
Σε συνάντηση με τους Δημάρχους της 
Κορινθίας στην οποία παρευρέθηκαν 
και οι τρεις βουλευτές του Νομού 
(Μαρία Θελερίτη, Γιώργος Ψυχογιός, 
Γιώργος Τσόγκας), ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος 
Δέδες, επικεφαλής πολυμελούς 
αντιπροσωπείας υπηρεσιακών 
παραγόντων του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 
είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει 
τρία μεγάλα έργα για την Κορινθία.

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

www.gnomipoliton.wordpress.com
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόκριση στη β΄ φάση του 
κυπέλλου Ερασιτεχνών 
για τον ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Η μάχη των σκουπιδιών συνεχίζεται!
Παραιτήθηκε από την προεδρία του ΦοΔΣΑ ο Ηλ. Ανδρικόπουλος

Στο Μαξίμου οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου αναζητούν τη χρυσή τομή με την κυβέρνηση 
ώστε να προχωρήσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Επιμένει και πιέζει 
η  Περιφέρεια με το έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Ταυτόχρονα πανηγύρισε μία ακόμη νίκη με 0-3 επί του Πέλοπα 

για το πρωτάθλημα Κορινθίας και πλέον περιμένει το μεγάλο 

ματς κόντρα στην Κόρινθο 2006, το επόμενο Σάββατο που 

ίσως θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή.

σελ. 7

σελ. 12 σελ. 2-3

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:

Οργανωμένος και σε βάθος ο πόλεμος 
προς το Κέντρο Ανακύκλωσης Κορινθίας

σελ. 6

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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ΓνώμηΤα εν Δήμω...

Η μάχη των σκουπιδιών συνεχίζεται�

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

Διανομή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνημα 
στο χώρο σας!

Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Μελέτσης Αθανάσιος
Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ.:27410 53058
6973 302716

Πραγματοποιήθηκε η πολυαναμε-
νόμενη συνάντηση των δημάρχων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη Διυ-
πουργική Επιτροπή για τα μεγάλα έργα 
υπό τον υπουργό Επικρατείας, Αλέκο 
Φλαμπουράρη με θέμα τη διαχείριση 
των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπουρ-
γοί ενημέρωσαν τους δημάρχους για τις 
αλλαγές της σύμβασης με την ανάδοχο 
εταιρεία, που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
στιγμής και παρέλαβαν απ’ αυτούς γρα-
πτά ερωτήματα και προτάσεις, τις οποίες 
δεσμεύτηκαν ότι θα επεξεργαστούν και 
θα απαντήσουν άμεσα.

Όσον αφορά στις βελτιώσεις αυτές 
συνοψίζονται στις εξής προτάσεις: 
1. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότη-

τα απορριμμάτων μειώνεται από 
τους 150.000 τόνους ετησίως στους 
100.000 τόνους ετησίως.

2. Προστίθενται στον σχεδιασμό ακόμα 
πέντε Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων (ΣΜΑ). Πρόκειται για λύση 
που θα μειώσει σημαντικά το κόστος 
μεταφοράς των απορριμμάτων ανά 
δήμο. Κι αυτό γιατί οι αποστάσεις που 
θα καλούνται να διανύσουν τα απορ-
ριμματοφόρα για να ξεφορτώσουν 
θα είναι πολύ μικρότερες, επομένως 
θα υπάρχει οικονομία καυσίμων, 
χρόνου, εργατοωρών. Επιπλέον, με 
τη συμπίεση των απορριμμάτων στα 
ΣΜΑ θα μειώνεται και το κόστος της 
μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη 
(μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων). 
Η ωφέλεια υπολογίζεται ότι είναι της 
τάξης των 10 ευρώ/τόνο.

3. Το κόστος «εισόδου» (gate fee) των 
απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργα-
σίας παραμένει σταθερό.

4. Η μία από τις τρεις μονάδες επεξερ-
γασίας απορριμμάτων, συγκεκριμένα 
αυτή της Μεσσηνίας, θα κατασκευα-
στεί σε δεύτερη φάση. Η περιοχή θα 
εξυπηρετηθεί από τα ΣΜΑ.

5. Όσον αφορά στη διάρκεια της σύμβα-
σης με τον ιδιώτη, συμφωνήθηκε το 
εξής: μετά την ολοκλήρωση της πε-
ριόδου αποπληρωμής των δανείων 
του, θα εξεταστεί κατά πόσον έχει επι-
τύχει τους στόχους κερδοφορίας του 
και, αν αυτό έχει συμβεί, η σύμβαση 
θα τερματιστεί. Ο ανώτατος χρόνος 
διάρκειας παραμένει στα 28 έτη.

