η υγιεινή και ασφαλής αποθήκευση του ύδατος. 
Η μέθοδος κατασκευής των δεξαμενών συνίσταται 
από συναρμολογούμενο εξωτερικό κέλυφος από 
θερμογαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα, εσωτερι-

κή μεμβράνη στεγανοποίησης αποκλείοντας έτσι την 
άμεση επαφή του νερού με τα υλικά του πυθμένα και 
τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους, 
σκελετό της σκεπής και κυρίως σκέπαστρο με σκοπό 
την απόλυτη στεγανότητα και υγιεινή προστασία του 
περιεχόμενου ύδατος.

Οι ελπίδες στο φράγμα
Η διαχείριση του νερού στην περιοχή του δήμου 

Βέλου-Βόχας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό τόνισε 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος σε 
συνέντευξή του στο MyOTA.gr κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης Verde.tec. 

«Ο δήμος υδρεύεται από 70 περίπου γεωτρήσεις» 
είπε ο Αννίβας Παπακυριάκος «δυστυχώς» εξήγησε 
«δεν έχουμε ούτε λίμνες, ούτε ποτάμια για να παίρ-
νουμε καθαρό πόσιμο νερό. Τα προβλήματά μας», 
συνέχισε, «είναι δύο: 1ον. Τρίτη χρονιά ανομβρίας η 
οποία έχει ως αποτέλεσμα μια λειψυδρία πρωτοφα-
νή. 2ον. Από τις γεωτρήσεις που έχουμε δουλεύουν 

ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818  

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

τιµές
χονδρικής
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Χορηγός 
επικοινωνίας

ΣΑΒΒΑΤΟ  
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2018 
9:30 π.µ. 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ Ρούµελη, Γεράνεια όρη, 
Κορινθιακός, Ισθµός, Σαρωνικός κόλπος, 

Αργολίδα, Νεµέα, Ζήρεια, Χελµός κ.ά.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην πλούσια ιστορία του
[Αρχαιότητα, Βενετοκρατία, 

Τουρκοκρατία, Νεώτεροι χρόνοι]

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ στην εκκλησία
της Ζωοδόχου Πηγής

Απαραίτητος εξοπλισµός: παπούτσια πεζοπορίας, καπέλο, 
αντηλιακή, νερό, γυαλιά ηλίου

ΜΗΚΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ: 7,6 km 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ: 400 m 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 3,5 ώρες
∆ΥΣΚΟΛΙΑ: ήπια

λιγότερες από τις μισές, οι 
οποίες έχουν φτάσει σε ένα 
επίπεδο πτώσης της στάθμης 
πάνω από 70% και μάλιστα 
τώρα, στη διάρκεια των χει-
μερινών μηνών, πριν καν 
μπούμε στη δύσκολη εποχή 
του καλοκαιριού», κατέληξε. 

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας εξήγησε ότι 
αυτό δημιουργεί εκτός από 
το προφανές ποσοτικό πρό-
βλημα και ποιοτικό, αφενός 
μεν γιατί οι γεωτρήσεις φτά-
νουν να τραβούν χώματα 
και λάσπη, αφετέρου διότι 
το υπέδαφος της Βόχας εί-
ναι επιβαρυμένο από τα κα-
τάλοιπα λιπασμάτων από τις 
εντατικές αγροτικές καλλιέρ-
γειες, που υπάρχουν.  

Οι προσπάθειες της δημο-
τικής αρχής εντοπίζονται στο 
να καταφέρει να εξασφαλίσει 
επαρκή ποσότητα για όλους 
τους κατοίκους, αλλά και το 
νερό που παρέχει να καθαρί-
ζεται και να είναι κατάλληλο 
για οικιακή χρήση.

Η λύση σε όλα αυτά υπο-
στήριξε ο Αννίβας Παπακυ-
ριάκος μπορεί να έρθει από 
το φράγμα του Ασωπού, 
έργο το οποίο πρέπει να 
ολοκληρωθεί γρήγορα, αλλά 
δυστυχώς έχει πολύ σοβαρά 
θέματα, διακοπή εργολαβιών 
κ.λπ. Στη συνέχεια εξήγησε 
πώς ο δήμος Βέλου-Βόχας 
επενδύει σημαντικά στην 
υλοποίηση αυτού του έργου, 
γι’ αυτό έχει ήδη έρθει σε συ-
νεννόηση με το Υπουργείο 
Υποδομών και υπάρχουν 
μελέτες για τη δημιουργία 
κλειστών αγωγών ύδρευ-
σης, άρδευσης και δεξαμε-
νών, που θα διοχετεύουν το 
νερό όπου χρειάζεται. Έτσι 
η περιοχή, όπως τόνισε ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας, θα 
μπορέσει να ξεπεράσει ένα 
σημαντικό πρόβλημα εξα-
σφαλίζοντας οπωσδήποτε 
νερό ύδρευσης, αλλά κυρίως 
νερό άρδευσης, το οποίο οι 
αγρότες πληρώνουν σήμερα 
πολύ ακριβά, επιβαρύνοντας 
το κόστος παραγωγής των 
προϊόντων τους.
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Οι άγιες μέρες του Πάσχα φέρνουν και φέτος 
το μήνυμα της ειρήνης, της αγάπης, της δικαιοσύνης 

και της ελπίδας στις καρδιές όλων μας. 
Με αυτά ως οδηγούς, ας μετατρέψουμε την αγωνία

και την προσμονή όλων μας για ένα καλύτερο αύριο, 
σε δημιουργική, ατομική και συλλογική προσπάθεια!

Χρόνια πολλά με υγεία, χαρά, 
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία!

Καλή Ανάσταση!
 

Θανάσης Μανάβης
∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης δήμου Βέλου-Βόχας

Η Άνοιξη και η Ανάσταση διαχρονικά φέρουν 
το μήνυμα της ελπίδας και της αναγέννησης. 

Σηματοδοτούν τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως 
και μας υπενθυμίζουν την ανάγκη της κοινωνίας μας 

για ενότητα και κοινή προσπάθεια.

Καλό Πάσχα σε όλους
Λεωνίδας Στεργιόπουλος

∆ηµοτικός Σύµβουλος
επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ – ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
επικεφαλής ελασ. αντιπολίτευσης 

δήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι το χαρμόσυνο 
μήνυμα της Ανάστασης

να χαρίσει υγεία, 
αισιοδοξία και 

οικογενειακή γαλήνη
σε όλους, αλλά και 

πρόοδο και ευημερία
στον τόπο μας!
Καλό Πάσχα! 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος

Πελοποννήσου

Το ελπιδοφόρο μήνυμα

της Ανάστασης

ας αποτελέσει

πηγή ∆ύναμης, Πίστης, 

Προσωπικής ∆ημιουργίας

και Συλλογικής Προκοπής.

Καλό Πάσχα!
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Η θυσία του Θεανθρώπου συνεχίζει 
να στέλνει μέσα από τους αιώνες το μήνυμα 
της αλληλεγγύης, της καλοσύνης, της αγάπης 

και της συμπόνοιας στο συνάνθρωπο.
Ας κάνουμε όλοι ένα βήμα παραπάνω, 
εκδηλώνοντας αισθήματα ανθρωπιάς 

και αγάπης και ας προτάξουμε το αιώνιο 
χριστιανικό μήνυμα για την προσήλωση 

στον άνθρωπο και τις αξίες του.
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

Xρόνια πολλά,
Καλή Ανάσταση!

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού,   

Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής 
δήμου Βέλου-Βόχας

Τις άγιες μέρες του Πάσχα, 

ας στρέψουμε το βλέμμα 

μας σε όλους εκείνους

που μας χρειάζονται και να 

ανταποκριθούμε στο ολοένα 

και πιο επιτακτικό κάλεσμα 

για αλληλεγγύη, συνοχή, 

συνεργασία και ανθρωπιά.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
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Η πίστη στο αδύνατο, 

η οποία είναι συνυφασμένη 

με το πασχαλινό πνεύμα

μάς κάνει αισιόδοξους 

για το μέλλον!

Καλή Ανάσταση!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙ∆ΗΣ

∆ημοτικός Σύμβουλος Βέλου Βόχας

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 

Βέλου-Βόχας

Εύχομαι oλόψυχα 
το Άγιο Φως της 
Ανάστασης να 

φωτίζει πάντα τη 
ζωή σας, να σας 
οδηγεί στο δρόμο 
της αγάπης και της 
αλληλεγγύης και να 

σας χαρίζει υγεία και ευτυχία.  
Καλό Πάσχα!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Βέλου – Βόχας

Το ανέσπερο Φως
της Ανάστασης,

ας φέρει ειρήνη, αγάπη
και ελπίδα για το αύριο!

Καλή Ανάσταση
με υγεία και  ευτυχία!

Το Άγιο Φως 

ας ενισχύσει 

τις δυνάμεις μας 

για έναν κόσμο 

με αγάπη, 

ομόνοια 

και ελπίδα!
Χρόνια Πολλά!
Καλό Πάσχα!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
Πρόεδρος Λιμενικού  

Ταμείου Βόχας

Ο πρόεδρος και

το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

του Εμπορικού & Επιχειρηματικού 

Συλλόγου Βραχατίου

εύχονται στα μέλη τους,

αλλά και σε όλο τον κόσμο

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ: Δεν μας αξίζει 
η σημερινή εικόνα του δήμου Βέλου-Βόχας

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

Η σημερινή εικόνα του δήμου Βέλου-Βόχας δεν 
μας αξίζει.

Ενας δήμος άβουλος, που διαχειρίζεται μόνο την 
γραφειοκρατία, που αδυνατεί να λύσει ακόμα και 
μικροπροβλήματα της καθημερινότητας.

Μία μικρή ηγετική ομάδα που δείχνει να ενδια-
φέρεται μόνο για την διατήρηση της στην εξουσία 
και δεν κοιτά κυριολεκτικά πέρα από την μύτη της.

Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμία διάθεση 
να αναπτυχθεί και να  βγεί ο δήμας μας από την 
διαρκή χειμέρια νάρκη στην οποία τον έχει βάλει η 
δημοτική αρχή Παπακυριάκου, επικαλούμενη ως 
άλλοθι της ανικανότητας, την «χρηστή διοίκηση», 
για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα.

Βέλο-Ζευγολατιό και Βραχάτι, έχουν ήδη μείνει 
20 χρόνια πίσω και έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα 
ζωής των συμπολιτών μας που δίκαια διαμαρτύ-
ρονται γιατί διαπιστώνουν την πλήρη απουσία της 
δημοτικής αρχής.

Τα χωριά μας δε, είναι εντελώς παρατημένα και 
για να κλείσει ακόμα και μία λακούβα βρίσκουν 
μπροστά τους το τείχος της αδιαφορίας και της 
ανικανότητας.