6. Η Τέρνα Ενεργειακή θα δωρίσει στον 
ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων) Πελοποννήσου μια 

φωτοβολταϊκή μονάδα, ισχύος 3 MW, 
σε όποιον χώρο τής υποδειχθεί. Με 
τον τρόπο αυτό, ο ΦΟΔΣΑ θα αποκτή-
σει μόνιμη πηγή εσόδων.

Αιφνίδια παραίτηση
Κι ενώ οι δήμαρχοι της Περιφέρειας 

εμφανίζονται μπερδεμένοι όσο ποτέ η 
πρόσφατη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ κα-
τέδειξε και τη δυσκολία προσδιορισμού 
κατεύθυνσης. Η σύνταξη του Περιφε-
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων Πελοποννήσου από το Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων φαίνε-
ται ότι θα καθυστερήσει σημαντικά, διότι 
πολλοί Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα 
να παραδώσουν σύντομα Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης.

Την ήδη μπερδεμένη και δύστοκη 
κατάσταση ήρθε να δυσκολέψει ακόμη 

περισσότερο η αιφνίδια παραίτηση του 
προέδρου του ΦοΔΣΑ την αμέσως επό-
μενη της συνεδρίασης (11/03). 

Ο κ. Ανδρικόπουλος ανέφερε ότι η 
υπόθεση των απορριμμάτων είναι κρί-
σιμη και βρισκόμαστε σε μία ευαίσθητη 
περίοδο με εν εξελίξει διεργασίες, γι' 
αυτό και δεν θέλει να πει πολλά. Παρά 
ταύτα, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπέ-
βαλε την παραίτησή του στην Εκτελεστι-
κή Επιτροπή «για λόγους ευθύνης, αξι-
οπρέπειας και μεγάλης απογοήτευσης». 
«Προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να 
συνενώσω απόψεις μεταξύ συναδέλ-
φων και να λύσουμε το πρόβλημα με 
διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον» 
υπογράμμισε ο παραιτηθείς πρόεδρος 
του ΦΟΔΣΑ και πρόσθεσε ότι «υπάρ-
χουν απόψεις που δεν γεφυρώνονται 
εύκολα» ενώ επεσήμανε ότι «πρέπει η 
κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θέλει ακρι-
βώς για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε 
τον διάλογο», συμπληρώνοντας: «Δεν 
υπάρχει ενιαία στάση των δημάρχων. 
Πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλοι οι δή-
μαρχοι σε ενιαία γραμμή, να την στηρί-
ξουμε, και θέλουμε και η κυβέρνηση και 
η Περιφέρεια να είναι μαζί μας και να συ-
νεργαστούμε». Επιπλέον, ο παραιτηθείς 
πρόεδρος ανέφερε: «Κινδυνεύει ανά 
πάσα στιγμή η Πελοπόννησος να γεμίσει 
σκουπίδια, γιατί με την αποκατάσταση 
των ΧΑΔΑ δεν θα έχουμε πού να πάμε 
τα σκουπίδια». Τέλος, υπογράμμισε ότι 
δεν μπορεί να προσφέρει περισσότε-
ρα από αυτά που προσέφερε, δήλωσε 
απογοητευμένος και τόνισε: «Μόνο με 
συναίνεση και συνεργασία μπορούμε να 
λύσουμε αυτά τα προβλήματα».

Στο Μαξίμου βρέθηκαν οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου - Παραιτήθηκε ο Ανδρικόπουλος από τον ΦοΔΣΑ!

 ■ Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος με τον δήμαρχο Καλαμάτας κ. 
Νίκα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δημάρχων-κυβέρνησης στο Μαξίμου
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«Μας εγκαλεί η αντιπολίτευση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με τους 
«κομισάριους» της Κυβέρνησης γιατί, 
δεδομένης της αδυναμίας των Δημοτι-
κών αρχών, προσφερθήκαμε να λύσου-
με το πρόβλημα της αποκατάστασης των 
ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
συνέχισε ο Περιφερειάρχης και πρόσθε-
σε ότι η Κυβέρνηση από το φόβο των 
προστίμων ζήτησε από τους Δημάρχους 
να υποβάλλουν ένα πρόγραμμα για την 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και προσω-
ρινής διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Η πρόταση των Δήμων, ωστόσο, είχε 
προϋπολογισμό πάνω από 100 εκατομ-
μύρια, τα οποία ούτε υπήρχαν, αλλά και 
δεν ήταν επιλέξιμα για αυτό το έργο. Η 
Κυβέρνηση τότε απευθύνθηκε στην Πε-
ριφέρεια να αναλάβει την ευθύνη. 