Η δημοτική αρχή του κ. Παπακυριάκου, δεν θέ-
λει ή δεν μπορεί;

Ότι και από τα δύο να συμβαίνει έχει κλείσει ανε-
πιτυχώς τον κύκλο της και ήρθε η ώρα να παρα-
χωρήσει την διαχείριση της ζωής όλων μας σε νέες 
δυνάμεις που και θέλουν και ξέρουν και μπορούν.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ
Με πίστη ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα.
Να ξαναδώσουμε νόημα στην καθημερινότητα, 

να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον, να κάνου-
με τον δήμο Βέλου-Βόχας και πάλι ανταγωνιστικό, 
ελκυστικό  για τους επισκέπτες και ανθρώπινο για 
όσους ζούμε σε αυτόν.

Είμαστε εδώ με νέα πρόσωπα, που έχουν απο-

δείξει ότι είναι ικανά στην ζωή τους, με νέους 
επιστήμονες και επαγγελματίες που αγαπούν τον 
τόπο και θέλουν να προσφέρουν.

Ηδη ξεκίνησε να δουλεύει μία εξαιρετική ομάδα 
συνεργατών που θα ετοιμάσει  ένα δημιουργικό 
πλάνο στο οποίο υπάρχουν στοχευμένες αναπτυ-
ξιακές κινήσεις που στόχο έχουν στην πορεία του 
χρόνου να αλλάξουν την εικόνα του δήμου μας.

Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
για την αλλαγή του μοντέλου του Δήμου είναι ένα 
μέγιστος στόχος, για να μεταβούμε στην αξιοποίη-
ση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας με έμ-
φαση στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στις 
υποδομές. Δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση 
της ποιότητας και της αποδοτικότητας, τον περι-
ορισμό της δημοσιουπαλληλικής νοοτροπίας  και 
την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η «Νέα Πνοή» έχει την δύναμη να δημιουργήσει 
ένα  κλίμα εμπιστοσύνης που θα επαναφέρει τον 
Δήμο στις ράγες της ανάπτυξης και θα τον οδη-
γήσει στην βελτίωση της εικόνας του πάντοτε με 
ορθολογική αντιμετώπιση των οικονομικών του 
δεδομένων.

-Νέα πρόσωπα
-Νέες ιδέες
-Πολύ δουλειά και μεράκι
Θα τον αλλάξουμε τον δήμο Βέλου-Βόχας.
Γιατί θέλουμε να το κάνουμε, πιστεύουμε πολύ 

στην δημιουργικότητα των συμπατριωτών μας.
Θα τον αλλάξουμε γιατί δεν μας αξίζει η σημερι-

νή του εικόνα.
Σας καλώ σε συστράτευση για να επιστρέψει 

στον τόπο μας η αισιοδοξία και το το χαμόγελο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Υποψήφιος δήμαρχος

Βέλου-Βόχας
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Δήμος Σικυωνίων

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

Η αγάπη, η ανθρωπιά 

και η αξιοπρέπεια 

ας αποτελέσουν σημείο 

αναφοράς της ζωής μας, 

αναζωπυρώνοντας 

την ελπίδα 

για καλύτερες μέρες!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω ∆ιμηνιού

Θερμές ευχές για 

Καλή Ανάσταση

&
Καλό Πάσχα

με υγεία, χαρά, 

ευτυχία και

οικογενειακή γαλήνη!

Νέα έκτακτη ενίσχυση 925.600€  
σε δήμους της Κορινθίας 

από το Υπουργείο Εσωτερικών
Με απόφαση του Υπουργού Εσω-

τερικών Πάνου Σκουρλέτη ογδόντα 
οκτώ μικροί ορεινοί και νησιωτικοί 
Δήμοι της χώρας ενισχύονται εκτά-
κτως για το 2018, με συνολικό ποσό 
ύψους 20.597.000 ευρώ. 

Στο πλαίσιο αυτό τρεις Δήμοι της 
Κορινθίας ενισχύονται για ακόμη μία 
φορά με σημαντικά ποσά. Αναλυτικά:

Δήμος Νεμέας: 226.900,00 ευρώ
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης: 

325.300,00 ευρώ
Δήμος Σικυωνίων: 373.400,00 

ευρώ
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενι-

σχύει εκτάκτως τους Δήμους αυτών 
των κατηγοριών για δεύτερο συνε-
χές έτος, αντιλαμβανόμενο τις επι-
πρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωποι, συγκριτικά 
με Δήμους άλλων κατηγοριών. Γι´ 
αυτό και τα κριτήρια κατανομής της 
ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεω-

μορφολογικών και δημογραφικών 
χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με 
την νησιωτικότητα, την ορεινότητα 
και τον πραγματικό πληθυσμό.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δι-
καιούχους Δήμους για την κάλυψη 
είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε 
για επενδυτικές τους δραστηριότητες 
και έργα και θα αποδοθούν με χρημα-
τικές εντολές του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών προς το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

Στους φιναλίστ για το Βραβείο 
Natura 2000 η λίμνη Στυμφαλία 

Η λίμνη της Στυμφαλίας συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στους 25 φιναλίστ 
για το Βραβείο Natura 2000 της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής που έρχεται να 
αναγνωρίσει τον χρόνο, την αφοσίω-
ση και τις προσπάθειες που επένδυ-
σαν Ευρωπαίοι τη χρονιά που πέρασε 
σε θέματα προστασίας της φύσης, στο 
πλαίσιο του δικτύου προστατευόμε-
νων περιοχών Natura 2000. 

Γι αυτό το λόγο οι πολίτες καλού-
νται να συμμετάσχουν στη ψηφο-
φορία που ήδη «τρέχει» μέχρι τις 22 
Απριλίου 2018. Οι νικητές θα αναγ-
γελθούν από τον επίτροπο Karmenu 
Vella, σε τελετή που θα πραγματοποι-
ηθεί στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 17 
Μαΐου 2018.

Η υποψηφιότητα της Στυμφαλίας 
αφορά στο μονοπάτι ερμηνείας, έργο 
το υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προ-
γράμματος LIFE-Stymfalia με στόχο 
να ενώσει ένα μοναδικό τοπίο μεγά-

λης βιοποικιλότητας με τα ερείπια της 
αρχαίας πόλης του Στυμφαλού και με 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 
της περιοχής. Η διπλή ταυτότητα του 
τόπου χρησιμοποιήθηκε ως θέμα για 
τη δημιουργία ενός ίχνους ερμηνείας, 
«Ο άνθρωπος και η φύση στα μονο-
πάτια της εποχής». Πρόκειται για μια 
εύκολη, αυτο-καθοδηγούμενη, γραμ-
μική πεζοπορική διαδρομή μήκους 
1.8 χλμ. που συνδέει το Μουσείο Πε-
ριβάλλοντος Στυμφαλίας με τον υγρό-
τοπο και τον αρχαιολογικό χώρο. 
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Πρόσω ολοταχώς για τη δημοπρά-
τηση έργων στο λιμάνι του Κιάτου
Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ανοίγει το δρόμο για να δημοπρατηθούν τα μεγάλα έργα τα οποία 

θα το μετατρέψουν σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών, χωρίς όμως να χάσει τον εμπορικό χαρακτήρα του

Σε αναπτυξιακό πώλο με ολοκληρω-
μένη διαχείριση και υποδομές που θα 
αποφέρει έσοδα στην τοπική κοινωνία 
μετατρέπεται το λιμάνι του Κιάτου. Το 
χρονοδιάγραμμα των έργων περιλαμ-
βάνει δύο φάσεις: 

Στην Α΄ φάση  των  εργασιών προ-
βλέπεται η επέκταση προσήνεμου 
μώλου αλιευτικού καταφυγίου κατά 
40 μέτρα, και έχει προϋπολογισμό 
870.000€. Στην Β΄ φάση των εργασι-
ών θα δημιουργηθεί καταφύγιο τουρι-
στικών σκαφών, θα κατασκευαστούν 
βοηθητικά κτήρια, ημιυπαίθριοι χώροι 
και στέγαστρα, θα διαμορφωθούν χερ-
σαίοι χώροι, πλωτές προβλήτες και 
αγκυροβόλια, ενώ θα γίνουν και όλες 

οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες. 

Η Β΄ φάση που έχει προϋπολογισμό 

πάνω από 4 εκατ. € είναι και η πιο ση-
μαντική, διότι θα μετατρέψει το λιμάνι 
του Κιάτου σε έναν σύγχρονο λιμένα 

ικανό να υποδεχθεί θαλάσσιο τουρι-
σμό, να υποστηρίξει και να αποδώσει 
τα οφέλη του στην τοπική κοινωνία. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος 
αποτελεί ένα μεγάλο τμήμα της τουρι-
στικής βιομηχανίας, μπορεί να λειτουρ-
γήσει αλληλεπιδραστικά, ως τροφοδό-
της σε άλλες κατηγορίες τουρισμού 
στην περιοχή του δήμου Σικυωνίων, 
αλλά και γενικότερα της βόρειας παρα-
λιακής Κορινθίας. 

Μπορεί να φέρει τον επισκέπτη σε 
επαφή με τα πολιτιστικά, θρησκευτι-
κά, ιστορικά και άλλα χαρακτηριστικά 
του τόπου μας και να «απογειώσει» 
την επισκεψιμότητα και την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ο δήμαρχος Σικυωνί-
ων Σπ. Σταματόπουλος 

και ο πρόεδρος του 
Λιμενικού ταμείου 

Σικυωνίων Παν. 
Καραχάλιος με την 

Περιβαλλοντική 
μελέτη ανά 

χείρας

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

www.koph-mpeton.gr

Aπ. Παύλου 6,
Ζευγολατιό

6972074932

Κυρίτσης Μιχάλης

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ
ΠΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΔΑΠΕΔΑ
ΤΟΙΧΙΑ
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Υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων ο Νίκος Ζαχαρόπουλος
Ο πρώην αντιδήμαρχος του δήμου 

Σικυωνίων Νίκος Ζαχαρόπουλος με μια 
σύντομη δήλωσή του στην εφημερίδα μας 
δήλωσε την επιθυμία του να είναι υποψή-
φιος δήμαρχος στις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
αναφέρει τα εξής:

«-Πολίτες του ιστορικού ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥ-
ΩΝΙΩΝ. 

-Όλοι μας πλέον γνωρίζουμε ότι ο Δή-
μος μας έχει περιέλθει σε πλήρη αναξι-
οπιστία, απαξίωση και παρακμή, σε όλα 
σχεδόν τα επίπεδα.

-Η παρατεταμένη αυτή παρακμή έχει 
σοβαρές συνέπειες στην πρόοδο και ανά-
πτυξη της περιοχής, στην ποιότητα της 
ζωής μας, στην εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων του Δήμου, και κατ επέκταση των 
Δημοτών και κυρίως της νέας γενιάς, των 
παιδιών μας, που τόσο ανάγκη έχουν τη 
στήριξή μας.

-Η Δημοτική αρχή, με καθεστωτικές 
συμπεριφορές, συγκεντρωτισμό, αδια-
φάνεια και άκρατο λαϊκισμό του επικεφα-
λής, εκ του αποτελέσματος, είναι ανίκανη 
και ανήμπορη να αντιμετωπίσει τα σο-
βαρά προβλήματα που έχουν σωρευθεί, 

έκλεισε τον κύκλο της πολύ ενωρίτερα 
από τη λήξη της θητείας της.

-Δυστυχώς, δημότες και πολίτες εξα-
πατήθηκαν με τα ψεύτικα προγράμματα 
και τις ψεύτικες υποσχέσεις στον βωμό 
της εξυπηρέτησης προσωπικών κ.α. 
συμφερόντων.

-Ο κάθε πολίτης, όλοι μας, έχουμε τη 
δυνατότητα να βγάλουμε τα συμπερά-
σματά μας για το έργο και την εικόνα του 
επικεφαλής και συνολικά της Δημοτικής 
αρχής. 

-Κανένας μας πλέον δεν έχει το δικαίω-
μα της αδράνειας και της αδιαφορίας στα 
σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον 

τόπο μας, εδώ και πολλά χρόνια.
-Ας αναζητήσουμε όλα τα στοιχεία που 

μας ενώνουν και όλοι μαζί να προχωρή-
σουμε δίπλα-δίπλα στην επόμενη ημέρα 
για έναν Δήμο ενιαίο σε όλη του την έκτα-
ση, από τη πρωτεύουσα του Δήμου μέχρι 
τη τελευταία Τοπική Κοινότητα. 

-Τιμάμε και σεβόμαστε τις επιλογές των 
πολιτών, όλους τους εκπροσώπους τους, 
εκλεγμένους και μη εκλεγμένους, στον 
Δήμο, την Περιφέρεια και στο Κοινοβού-
λιο. 

-Τιμάμε και σεβόμαστε όλους τους αυ-
τοδιοικητικούς παράγοντες της περιοχής, 
που διαχρονικά υπηρέτησαν τους δημό-
τες και τον τόπο μας.

-Θέλουμε όλους τους πολίτες και ιδι-
αίτερα τους νέους, πρωταγωνιστές των 
αλλαγών και των εξελίξεων. Η εμπειρία, 
η γνώση και τα νιάτα, σε μια απόλυτη συ-
νεργασία, για το καλό του τόπου μας και 
των Δημοτών. 

-Χρειαζόμαστε έναν Δήμο ισχυρό, με 
σύγχρονες συλλογικές δράσεις. 

-Σεβόμαστε τις φιλοδοξίες συμπολιτών 
μας, να διεκδικήσουν τη Δημοτική αρχή.

-Δική μου φιλοδοξία είναι, με ενωτι-

κές πάντα συμπεριφορές και συλλογικές 
προτάσεις, να διεκδικήσω με τους συνερ-
γάτες μου τη Δημοτική αρχή, με μοναδικό 
σκοπό να υπηρετήσουμε τους Δημότες 
μας, και τα συμφέροντα του τόπου μας.

-Με δύναμη και αισιοδοξία θα φθάσου-
με στο νικηφόρο αποτέλεσμα, ακολου-
θώντας τις διαδρομές της άμεσης Δημο-
κρατίας, της συνεννόησης, της αγάπης 
και του αλληλοσεβασμού. 

-Κάθε άλλη συμπεριφορά μας αφαι-
ρεί το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε για 
αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μας στε-
ναχωρούν και μας απογοητεύουν.

-Όλοι μαζί, με πρωτοπόρους και πρω-
ταγωνιστές τους νέους, θα αγωνιστούμε 
για να δώσουμε στον Δήμο μας τη χαμένη 
του ταυτότητα, να τον φέρουμε σε τροχιά 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και να 
τον καταστήσουμε πρωτοπόρο, όπως 
του αξίζει, όχι μόνο στον Νομό Κορινθίας 
και τη Περιφέρεια, αλλά σε ολόκληρη τη 
Χώρα ακόμα και εκτός των συνόρων της, 
μια πραγματική πρωτεύουσα, κόσμημα, 
της Δυτικής Κορινθίας. 

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Ραψωματιώτης Δημήτρης: Ένα βήμα πίσω όλοι  
και συνάντηση - συζήτηση για να ξεπεραστεί  

η ένταση στο Επιμελητήριο

Με αφορμή την ένταση που επικρα-
τεί τις τελευταίες μέρες στη Διοικούσα 
του Επιμελητηρίου ο Δημήτρης Ρα-
ψωματιώτης έκανε τις εξής δηλώσεις:

Έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες πρωτό-
γνωρων καταστάσεων στο Επιμελητή-
ριο, το τελευταίο διάστημα.

Έχουμε ακούσει πολλές φορές όλες 
τις πλευρές που αφορούν την χρήση 
των γραφείων και συνολικά των χώ-
ρων του Επιμελητηρίου.

Ως απλός επιχειρηματίας της Κο-
ρινθίας  και ως ο 21ος Σύμβουλος του 
Επιμελητηρίου,  το μόνο που μπορώ 
να κάνω είναι να ζητήσω δημόσια, από 
όλους, να ρίξουν τους τόνους της αντι-
παράθεσης, από την πλευρά του Προ-
έδρου να δηλώσει ότι παγώνει το θέμα 
για ένα μήνα και να ορίσει ημερομηνία 
συνάντησης - συζήτησης στο Επιμελη-
τήριο με όλους τους εμπλεκόμενους,  
ώστε να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.

Γνωρίζουμε τις θέσεις του Εμπορι-

κού Συλλόγου και της ΟΕΒΕ, να συ-
γκεντρώσει και η υπηρεσία του Επι-
μελητηρίου τις ανάγκες της, ως προς 
το ΚΕΚ, τα προγράμματα και ότι άλλες 
ανάγκες προβλέπει ότι θα έχει. Βασική 
προϋπόθεση είναι να  παραδοθούν σε 
όλους εγγράφως οι θέσεις όλων, πριν 
την συνάντηση έτσι ώστε να υπάρξει 
πλήρης – ολοκληρωμένη και από όλες 
τις πλευρές ενημέρωση, πριν να γίνει η 
συνάντηση.
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...και φέτος το Πάσχα σας προσφέρουµε ΕΛΛΗΝΙΚΑ

• φρυγαδέλια
• γαρδουµπάκια
• κοντοσούβλι
• κοκορέτσι

και σας προσφέρουµε 
παραδοσιακά εδέσµατα 

φτιαγµένα µε τη 
γνωστή φροντίδα 

και εγγυηµένη
ποιότητά µας!

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

1.759.300 € στους δήμους της 
Κορινθίας για αναβάθμιση σχολικών 

κτηρίων και αγορά μηχανημάτων έργου
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, 

δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, μία 
για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 εκατ. ευρώ και 
μία για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. Ευρώ. Με τις προσκλήσεις αυτές  
ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος 
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018).  Στο πλαίσιο αυτών των 
προγραμμάτων οι Δήμοι της Κορινθίας μπορούν να χρηματοδοθούν 
με συνολικό ποσό που ανέρχεται στο  1.759.300 €. Ειδικότερα: 

Α. Για τα μηχανήματα έργου οι Δήμοι του Νομού Κορινθίας 
επιχορηγούνται ως εξής:
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ              135.000 € 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ              235.000 € 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ              155.000 € 
ΝΕΜΕΑΣ              125.000 € 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ              185.000 € 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ              200.000 € 
 Σύνολο:          1.035.000 € 

Πρόκειται για μια πρόσκληση μη ανταγωνιστική, καθώς δικαιούχοι 
είναι και οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει 
κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος 
των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια 
ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας), καθώς και 
εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα βάσει των κείμενων διατάξεων 
(π.χ. λεπίδες αποχιονισμού, βυτία πυρόσβεσης, αλατιέρες κ.λπ.).

Β. Για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων οι Δήμοι του Νομού 
Κορινθίας επιχορηγούνται ως εξής:
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                88.500 € 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ              295.600 € 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ              122.200 € 
ΝΕΜΕΑΣ                34.000 € 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ                69.400 € 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ              114.600 € 
  Σύνολο:              724.300 € 

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά 
με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των 
αύλειων χώρων τους, όπως οι ίδιοι οι αιρετοί το έθιξαν στις συναντήσεις 
τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Επισημαίνεται ότι οι 
δήμοι χρηματοδοτούνται με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, 
από τους επενδυτικούς ΚΑΠ έτους 2011 και μετά, για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων τους.

Σταδιακά θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις και των δύο νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων («ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ), συνολικού ύψους 740 εκατ. ευρώ 
για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική 
επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
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Νέες καταληκτικές 
ημερομηνίες υποβολής 
των αιτήσεων για τα 
Σχέδια Βελτίωσης 

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τρο-
ποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 (Σχέ-
δια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: «Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: 
“Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις”, Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής 
των αιτήσεων έχουν ως εξής:

-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων 
ορίζεται η 02/05/2018. 

-Για το δεύτερο στάδιο  ορίζεται η 05/06/2018. 
-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του 

φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018. 
Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης 

υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κα-
τοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του 
νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Αγροτικός συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας 

Φίλες και φίλοι 
Συνάδελφοι αγρότες και αγρότισσες, 
Ο Αγροτικός Συν/σμός  Κιάτου-Τραγάνας ιδρύθη-

κε το έτος 2013 μετά από συνεννόηση του Α.Σ. ΚΙΑ-
ΤΟΥ και του Α.Σ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ και δραστηριοποιείται 
στην εμπορία και διακίνηση των προϊόντων των πα-

ραγωγών μελών του, καθώς και στην παροχή υπη-
ρεσιών (επιστροφή ΦΠΑ – συμβουλευτικές δράσεις 
– πιστοποίηση προϊόντων κ.λπ). 

Στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ ο Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ 
σε συνεργασία με άλλους 7 συνεταιρισμούς της πε-
ριοχής αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία υποστήριξης 

των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής που είναι 
οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. 

Δημιουργήσαμε ένα νέο σημείο Υποδοχής Δηλώ-
σεων ΟΣΔΕ αποσκοπώντας στη διεύρυνση της πα-
ροχής υπηρεσιών που παρέχονται προς τους παρα-
γωγούς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα λειτουργίας 
που επιβάλλει το διεθνές, υγιές, ενεργειακό συνε-
ταιριστικό μοντέλο. 

Το ειδικευμένο προσωπικό μας αποτελούμενο 
από τις Σπηλιώτη Ερατώ και Κωνσταντίνα Λαλιώτη 
με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων αγροτικών 
συνεταιρισμών πέρα από την υποβοήθηση και ορθή 
υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας ενημερώνει 
τους παραγωγούς για όποιο θέμα τους ενδιαφέρει 
αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες 
που παρέχουμε καθώς και με τις νέες τάσεις στη δι-
αχείριση  της παραγωγής τους.