«Την αναλάβαμε με επίγνωση της 
ευθύνης αυτής, αλλά και για να εμποδί-
σουμε την επιβολή των προστίμων. Από 
την πλευρά μας προχωρήσαμε γρήγορα 
το έργο, όταν οι Δημοτικές αρχές δεν 
έκαναν τίποτα για την προσωρινή δια-
χείριση, ενώ όσες προσπάθειες έχουν 
γίνει έχουν σημαντικές ελλείψεις τόσο 
νομιμότητας, όσο και αδειοδοτήσεων, 
όπως για παράδειγμα η διαχείριση Δή-
μου που γίνεται σε περιοχή Natura» 
πρόσθεσε ο κ. Τατούλης. 

Το έργο έχει αργήσει μέχρι στιγμής, 
σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, για-
τί υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις 
από το ΕΠΠΕΡΑΑ για την ένταξη του 
έργου, για την έκδοση της Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και 
για την προέγκριση της σύμβασης. «Από 
την πλευρά μας τρέξαμε γρήγορα και 
σώσαμε το έργο. Τα capital controls επί-
σης καθυστέρησαν για ακόμα έξι μήνες 
το έργο. Ταυτόχρονα ενημερώσαμε τις 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την εκκίνηση των ερ-
γασιών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ώστε 
να σταματήσουν τα πρόστιμα». 

Απαράδεκτο χαρακτήρισε ο κ. Τα-
τούλης ΧΑΔΑ να καίγονται και να εκπέ-
μπουν διοξίνες και μεθάνιο, αλλά και να 
απορρίπτεται λυμματολάσπη σε ΧΑΔΑ 
μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, 
απειλώντας ευθέως τη δημόσια υγεία. 
«Η μορφολογία άλλωστε των ΧΑΔΑ από 
το 2012 – 2013 που τους παραλάβαμε 
για αποκατάσταση άλλαζε συνεχώς, με 
συνέπεια να αλλάζουν τα στοιχεία των 
μελετών». Ο κ. Τατούλης ρώτησε ακό-
μη πόσα εκατομμύρια έχει πληρώσει το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα πρόστι-
μα; «Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο ο Υπουργός 
έχει προβεί σε παράβαση καθήκοντος, 
αφού τα πρόστιμα καταλογίζονται στους 
Δημότες και τις Δημοτικές αρχές». 

Βόμβα Τατούλη: Με 
«οικονομικούς όρους» 
η συνεργασία Σύριζα – 
Οικολόγων 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κατέθεσε τέλος στα πρακτικά της συ-

νεδρίασης ντοκουμέντο σύμφωνα με 
το οποίο  το προεδρείο του Ευρωπα-
ϊκού Πράσινου Κόμματος είχε ζητήσει 
εξηγήσεις από τους Οικολόγους Πρά-
σινους της Ελλάδας για προεκλογική 
συμφωνία με το Συριζα για οικονομική 

υποστήριξη πριν και μετά τις εκλογές 
του Ιανουαρίου 2015 καθώς και για 
την εκπροσώπηση στην Κυβέρνηση 
με Υπουργική θέση και δήλωσε «για να 
δούμε τελικά πόσο ακριβοί είστε στις 
συμφωνίες σας».

Κανονικά η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ

Μήνυμα προς 
όλες τις δημοτι-

κές αρχές, αλλά και σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς ότι το έργο της αποκατάστασης των 
ΧΑΔΑ στην Περιφ. Πελοποννήσου «θα το 
ολοκληρώσουμε και θα πληρωθεί κανονικά» 
έστειλε ο Περιφερειάρχης Πελ/σου κατά τη 

διάρκεια συζήτησης για το έργο της αποκα-
τάστασης των ΧΑΔΑ στο Περιφ. Συμβούλιο. 
«Πείτε μας αν θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 
έργο της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ τη στιγ-
μή που δεν υπάρχει προσωρινή διαχείριση, 
καθώς τότε ενδέχεται να δημιουργηθούν 
νέα προβλήματα» ρώτησε την αντιπολίτευ-

ση ο Π. Τατούλης και, αφού ενημέρωσε ότι η 
αποκατάσταση των ΧΑΔΑ έχει ξεκινήσει σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, εξέφρα-
σε την απορία του γιατί «για τις παράνομες 
χωματερές δεν βλέπω κανέναν να ενδιαφέ-
ρεται, ούτε να μιλά, ούτε μάλιστα από τους 
Οικολόγους Πράσινους». 