Το σημείο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ βρίσκεται 
στα γραφεία του ΑΣ ΚΙΑΤΟΥ [Ζυγιστήριο Συν/σμού 
500 μέτρα πάνω από LIDL] στο Κιάτο. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 27420 24547, κιν.: 6972 
865179

Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση!
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 55211   email: giorgosliou1@hotmail.com
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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

Ένας πανέμορφος χώρος με 
στοιχεία εκλεπτυσμένης αισθη-
τικής και διακριτικής πολυτέλει-
ας, σας υποδέχεται για να σας 
παρασύρει σε ένα μαγευτικό 
ταξίδι που θα αφυπνίσει τις αι-
σθήσεις.
Στην παραλία Άσσου το εστια-
τόριο ΘΕΑ σας καλωσορίζει στο 
καλαίσθητο περιβάλλον του με 
την ανεμπόδιστη θέα προς τον 
Κορινθιακό κόλπο, που αφήνει 
άφωνο τον επισκέπτη καθώς 
ξεδιπλώνεται μπροστά του ένα 
ειδυλλιακό σκηνικό!
Το εστιατόριο ΘΕΑ μπορεί να 
μεταμορφωθεί στο ιδανικό σκη-
νικό που θα φιλοξενήσει οποια-
δήποτε εκδήλωσή σας, κοινω-
νική ή εταιρική, την οποία το 
άρτια καταρτισμένο και έμπειρο 
προσωπικό του θα επιμεληθεί 
έτσι ώστε να κλέψετε τις εντυ-
πώσεις και να δημιουργήσετε 
όμορφες αναμνήσεις για σας και 
τους προσκεκλημένους σας. Οι 
γαστρονομικές προτάσεις του 
εστιατορίου ΘΕΑ θα σας εντυ-
πωσιάσουν τόσο σε επίπεδο 
παρουσίας όσο και σε επίπεδο 
γεύσης! Γι' αυτό μην παραλεί-
ψετε να το επισκεφθείτε ακόμη 
και για μια απλή οικογενειακή ή 
φιλική έξοδο και σίγουρα θα σας 
μείνει αξέχαστο!

Εστιατόριο ΘΕΑ
Μια πρόταση εκλεπτυσμένης αισθητικής στην παραλία Άσσου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
Κορινθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εται-
ρείας διοργανώνει  εκδήλωση την Κυριακή 6 
Μαΐου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο 4ο Λύκειο 
Κορίνθου με ομιλητή τον Κορίνθιο Μαθηματι-
κό και Συγγραφέα κ. Σωτήρη Λουρίδα με θέμα:  
«Μαθηματικές μέθοδοι επίλυσης προβλη-
μάτων –Μια απάντηση στην πρόκληση της 

Μαθηματικής σκέψης »
Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα βραβευ-

θούν οι μαθητές που διακρίθηκαν στον 78ο 
διαγωνισμό: «Θαλής 2017-18», «Ευκλείδης 
2017-18» και «Αρχιμήδης 2017-18»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταυρόπουλος Σταύρος  

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαδόπουλος Βασίλης 

Εκδήλωση από το 
Παράρτημα Κορινθίας 

της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών                                                                                       
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      ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

 info@agathouspa.gr

Στο

υποδεχόµαστε
τη νέα γενιά laser

• Πραγµατικά ανώδυνη χωρίς αναλγητικά ή 
άλλες προετοιµασίες.
• Γρήγορη – Η θεραπεία στις περισσότερες 
περιπτώσεις διαρκεί λιγότερο από µια ώρα.
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας, έτσι ώστε να 
µπορείτε να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας 
δραστηριότητες αµέσως.
• Αποτελεσµατική σε όλους τους τύπους 
δέρµατος συµπεριλαµβανοµένου του 
µαυρισµένου από τον ήλιο δέρµατος, καθώς 
επίσης και σε διαφορετικούς τύπους τρίχας.
• Απολύτως κατάλληλη για οποιαδήποτε 
περιοχή του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένου 
και των ευαίσθητων περιοχών όπως το 
πρόσωπο, ο λαιµός και η περιοχή του µπικίνι.

Τα αποτελέσµατα του  είναι 
κλινικά αποδεδειγµένα και έχουν εγκριθεί 
από το µεγαλύτερο Οργανισµό Τροφίµων 
και Φαρµάκων της Αµερικής (F.D.A.).

Το  που χρησιµοποιεί
το Αγάθου Beauty & Spa έχει βραβευτεί
ως το καλύτερο laser αποτρίχωσης
για δύο συνεχόµενες χρονιές!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Εγκάρδιες ευχές για καλό Πάσχα, µε υγεία
και οικογενειακή χαρά! Χρόνια Πολλά!!

MARE WEST: Δραστηριότητες 
για τα παιδιά την περίοδο του Πάσχα

Αυτό το Πάσχα, η χαρά της 
άνοιξης καταφτάνει στο MARE 
WEST παρέα με το άτακτο 
παπί και την κυρία Bunny! Το 
αγαπημένο εμπορικό πάρκο 
της Κορίνθου γεμίζει χαμό-
γελα, παιχνίδι, και ατελείωτες 
ώρες διασκέδασης για τους 
μικρούς μας φίλους.

Από το Σάββατο 31 Μαρ-
τίου και κάθε μέρα μέχρι και 
τις 7 Απριλίου, τα παιδιά δια-
σκεδάζουν στο MARE WEST 
με πολλαπλές δραστηριότη-
τες και εκδηλώσεις που πε-
ριλαμβάνουν, bubble show, 
σεμινάρια μαγείας, ξυλοπό-
δαρους, θεατρικό παιχνίδι, δι-
αγωνισμό ζαχαροπλαστικής, 
face painting, δημιουργικές 
πασχαλινές κατασκευές, επι-
τραπέζια, παζλ, ταχυδακτυ-
λουργικά κόλπα, χορό και 

φυσικά πολύ πολύ παιχνίδι. 
Παρέα με τα παιδιά θα είναι 
κάθε μέρα και το φανταστικά 
άτακτο παπί αλλά και η κυ-
ρία Bunny που μαζί με  τους 
μικρούς μας φίλους, θα βγά-
ζουν φωτογραφίες, θα χορεύ-
ουν και θα φροντίζουν ώστε 

τα χαμόγελα να μεγαλώνουν 
ακόμα περισσότερο.

Οι ώρες λειτουργίας των 
παιδικών δραστηριοτήτων 
θα είναι κάθε μέρα από τις 31 
Μαρτίου έως και τις 7 Απρι-
λίου 11:00 – 14:00 & 17:00 – 

20:00 δίνοντας σε μικρούς και 
μεγάλους, νονούς και γονείς, 
τη δυνατότητα να συνδυά-
σουν τη βόλτα τους για όλα τα 
απαραίτητα των ημερών με 
πολύ παιχνίδι για τα ενθουσι-
ασμένα πιτσιρίκια.

Ειδικά για τις 30/3, 31/3 και 
1/4, στο Mare West θα φιλο-
ξενηθεί και Πασχαλινό Bazaar 
από τον Πανελλαδικό Σύλλο-
γο για παιδιά με Αιματολογι-
κές παθήσεις και σύνδρομο 
down «Παιδί & Δημιουργία» 
δίνοντας σε όλους την ευκαι-
ρία να στηρίξουν το σημαντι-
κό έργο του συλλόγου.

Παράλληλα, με τον ήλιο να 
μας κάνει όλο και περισσό-
τερες εμφανίσεις, το παιχνίδι 
θα μπορεί να συνεχιστεί και 
στην πρότυπη παιδική χαρά 2 
στρεμμάτων του MARE WEST 
και η χαλάρωση δίπλα στη 
θάλασσα στα άκαπνα καφέ 
του εμπορικού πάρκου να 
γίνει ακόμα πιο απολαυστική.
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ΙΑΤΡΕΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ
Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.:  27420 20950    FAX.: 27420 20951
KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μαιευτήρ Χειρουργός 
Γυναικολόγος

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 

Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F  210 95 79 888

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΣ με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε 
την τιμητική πρόσκληση του Πολιτιστι-
κού και Λαογραφικού Συλλόγου Ξυλο-
κέριζας Κορινθίας και της Προέδρου 
του κυρίας Γιώτας Κίννα-Παπαϊωάν-
νου να τιμήσουμε μαζί τον αγώνα, τους 
ήρωες και τις ηρωίδες της Ελληνικής 
Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821. Η 
εκδήλωσή μας πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία την παραμονή της Εθνι-
κής μας Επετείου, το Σάββατο 24 Μαρ-

τίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στο Πνευμα-
τικό Κέντρο Ξυλοκέριζας Κορινθίας. 
Στην εκδήλωση με θέμα «Η Λευτεριά 
της Άνοιξης ...η προεπαναστατική και 
επαναστατική περίοδος στην Κοριν-
θία» κεντρικοί ομιλητές ήταν οι άξιοι 
Φιλόλογοί μας, η κυρία Σκάζα Σοφία, 
Φιλόλογος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας και ο κ. 
Χωρίκης Παναγιώτης, Φιλόλογος-Λα-
ογράφος, μέλος του Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Ν. Κορινθίας. 

Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Πολιτι-
στικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέ-
ριζας και την Πρόεδρό του για την τιμή 
της πρόσκλησης και την άψογη συνερ-
γασία.

Σας ευχαριστούμε όλους για άλλη 
μια φορά για την παρουσία σας και την 
μεγάλη στήριξη στο επιστημονικό σω-
ματείο μας.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Ν. Κορινθίας

Αντιγόνη Βογιατζή-Ζακούρα

Η Λευτεριά της Άνοιξης ...στην Ξυλοκέριζα 
από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄Παθολογικής Κλινικής 

Νοσοκοµείου “ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 

ΓΝΑ Λαϊκό

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

Συνέντευξη με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου έδωσε στην εφημερίδα του 
απόδημου ελληνισμού στη Γερμανία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ", ο τ. Αναπληρωτής  
Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αριστείδης Δουλαβέ-
ρας. Μέσα από τις απαντήσεις του ο κ. Δουλαβέρας περιγράφει τους λόγους που 
οδήγησαν στον ξεσηκωμό του Γένους, τον επίκαιρο χαρακτήρα πολλών εννοιών 
της Επανάστασης του 1821, την ανάγκη ενότητας του ελληνικού λαού, ενώ τέλος 
αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι.

- Τι οδήγησε στην  Επανάσταση του 
1821 και  ποια τα μηνύματα των αγώ-
νων του λαού μας για την απελευθέ-
ρωση από τον τουρκικό ζυγό.
«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 

υπήρξε ένα κορυφαίο γεγονός όχι μόνο 
για το ελληνικό έθνος αλλά και για άλ-
λους λαούς που βρίσκονταν κάτω από 
τον οθωμανικό ζυγό. Ήταν πάνω απ’ όλα 
η απόφαση ενός λαού, με βαθιές ρίζες στο 
πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, να δι-
εκδικήσει την ελευθερία του και την αυτό-
νομη ιστορική του πορεία. Η έντονη αυτή 
επιθυμία για εθνική αποκατάσταση και 
κρατική υπόσταση στηρίχτηκε από όλες 
τις δυνάμεις του έθνους (λαό, κλήρο, τοπι-
κούς άρχοντες, διανοούμενους, απόδημο 
ελληνισμό, κ.λπ.), πλην φυσικά ορισμένων 
εξαιρέσεων, που πάντα εμφανίζονται στις 
μεγάλες αποφάσεις των λαών. Ο πόθος 
της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρ-
τησίας δεν προέκυψε ξαφνικά. Αμέσως 
μετά την υποδούλωση στους Οθωμα-
νούς, άρχισε να γεννιέται η ανάγκη για 
την αποτίναξη του ζυγού. Πάνω από δέκα  
επαναστατικά κινήματα και πολλές τοπι-
κές εξεγέρσεις έγιναν στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, που ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμά τους, συνετέλεσαν στη διαρ-
κή εθνική ετοιμότητα και εγρήγορση του 
ελληνικού λαού. Η εθνική συνείδηση των 
υπόδουλων Ελλήνων δεν είναι υστερογε-
νές «κατασκεύασμα», αλλά η συνισταμένη 
της συμμετοχής των διαδοχικών γενεών 
στο ίδιο κοινωνικό, πολιτιστικό και πνευ-
ματικό γίγνεσθαι, με βασική τη λειτουργία 

της ελληνικής γλώσσας και της θρησκευ-
τικής πίστης. Το γένος των Ελλήνων κάτω 
από το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», 
ανανέωσε το προγονικό κλέος («Mολών 
λαβέ», «Το την Πόλιν σοι δούναι…» κ.λπ.). 
Ο αγώνας γινόταν για πίστη και πατρίδα: 
«Για του Χριστού την πίστη την αγία και της 
πατρίδος την ελευθερία». Ήταν μήνυμα  
άρνησης της  σκλάβας ζωής και προαί-
ρεση  αυτοθυσίας, ηρωϊσμού, αγωνιστι-
κότητας, ενότητας και πίστης στον κοινό 
στόχο, που ήταν η ελευθερία, η κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, η εθνική αποκατάσταση. 
Δεν πρέπει ωστόσο να μας διαφεύγουν 
οι  ανθρώπινες αδυναμίες, και κυρίως η 
διχόνοια και η εγωπάθεια, που οδήγησαν 
στην αυτοϋπονόμευση της Επαναστάσεως 
και παρ’ ολίγον να στοιχίσουν την  επιτυχή 
έκβασή της».
- Μπορούμε να πούμε πως κάποιες 

έννοιες είναι και σήμερα επίκαιρες; 
Ποιες είναι αυτές;
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι  ο αγώνας 

του 1821  έχει να στείλει χρήσιμα μηνύμα-
τα, στους σημερινούς Έλληνες. Σήμερα, 
βέβαια, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και στο ΝΑΤΟ και θα έλεγε κανείς ότι εί-
μαστε πιο ασφαλείς. Όμως, κατά  ιστορική 
συγκυρία,  το ελληνικό κράτος απειλείται 
σήμερα από τους  ίδιους εχθρούς,  εναντί-
ον των οποίων όρθωσε το ανάστημά του 
ο ελληνισμός το 1821. Οι Έλληνες πρέπει 
να  ακούσουν τον Κωστή Παλαμά και να 
«μεθύσουν με το  αθάνατο κρασί του 21». 
Χρειάζεται και σήμερα ο ηρωισμός των 
ένδοξων εκείνων ημερών, η φιλοπατρία, 

η ομόνοια, η γενναιότητα και η αποφασι-
στικότητα. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να πι-
στέψουν στις αρετές του γένους μας, να 
φυγαδέψουν την ηττοπάθεια, τη δειλία, τη 
διχόνοια, τον ευδαιμονισμό, τον εφησυχα-
σμό, την εγωπάθεια, τη φιλαρχία, τις σύγ-
χρονες διεθνιστικές διαλυτικές αντιλήψεις 
και  να οργανώσουν τις δυνάμεις τους 
βασισμένοι στο εαυτό τους, γιατί «Δεν είν’ 
εύκολες οι θύρες / εάν η χρεία τες κουρ-
ταλεί (χτυπά)» (Σολωμός).  Ήδη ο ελληνι-
κός λαός βιώνει σήμερα και πληρώνει για 
την οικονομική κρίση, που προκάλεσαν 
άφρονες πολιτικές στο παρελθόν. Πρέπει 
να διδάσκεται από τα λάθη του παρελθό-
ντος, για να μην τα επαναλάβει. Χρειάζεται 
εξάλλου επαγρύπνηση και αντίσταση στις 
εξωτερικές πιέσεις για λήψη αποφάσεων, 
που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να υπονο-
μεύσουν την εδαφική μας ακεραιότητα και 
ανεξαρτησία».
– Εκτιμάτε πως η ενότητα του ελληνι-

κού λαού στις οποιεσδήποτε προκλή-
σεις είναι μονόδρομος;
«Ασφαλώς! Ο Ελληνισμός, όταν είναι 

ενωμένος, μεγαλουργεί. Δεν έχουμε την 
πολυτέλεια του διχασμού, ιδιαίτερα σήμε-
ρα, μετά από δεινή οικονομική κρίση, που 
φαίνεται ότι ξεπερνιέται με τις θυσίες του 
ελληνικού λαού. Η εθνική ενότητα  πρέπει 
να είναι μέλημα του πολιτικού κόσμου και 
όλων αυτών που διαμορφώνουν την κοι-
νή γνώμη. Όσοι υπηρετούν τον διχασμό, 
θα είναι υπόλογοι έναντι της Ιστορίας. Ο δι-
χασμός είναι ασθένεια στον εθνικό κορμό, 
που μπορεί να φέρει δεινά. Χρέος όλων να 
υπηρετήσουν την ενότητα του ελληνικού 
λαού, σε κρίσιμες ημέρες, όπως είναι οι 
σημερινές. Πάνω απ’ όλα, όχι εφησυχα-
σμός! «Στους ξέγνοιαστους, αλίμονο, τους 
πρέπει να ’ναι δούλοι» (Παλαμάς). Να μην 
ξεχνάμε, επίσης, την υποκρισία των δήθεν 
«φίλων» και «συμμάχων» και  ότι συχνά 
οι εχθροί έρχονται «ντυμένοι φίλοι, τα 

παμπάλαια δώρα προσφέροντες. Και τα 
δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σί-
δερο και φωτιά» (Ελύτης)».
– Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια 

της Τουρκοκρατίας άκμασε το δημοτι-
κό τραγούδι. Πώς συνδέεται αυτό με 
το συγγραφικό σας έργο;
«Πράγματι, κατά τη διάρκεια της Τουρ-

κοκρατίας έχουμε ακμή του δημοτικού 
τραγουδιού, όπως και άλλων ειδών του 
λαϊκού μας πολιτισμού (παραμύθια, πα-
ροιμίες, παραδόσεις, λαϊκή τέχνη κ.λπ.). 
Ειδικά το δημοτικό τραγούδι είναι η πιο 
καθαρή και πηγαία έκφραση του εσωτερι-
κού κόσμου του υπόδουλου Ελληνισμού. 
Με απασχόλησε σε τρία βιβλία μου: 

-Η ανθρώπινη ομορφιά στο  δημοτικό 
τραγούδι. Α. Η γυναικεία ομορφιά, Εκδ. 
Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 300.

– Μελετήματα για το δημοτικό τρα-
γούδι, Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 
2013, σσ. 221.

– Η γυναικεία και η ανδρική ομορφιά 
στο δημοτικό τραγούδι, Εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα 2013, σσ. 500.

 Πρέπει να πω  πως «ό,τι συνηθίζουμε 
να ονομάζουμε ψυχή ενός λαού, την ψυ-
χοσύνθεσή του, τους καημούς και τους 
πόθους του, ακόμα και τις ιστορικές του 
περιπέτειες, θα τα βρούμε στην αποκρυ-
σταλλωμένη ανώτερη ποιητική έκφραση 
του δημοτικού τραγουδιού» (Λ. Πολίτης). 
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που μέσα από 
τα τρία βιβλία μου έζησα και χάρηκα τον 
παλμό της ελληνικής λαϊκής ψυχής στις 
διάφορες εκφράσεις της.

Αριστείδης Δουλαβέρας: Ο Ελληνισμός, 
όταν είναι ενωμένος, μεγαλουργεί
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Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση 
του δήμου Βέλου-Βόχας για το 1821

Εκδηλώσεις

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
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Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
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 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
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ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
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Ενηλίκων και Παίδων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκ-
δήλωση-αφιέρωμα στο 1821 από το δήμο Βέλου-Βόχας το 
βράδυ της 24ης Μαρτίου 2018, στην αίθουσα Κουτρουμπή 
στο Ζευγολατιό.  

Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσιάστηκαν κατ' αρχήν 
αποσπάσματα από τις επιστολές τις οποίες έγραψε ο Κο-
λοκοτρώνης το 1827, όταν πολεμώντας τον Ιμπραήμ, είχε 
καταστήσει στρατηγείο του τη Βόχα και την Κορινθία γε-
νικότερα. Η επιβλητική φωνή του Ηλία Λέκκα, ο οποίος 
ανέγνωσε με απαράμιλλη ζωντάνια τις επιστολές του Γέρου 
του Μοριά, αλλά και η υποστηρικτική αφήγηση των γε-
γονότων από τον Χρήστο Βαλασόπουλο καθήλωσαν τους 
παρευρισκόμενους σε σημείο ...που "καρφίτσα να έπεφτε" 
στην αίθουσα θα την άκουγες! 

Ακολούθησαν δύο υπέροχοι τσάμικοι από το Μέγα Αλέ-
ξανδρο Βραχατίου και την Ένωση Αρκάδων Νομού Κο-
ρινθίας και στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κ. Μέλπω 
Παπαδοπούλου, την εξαίρετη φιλόλογο η οποία ανέπτυξε 
το θέμα "Το 1821 μέσα από την Ελληνική ποίηση". 

Η βραδιά έκλεισε με χορούς, από τους Συλλόγους: "Νέα 
Γενιά" Κοκκωνίου, Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο 
Βόχας, Μέγα Αλέξανδρο Βραχατίου και Ένωση Αρκάδων, 
οι οποίοι ενθουσίασαν και ξεσήκωσαν τους παρευρισκό-
μενους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρ-
χος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, οι Αντιδήμαρ-
χοι Μαρία Καλλίρη και Βασίλης Τρωγάδης, ο Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" κ. Ανδρέας Σιάχος, οι εντεταλμένοι σύμ-
βουλοι Νίκος Ρόζος και Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, η 
βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη, οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι Θάνος Πισιμίσης και Αλέκος Αλεξόπουλος, το μέλος 
της Διοικούσας του Επιμελητηρίου Δημήτρης Ραψωματι-
ώτης, η πρόεδρος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου κ. 
Βασιλική Ευστρατιάδου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αρκάδων 
Κορινθίας κ. Γιώργος Κουρεμένος, η πρόεδρος του Σωμα-
τείου Λόγου & Τέχνης κ. Δήμητρα Τσεμπεντζή, ο Πρόεδρος 
του Μέγα Αλέξανδρου Βραχατίου κ. Άρης Σταύρου, ο Πρό-
εδρος του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας 
και πρώην Δήμαρχος Βόχας κ. Σπύρος Χριστοδούλου, οι 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βέλου-Βόχας κ. Νίκος 
Βουδούρης (Τσίτουρας) και κ. Λεωνίδας Στεργιόπουλος, οι 
πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων Δημήτρης (Μάκος) 
Νικολάου και Παναγιώτης Ζωγράφος, οι πρόεδροι των 
τοπικών κοινοτήτων Βοχαΐκού Σπύρος Μπιτσάκος, Μπο-
λατίου Δημήτρης Μπέζος, Χαλκείου Μανώλης Μπακιρτζής, 
δημοτικοί σύμβουλοι και φυσικά πλήθος κόσμου!

Η εφημερίδα μας είχε για άλλη μια φορά την τιμή να είναι 
χορηγός επικοινωνίας σε μια εξαιρετική, υψηλού επιπέδου 
εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε τμήμα της φορε-
σιάς του Θ. Κολοκοτρώνη το οποίο βρίσκεται στο 
μουσείο Λεβιδίου και το οποίο ευγενικά παραχώ-
ρησε η κ. Σολδάτου Σταυρούλα.

Οι χορευτές της Ένωσης Αρκάδων εντυπωσία-
σαν με τη χορευτική τους δεινότητα σε έναν 
απαράμιλλο τσάμικο

Η κ. Μέλπω
Παπαδοπούλου
κατά την ομιλία της

Ο Χρ. Βαλασόπουλος στην αφή-
γηση και ο Ηλίας Λέκκας στην 
ανάγνωση  των επιστολών του 
Κολοκοτρώνη
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Νέος κύκλος παραστάσεων για το έργο
 της Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη

ΜΕΡΟΣ Γ΄

* Το έργο είναι αφιερωμένο στο λογιστικό 
γραφείο του Σπύρου Σπούλου στο Κιάτο. 

Τ ο θεατρικό έργο «Άλφα εις την 
Ν, Όταν η Ψυχή συναντάει το 
Σύμπαν» της Κων/νας Γιαμπου-

ράνη, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον 
του κοινού παρουσιάζεται σε έναν νέο 
κύκλο παραστάσεων από το Σάββα-
το 21 Απριλίου 2018, στην Κεντρική 
Σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη για τρεις 
μόνο παραστάσεις. Πρωινά παρουσιά-
ζεται στα σχολεία.

Πραγματοποιείται με την επιστη-
μονική αρωγή της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών και υποστηρίζεται από την 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και 
την Λεόντειο Σχολή Αθηνών.

Η εφημερίδα μας έχοντας αντιληφθεί 
την τεράστια καλλιτεχνική αλλά και δι-
αχρονική αξία που έχει το συγκεκριμέ-
νο έργο, διαβάζοντας όλες τις κριτικές 
που έχουν γραφεί από το πρώτο χρόνο 
παρουσίασης του, στο θέατρο Σταθμό, 
μέχρι σήμερα τόσο από διακεκριμένους 
επιστήμονες όσο και από το θεατρόφι-
λο κοινό της Αθήνας, πραγματοποίησε 
μια πρωτότυπη δημοσιογραφική έρευ-
να με τους μαθητές του Γυμνασίου–
Λυκείου Βραχατίου, οι οποίοι είχαν τη 
τύχη να δουν την παράσταση, αφού οι 
καθηγητές τους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥ-
ΣΙΚΩΝ που πήραν την πρωτοβουλία να 
προτείνουν το έργο για να το δουν και 
οι μαθητές των σχολείων. 

ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ αυτοί που αναρω-
τιούνται και ίσως αδυνατούν να κατα-
λάβουν γιατί η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥ-
ΣΙΚΩΝ στηρίζει τόσο πολύ ένα εντελώς 
άγνωστο κείμενο και πως καταφέρνει 
στα δύο χρόνια που παρουσιάζεται να 
κερδίζει διαρκώς τις εντυπώσεις του 
ευρύτερου κοινού. 

Το ερώτημα το οποίο θέτουν είναι 
πώς ένα εντελώς άγνωστο κείμενο, 
όχι γνωστού συγγραφέα, το οποίο θί-
γει προβλήματα της επιχειρηματικό-
τητας και της οικονομίας, σε σχέση με 
το πολιτικό σύστημα και τον κρατικό 
μηχανισμό –χωρίς να φοβάται να δείξει 
τα προβλήματα στην ρίζα τους– μια θε-
ατρική παράσταση χωρίς γνωστά ονό-
ματα –πέρα από τον Νίκο Τουλιάτο– 
κατάφερε να τραβήξει τόσο πολύ το 
ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή που 
παρουσιάστηκε! Και μάλιστα απόσπασε 
το ενδιαφέρον όχι μόνο της επιστημο-
νικής κοινότητας, αλλά και άλλων ση-
μαντικών ανθρώπων που εκπροσω-
πούν τον επιχειρηματικό, τον πολιτικό 
κόσμο, αλλά και τον κόσμο των Τεχνών 
και των Γραμμάτων. Μάλιστα η φήμη 
του να φτάσει μέχρι την Κίνα, να τεθεί 
υπό την αιγίδα του Ελληνοφινλανδικού 
Επιμελητηρίου και φέτος να παρουσι-
άζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με 
μεγάλη και αδιαμφισβήτητη επιτυχία, 
ενώ όλοι να μιλάνε για μια παράσταση 
καινοτομία για τα Ελληνικά δεδομένα!

Τόσο οι ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, οι 
οποίες κατατέθηκαν ως απαντήσεις σε 
συγκεριμένα ερωτήματα που τους κά-
ναμε, όσο και οι κριτικές της επιστημο-
νικής κοινότητας και του θεατρόφιλου 
κοινό, που διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, 
απαντούν στο παραπάνω ερώτημα. 

Η σκηνοθεσία της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ συνδυάζει το 
θέατρο με την χρήση νέων τεχνο-

λογιών (projection mapping - χαρ-
τογραφημένη προβολή, επαυξημένη 
πραγματικότητα, video mapping), 
μας ταξιδεύει από τον πλανήτη Γη στα 
άστρα, από την καθημερινότητα στους 
γαλαξίες όπου οι αληθινές αξίες της 
Ζωής γίνονται ΠΡΑΞΗ και αλλάζει ριζι-
κά τον τρόπο που βλέπουμε ένα θεατρι-
κό έργο μέχρι σήμερα και ανοίγει έναν 
καινούργιο δρόμο στην σκέψη μας. 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ–ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

(Οι μαθητές που ρωτήθηκαν είναι τα μέλη 
της μαθηματικής επιχείρησης «ΓΝΩΘΙ ΜΑ-
ΘΩΝ» και συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
μαθητική Εικονική Επιχείρηση» του Σω-
ματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior 
Achievement Greece) 

 ▶ Ήταν κάτι πρωτόγνωρο που δεν 
το είχα με ξαναδεί με χιουμοριστή 
πινελιά. Ήταν μια πρωτότυπη και 
εξελιγμένη για τις μέρες μας ταινία, 
ιδέα, που με έκανε να θέλουμε να 
την ξαναδούμε αυτήν την ταινία - 
θέατρο. 

 ▶ Μας άρεσαν τα παιδιά όπως παίζα-
νε. Είχε χιουμοριστική πινελιά. 

 ▶ Ήταν αστεία με ιδιαίτερα κοστού-
μια. 

 ▶  Είχε χιούμορ η παράσταση και ήταν 
κάτι πρωτόγνωρο για εμάς αλλά 
για όσους κατάλαβαν το νόημα της 
κρίσης και ότι βιώνει ο Νεοέλληνας. 
Πιστεύω ότι ήταν κάτι πολύ καλό. 

 ▶ Μας έδωσε ευχαρίστηση η παρά-
σταση. Να βιώνουμε την κρίση χα-
λαρά και να μην ρίχνουμε τόσο βά-
ρος να την ξεπερνάμε με ένα φιλί . 

 ▶ Η παράσταση αυτή βάζει τον μαθη-
τή να σκεφτεί ότι υπάρχει και από 
την άλλη πλευρά η κρίση και όχι 

μόνο η καλή ζωή και τα χρήματα.

 Στο τι κατάλαβαν από το έργο εφό-
σον ήταν εντελώς άγνωστο τα παιδιά 
είπαν τα εξής: 

 ▶ Κατάλαβα όχι μόνο τι γίνεται στον 
δικό μας πλανήτη αλλά και στους 
άλλους. 

 ▶ Κατάλαβα ότι ήταν συνδυασμός της 
αστρονομίας και των μαθηματικών 
σε σχέση με τα οικονομικά. 

 ▶ Κατάλαβα γιατί δεν μπορείς να ανοί-
ξεις επιχείρηση με τίποτα. Βασικά 
δεν σε άφηνε το κράτος. 

 ▶ Τα έργο προετοιμάζει τον μαθητή 
για το τι θα αντιμετωπίσει στην αγο-
ρά εργασίας . 

 ▶ Εγώ προσωπικά δεν την πολύ κατά-
λαβα γιατί δεν πρόσεχα. 

 ▶ Κατάλαβα ότι την Ειρήνη δεν την 
είχε αγγίξει η δυστυχία που υπάρχει 
στον κόσμο. Προσπαθούσε να ανοί-
ξει την επιχείρηση της. Ήταν πολύ 

αγνή . Όταν η Αγάπη της είπε τι χρει-
άζονταν να ξοδέψει για να ανοίξει 
την επιχείρηση η Ειρήνη σοκαρίστη-
κε. Έφυγε και είδε μόνη της τελικά το 
κακό που υπάρχει στον κόσμο. 

 ▶ Καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει μόνο η 
ευχαρίστηση από τα λεφτά αλλά και 
η διασκέδαση με τους φίλους σου η 
οποία δεν κοστίζει. Γενικά αν συμ-
μετέχουμε όλοι μαζί , μέσα από την 
ομαλή συνεργασία και της αγάπης 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 

Στο ερώτημα κατά πόσο τους άρεσε 
η χρήση των νέων τεχνολογιών της 
επαυξημένης πραγματικότητας απά-
ντησαν ως εξής: 

 ▶ Μου άρεσε πολύ η Ιδέα με τους προ-
τζέκτορες. Μου άρεσε πιο πολύ από 
όλα. Αυτόν ήταν κάτι διαφορετικό. Εί-
ναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. 

 ▶ Ήταν πολύ καινοτόμο. Δεν το περίμε-
να και ούτε είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. 
Ήταν κάτι πρωτόγνωρο σε εμάς και 
δεν το είχαμε ξαναδεί. Όποτε όλο αυτό 
μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. 

 ▶ Βασικά μου άρεσε που μίλαγε ο τοίχος. 
 ▶ Ήταν μια πρωτότυπη και εξελιγμένη 
για τις μέρες μας ταινία… ιδέα , θέα-
τρο. Με αυτόν τον τρόπο που παρου-
σιάστηκε κέρδισε το ενδιαφέρον και 
την Αγάπη όλων μας. 

 ▶ Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρά-
σταση, στην Ελλάδα δεν έχουμε την 
δυνατότητα να βλέπουμε πολλές φο-
ρές, Το κάθε παιδί μπορούσε να αντι-
ληφΘεί όπως ήθελε την παράσταση. 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΘΗΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
[www.athinorama.gr]

Ένα διαγαλαξιακό ταξίδι της Ελληνικής 
πραγματικότητας με καυστικό χιούμορ. 
Το πρωτοποριακό κείμενο της Κ.Για-
μπουράνη παντρεύει την αστροφυσική με 
την σκληρή και αδιέξοδη Ελληνική νομο-
θεσία.

Μια τολμηρή και πρωτότυπη ιδέα που 
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ΤΗΛ.:  27420 24424    FAX.: 27420 21351
KIN.: 69370 26506  e-mail: info@drmetaxas.gr

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Θέατρο Αφιέρωμα

συνδυάζει όμορφα τα επί μέρους στοιχεία, κρατώντας τις ισορ-
ροπίες μεταξύ σοβαρού και αστείου - οι πανέξυπνες ατάκες.

Παρακολούθησα μία ξεχωριστή παράσταση!!! Η κα Γιαμπου-
ράνη έχει γράψει κατά τη γνώμη μου ένα πολύ ευφυές έργο 
κα πρωτοπόρο για το θεατρικό χώρο!! Έχει στήσει ένα μικρό 
πλανητάριο και έχει αγγίξει τα προβλήματα του σημερινού επι-
χειρηματία και του ελεύθερου επαγγελματία!! Τι συστήνω ανε-
πιφύλακτα μπορεί να την παρακολουθήσουν από ένα παιδί του 
γυμνασίου ως ένας ηλικιωμένος άνθρωπος.

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την συγκεκριμένη 
παράσταση τρεις φορές. Οι γνώσεις φυσικής και αστρονομίας 
σε συνδυασμό με τις ευφυέστατες και χιουμοριστικές ατάκες, 
οι οποίες σατιρίζουν την κατάσταση την οποία βιώνουμε, την 
καθιστούν επιμορφωτική αλλά και ξεκούραστη. Την συστήνω 
ανεπιφύλακτα για κάθε ηλικία! 

Πραγματικά μια εντυπωσιακή παράσταση για μικρούς και 
μεγάλους με έντονο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, φοβερές αλ-
ληγορίες και νοήματα που αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο 
την διαχρονική σχέση Τέχνης και Επιστήμης. Επίσης μας υπεν-
θυμίζει τις αναλλοίωτες αξίες της Ζωής που είναι η προσφορά 
και γενναιοδωρία μέσω της Αγάπης εις την νιοστή... 

Είναι μια διαφορετική παράσταση πραγματικά φερμένη από 
αλλού..γέλασα, με έβαλε σε σκέψεις, και έφυγα με την αίσθηση 
ότι... ΌΛΑ, ΜΑ ΌΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ! 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27420-20555 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ  ΚΙΑΤΟ  28/04
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 16:00
22€

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Κ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΜΙΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

για λίγο
ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Aς ερχόσουν

Σκηνοθεσία: 
Aρης Σταύρου

Πολιτιστικο κέντρο ΜΠολατιου 
τηλ. κρατήσεων:  6945 871808  6946 524680  6940 731760

το εφηβικό τμήμα 
στη μουσικοθεατρική  

παράσταση

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
13-14-15 Απριλίου 

8:00 μ.μ.
28-29 Απριλίου 

6:00 μ.μ.
5-6 Μαίου 
8:00 μ.μ.

Ζωντανή μουσική
με τους

Γενική είσοδος:  7 ευρώ   Φοιτητικό - ανέργων: 5 ευρώ
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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

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στην Γκούρα 43 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΑ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  Τηλ.: 6934194196

) gnomipoliton@yahoo.gr
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό Κορινθίας

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
θέσεις της εφημερίδας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ 
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. 

Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

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

 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 • 

Ευγενία 
Μαυραγάνη ✆ 6985 850178

Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

σε µαθητές Γυµνασίου Λυκείου.

Παραδίδονται ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

για όλα τα επίπεδα
και για ενήλικες.

ΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 27410 53672
     & 6978 864922
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Διπλός πρωταθλητής�
μικρά νέα ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δύο πρωταθλήματα έφεραν στο 
Κιάτο οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Σικυωνίων, με τη λήξη του 
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νό-
τιας Ελλάδας, που ολοκληρώθηκε 
την 25 Μαρτίου στο Αίγιο. 

Πρωταθλητής με σκάφη τύπου 
Optimist, ανακηρύχθηκε, για δεύ-
τερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά ο 
12χρονος Γιώργος Γκιζαριώτης και 
Πρωταθλητής Όμιλος της Περιφέ-
ρειας, για δεύτερη φορά στη σύντο-
μη ιστορία του, αναδείχθηκε ο Ιστ.Ο. 
Σικυωνίων. 

Αξιοσημείωτο, από το 2014 που 
ιδρύθηκε ο Ιστ.Ο. Σικυωνίων μέχρι 
και σήμερα οι αθλητές του πήραν μέ-
ρος σε 4 περιφερειακά πρωταθλήμα-
τα και κατέκτησε τα 7 από τα 16 προ-
κηρυχθέντα πρωταθλήματα.

Έντεκα όμιλοι και 101 αθλητές 
έδωσαν το παρών στον αγώνα που 
διοργανώθηκε με επιτυχία, το τρι-
ήμερο 23-25 Μαρτίου, από τον 
Ναυταθλητικό Όμιλο Αιγίου «Ο Πο-
σειδών». Οι δύσκολες καιρικές συν-
θήκες προβλημάτισαν τους αθλητές, 
κορύφωσαν τον ανταγωνισμό, έφε-
ραν ανατροπές και κράτησαν όλους 
σε αγωνία μέχρι και την τελευταία 
κούρσα.  

Ο Γιώργος Γκιζαριώτης, που ξε-
κίνησε τις κούρσες της τελευταίας 
μέρας από την 3η θέση,  πήρε την 
τελευταία μέρα 2 πρώτες θέσεις, 
προσπερνώντας τον Τάσσο Μάλλιο 
(ΝΑΣΚ Αίολος) και τον Παναγιώτη 
Σπανό (ΝΟ Άσσου) και αναδείχθηκε 
πρωταθλητής. Στη δεύτερη θέση ο 
Τάσος Μάλλιος, ενώ ο Νικόλας Γεωρ-
γόπουλος (ΙΟ Πατρών) εκμεταλλευό-
μενος ένα λάθος του Σπανού, ανέβη-
κε στην τρίτη θέση του βάθρου. 

Δύο ακόμα αθλητές του Ιστ.Ο.Σ., 
ο 10χρονος Γιώργος Θεοδωρόπου-
λος (θυμηθείτε αυτό το όνομα) και ο 

Γιώργος Στριμμένος, τερμάτισαν στην 
πρώτη δεκάδα του αγώνα και προσέ-
φεραν τους πιο πολύτιμους βαθμούς 
για την ανάδειξη του Ιστ.Ο.Σ σε πρω-
ταθλητή Περιφέρειας. Με εκπληκτι-
κές για την ηλικία και εμπειρία του 
κούρσες ο Θεοδωρόπουλος, πήρε 
την 8η θέση της γενικής κατάταξης 
και την 2η στα παιδιά μέχρι 11 χρό-
νων, ενώ ο έμπειρος αλλά «σωμα-
τώδης» Στριμμένος τερμάτισε 10ος. 
Ο Χρήστος Πιτσαδιώτης δεν κατάφε-
ρε να κρατήσει το πλεονέκτημα και 
τη θέση που του έδωσαν οι καλές 
του κούρσες και τερμάτισε τελικά 
στην 32η θέση. Εξαιρετική εμφάνι-
ση όμως και για τα «πιτσιρίκια» του 
Ιστ.Ο.Σ.  τους 9χρονους Ευάγγελο 
Δανιήλ και Πάνο Νικολακάκη, και τον 
8χρονο Θάνο Θεοδωρόπουλο. Ο Ευ-
άγγελος πήρε την 7η θέση ανάμεσα 
στα 11χρονα αγόρια και ο Πάνος με 
το Θάνο την 14η και 15η αντίστοιχα, 
αποδεικνύοντας ότι η «ομάδα» έχει 
βάθος. 

Πολύ καλή εμφάνιση και για τους 

αθλητές μας της ομάδας Laser. Σε μια 
κατηγορία που απευθύνεται σε παι-
διά πάνω από 15 χρόνων οι 14χρο-
νοι και νεοφώτιστοι στην κατηγορία 
αυτή Γιώργος Λυμπερόπουλος και 
Σωτήρης Κωνσταντινίδης, μετά από 
μεγάλο αγώνα εξασφάλισαν την 12η 
και την 18η θέση αντίστοιχα. Άτυχη 
η Άννα Μαρία Βασιλείου που, λόγω 
αέρα, έχασε στις τελευταίες κούρσες 
το κύπελλο της τρίτης στα κορίτσια, 
τερματίζοντας τελικά στην τέταρτη 
θέση. 

Επόμενος στόχος για τους «Γιώρ-
γηδες» του Ομίλου, η διεκδίκηση μιας 
θέσης στην εθνική ομάδα Optimist, 
το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η 
αποδεδειγμένα εξαιρετική δουλειά 
του πολυνίκη (7 συνεχόμενα πρω-
ταθλήματα περιφέρειας) προπονητή 
μας, Γιώργου Γιαβούρογλου, δίνει σε 
όλους μας ελπίδες για την κατάκτηση 
ενός ακόμα δύσκολου στόχου.    

 Από το Δ.Σ. του Ιστ.Ο.Σ.

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

STYMPHALIA LAKE RUN 2018

3ος Ημιμαραθώνιος 
Αγώνας Δρόμου
στη Λίμνη 
Στυμφαλία 

Κυριακή 27 Μαΐου 2018
Εγγραφές έως Κυριακή 20 Μαΐου 
2018
Το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Σικυωνίων Η ΜΗΚΩ-
ΝΗ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ο αθλητικός 
σύλλογος Λαύκας Η Στυμφαλίς, σε 
συνεργασία με την Ένωση Αθλητι-
κών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Πελοποννή-
σου, προκηρύσσουν τον 3ο Ημιμα-
ραθώνιο Αγώνα Δρόμου με την
ονομασία Stymphalia Lake Run 
2018, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 27 Μαΐου και με ώρα 
έναρξης των εκκινήσεων στις 09:00, 
στη Λίμνη Στυμφαλία.
Ο αγώνας θα έχει ως αφετηρία το 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλί-
ας, και περιλαμβάνει τρεις διαδρομές 
των 5, 10 και 21,5 χλμ., που θα 
πραγματοποιηθούν περιφερειακά 
της Λίμνης Στυμφαλίας.
Για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι 
απαραίτητη η εγγραφή μέχρι τις 20 
Μαΐου 2018. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
αγώνα μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με: ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Σικυωνιων Η ΜΗΚΩΝΗ
τηλ.: 27420 22573 | E-mail: mikoni.
ds@gmail.com
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 
[κ. Λάια Κιουρκτσόγλου]
τηλ.. 27470 22279 & 27470 
22296 | E-mail: kiourktsoglouA@
piraeusbank.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00
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Νεράντζα, 18 Μαρτίου 2018

Σεβασμιώτατε
Σεβάσμιοι πατέρες
Αγαπητοί συμπατριώτες καί συγχωριανοί

Έ να πέπλο θλίψης έπεσε από χθές τό απόγευμα 
στή Νεράντζα με τήν είδηση τής κοιμήσεως τού 

παπα -Αναστάση, πνευματικού πατέρα όλων μας. 
Καί σήμερα συγκεντρωθήκαμε γύρω από τό σε-

μνό σκήνωμά του.
Η εκδημία ενός ιερέα δεν είναι μία κοινή εκδημία. 
Διότι ο Ιερέας δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόσω-

πο. 
Παρά τις ατέλειες, τίς αδυναμίες καί τίς αμαρτίες 

οι οποίες αναπόφευκτα ως άνθρωπο τον βαραί-
νουν, εξαιτίας της ιεροσύνης που φέρει, ο θνητός 
και πεπερασμένος άνθρωπος μεταβάλλεται σε κάτι 
υπερφυσικό. 

Υπερβαίνει τα όρια της ανθρώπινης φύσης και 
στέκεται μεταξύ ουρανού και γής. 

Ο καλός ιερέας συνδέει τό ανθρώπινο με το θείο, 
ανεβάζει τα επίγεια στον ουρανό και κατεβάζει τα 
ουράνια στη γη.

Στίς Ορθόδοξες χώρες ακόμα καί σήμερα η ιερο-
σύνη θεωρείται μέγιστο στον κόσμο αξίωμα αφού 
στούς λειτουργούς της παρέχεται η εξουσία να 

τελούν τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας, καί να 
συγχωρούν αμαρτίες, εξουσία πού κατά τήν Χρι-
στιανική δογματική δέν διαθέτουν ούτε οι Άγγελοι. 

Ο μέγας διδάσκαλος τού Γένους μας Άγιος Κο-
σμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αν συναντήσω στο δρόμο 
ένα παπά και τον Βασιλέα, τον παπά θα τιμήσω πε-
ρισσότερο κι αυτόν θα χαιρετήσω πρώτα. Αν συνα-
ντήσω έναν Άγγελο και έναν Ιερέα, πρώτα τον ιερέα 
θα χαιρετήσω και θα προσκυνήσω και μετά τον Άγ-
γελο».

Ο Ιερέας είναι ο άνθρωπος που βαπτίζει, πού μυ-
ρώνει, πού στεφανώνει, πού κηδεύει Χριστιανούς. 

Είναι ο άνθρωπος που άγιάζει ανθρώπους, σπί-
τια, νερά.

Είναι ο άνθρωπος πού ευλογεί, εξομολογεί, νου-
θετεί, συγχωρεί, μεταλαμβάνει.

Ο πατήρ Αναστάσιος Οικονομόπουλος, ήταν ένας 
απλός καί ταπεινός ιερέας.

Γεννήθηκε στά Καλύβια τού Φενεού τό 1937. 
Οι παιδικές του μνήμες σφραγίστηκαν από τα 

θλιβερά γεγονότα πού έλαβαν χώρα στήν διάρκεια 
τής Κατοχής καί τού Εμφυλίου στήν περιοχή αυτή. 

Δέν έπαυε να μιλάει γι’ αυτά προσευχόμενος να 

μήν επαναληφθούν ποτέ
Εργάσθηκε σάν ιδιωτικός υπάλληλος σε επιχεί-

ρηση στό Κιάτο ενώ παράλληλα ασχολείτο με τήν 
μελισσοκομία.

Πάντοτε είχε φόβο Θεού καί κλίση πρός τήν ιε-
ρωσύνη.

Παντρεύτηκε το 1966 τήν πρεσβυτέρα του Δή-
μητρα Λύρα, η οποία κοιμήθηκε πρίν από 4 χρόνια, 
καί απέκτησαν 3 παιδιά καί 4 εγγόνια.

Απεφοίτησε τού Εκκλησιαστικού Λυκείου Κο-
ρίνθου καί ακολούθως παρακολούθησε μαθήματα 
Θεολογίας στό Ποιμαντικό Τμήμα τής Θεολογικής 
σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εισήλθε στό στάδιο τής ιερωσύνης χειροτονη-
θείς διάκονος καί εν συνεχεία πρεσβύτερος το 
1979, στή σχετικά μεγάλη ηλικία τών 42 ετών.

Επί 1 χρόνο ήταν εφημέριος στό Πανόραμα Φε-
νεού καί γιά 10 χρόνια στή γενέτειρά του Καλύβια.

Τόν Ιανουάριο τού 1990 τοποθετήθηκε σάν εφη-
μέριος στήν Ενορία μας διαδεχόμενος τόν συνταξι-
οδοτηθέντα αείμνηστο παπα Γιώργη Μπουμπούση.

Από τήν αρχή απέδειξε ότι διέθετε όλα τα απα-
ραίτητα προσόντα του καλού ιερωμένου, όπως 
αυτά περιγράφονται από τόν Απόστολο Παύλο: «να 
είναι αδιάβλητος· να μην είναι υπεροπτικός, ευέξα-
πτος, μέθυσος, φιλόνικος… να μην επιδιώκει αθέμιτα 
κέρδη. Να είναι φιλόξενος, ν’ αγαπά το καλό, να είναι 
συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό 
του».

Επί 28 χρόνια χτυπούσε τις χαρμόσυνες καμπά-
νες της Γέννησης και της Ανάστασης αλλά καί τίς 
πένθιμες της Μεγάλης Εβδομάδος στόν άγιο Βλάση 
Νεράντζας.

Αδιάλειπτα τελούσε όλες τίς ιερές ακολουθίες 
και μάλιστα με πολύ ζήλο αλλά και σεμνότητα.

Διακρινόταν για την απλότητα, τήν αυθεντικό-
τητα, την αταλάντευτη πίστη, την προσήλωσή του 
στην Ορθοδοξία. 

Δέν διέθετε μεγάλη μόρφωση και πτυχία, αλλά 
είχε καρδιά γεμάτη με τη Χάρη του Θεού, που «τα 
ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληροί».

Καρδιά πλημμυρισμένη από συναισθήματα φι-
λαλληλίας και βιώματα χριστιανικά.

Μετριόφρων εκ φύσεως καί μετριοπαθής εκ πε-
ποιθήσεως ήταν άνθρωπος λιγομίλητος.

Όχι γιατί δεν είχε τι να πει, αλλά γιατί ήθελε πά-
ντοτε να μιλά με περίσκεψη. 

Άκακος και αμνησίκακος. Κανέναν δεν κακολό-
γησε, ούτε αυτούς πού τόν πίκραναν. 

Αφιλοχρήματος. Ποτέ του δεν ζήτησε. Χέρι δεν 

άπλωσε. 
Πολλοί είναι εκείνοι που γεύτηκαν την αγάπη του 

ως καλού Σαμαρείτη.
Έκανε το καλό και το έκρυβε. Του έφτανε που το 

γνώριζε ο Κύριος.
Ως ορεινός ήταν εργατικός, φιλότιμος, με πνεύμα 

νοικοκυροσύνης. 
Τα ήθελε όλα τακτοποιημένα καλά καί φροντι-

σμένα. 
Τόν άγιο Βλάση με το προαύλιό του καί το κοι-

μητήριο, το γραφείο του πού ήταν καί εξομολο-
γητήριο, τα εξωκκλήσια τού χωριού μας. Όλα θα 
διαλαλούν τίς δημιουργικές προσπάθειες και το 
ενδιαφέρον του. 

Ιδιαίτερη σημασία απέδιδε στό έργο του ως 
πνευματικού- εξομολόγου. Έργο επίπονο, δύσκο-
λο, ψυχοφθόρο καί επικίνδυνο.

Προσπαθούσε πάντα με όλους τούς τρόπους να 
προσεγγίζει τίς ψυχές και να τις οδηγεί στη μετά-
νοια, στο φώς, στό δρόμο τής σωτηρίας.

Διακρίθηκε γιά τήν ευρύτητα πνεύματος, τήν κα-
τανόηση τών ανθρωπίνων αδυναμιών, τήν επιείκιά 
του, τήν υπομονή να ακούσει όλους τούς προ-
σφεύγοντας σ’ αυτόν, καί τίς σοφές συμβουλές του. 

Ὁ παπά Αναστάσης μέ τήν εὔγλωττη σιωπή του, 
μέ τό ἱλαρό πρόσωπό του, μέ τήν συμπεριφορά 
του, μέ τήν ἀνεπιτήδευτη καί ἀνέγκλητη ζωή του 
κήρυττε καί δίδασκε. Ήταν μία συνεχής παραίνεση.

Γι’ αυτό όλοι οι κάτοικοι τής Νεράντζας καί τών 
γύρω χωριών τόν τιμούσαν καί τόν σέβονταν.

Στην εποχή της κοινωνικής ισοπεδωτικής πρα-
κτικής και του απομονωτισμού πού ζούμε, Ἱερα-
τικές προσωπικότητες σαν τόν παπά Αναστάση 
σπανίζουν καί δυστυχώς θά σπανίζουν τά ἑπόμενα 
χρόνια ὅλο καί περισσότερο.

Ἡ οἰκογένειά του νά εἶναι ὑπερήφανη γιά τόν 
καλό πατέρα, παπποῦ, ἀδελφό καί συγγενή τους. 

Όλοι εμείς να ευχαριστούμε τόν Θεό πού μας τόν 
χάρισε 28 ολόκληρα χρόνια.

Τόν αποχαιρετούμε με συγκίνηση καί σεβασμό 
καί φιλούμε το χέρι του που μας ευλογούσε, καί το 
πετραχήλι του με το οποίο μας έδινε συγχώρεση.

Καταλείπει μνήμη αγαθή. Ας είναι αιώνια.

* Ο κ. Βλάσιος Ν. Πυργάκης MD FESC FACC  
είναι Συντονιστής Διευθυντής τού Καρδιολογικού 
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