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παρέδωσαν δρόμο στενό και με στροφές - Κίνδυνος για ατυχήματα
Αντιδράσεις των κατοίκων- Πληροφορίες για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων

Πλησιάζουν δέκα μέρες όπου δόθηκε σε 
κυκλοφορία ο νέος δρόμος ανεβαίνοντας για 
το τοπικό διαμέρισμα του Διμηνιού στο δήμο 
Σικυωνίων. Λόγω των εργασιών για το τρέ-
νο κατασκευάστηκε νέος δρόμος που είναι 
λόγω της στενότητας του ιδιαίτερα επικίνδυ-
νος τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους 
πεζούς. Ο δρόμος είναι τόσο στενός που με 
δυσκολία θα περάσουν δύο μεγάλα οχήμα-
τα!!! Δεν φτάνει η στενότητα του δρόμου είναι 
και γεμάτος με στροφές!
Ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο δεν είδε 
ότι ο δρόμος είναι ιδιαίτερα στενός και επι-
κίνδυνος σε συνδυασμό με τις συνεχείς από-
τομες στροφές; Μερίμνησε ώστε να υπάρχει 
δρόμος για τους πεζούς; Πεζοδρόμιο δεν 
υπάρχει και οι πεζοί είναι αναγκασμένοι να 

περπατούν στον ήδη στενό για τα οχήματα 
δρόμο!
Αν προκληθεί κάποιο ατύχημα …ποιοι θα 
τρέχουν και δεν θα φτάνουν; Οι τεχνικές 
υπηρεσίες στο δήμο Σικυωνίων γνωρίζουν 
το θέμα; Γιατί τελευταίες πληροφορίες της 
korinrhiannews.gr αναφέρουν ότι θα κατα-
τεθούν (αν δεν έχουν κατατεθεί ήδη) ασφα-
λιστικά μέτρα από τα τοπικούς συμβούλους 
των χωριών που χρησιμοποιούν τον εν λόγω 
δρόμο! Υπάρχουν αντιδράσεις κατοίκων και 
από το Α. Διμηνιό και από το Λαλιώτι! Πα-
ρακάτω δημοσιεύουμε φωτογραφίες από το 
«έκτρωμα» που δόθηκε στην κυκλοφορία 
πριν από λίγες μέρες! Πρέπει να γίνει κάτι 
άμεσα …πριν προκληθεί κάποιο ατύχημα!

Πηγή και φωτο: www.korinthiannews.gr

Μικρά και διάφορα
Περί κλαδέματος 
ασφαλείας δένδρων 
και θάμνων

Ανακοίνωση σχετικά 
με το κλάδεμα δέντρων 
και θάμνων εξέδωσε ο 
δήμος Βέλου-Βόχας. Η 
ανακοίνωση την οποία 
υπογράφει ο δήμαρχος 
Αννίβας Παπακυριάκος 
αναφέρει: «Ενημερώνουμε 
ότι ο κάθε υπόχρεος 
ιδιοκτήτης στο Δήμο Βέλου-
Βόχας, έχει την ευθύνη να 
προβαίνει στις κατάλληλες 
ενέργειες κλαδέματος 
και φυτοπροστασίας των 
δένδρων που  είναι φυτεμένα 
εντός της ιδιοκτησίας του 
ώστε να μην υπάρχει 
κίνδυνος πρόκλησης πιθανού 
ατυχήματος (πχ. από πτώση, 
κλπ) σε γειτονικές ιδιοκτησίες, 
οχήματα, οικίες, πολίτες, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Πρασίνου του Δήμου μας 
(σχετικό β), ακόμα και των 
κλαδιών που εξέρχονται 
πέραν των ορίων της 
ιδιοκτησίας του. 
Στην περίπτωση που ο 
υπόχρεος ιδιοκτήτης δεν 
δύναται να προβεί ο ίδιος στις 
δέουσες ενέργειες (πχ. κοπή 
και απομάκρυνση κλάδων) 
τότε υποχρεούται να ειδοποιεί 
την υπηρεσία Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου στο τηλ. 27410-
50302, ώστε ο Δήμος με δικά 
του μέσα να προβαίνει το 
συντομότερο δυνατό σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, 
με στόχο την ασφάλεια των 
πολιτών και οχημάτων, 
με ανάλογη χρέωση του 
υπόχρεου ιδιοκτήτη για 
το κόστος των σχετικών 
εργασιών (που κυμαίνεται 
από 50 – 150 ευρώ ανά 
δένδρο/θάμνο), σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Πρασίνου του 
Δήμου μας (σχετικό β). 
Παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε σχετικό 
ζήτημα, και παρακαλούμε 
άμεσα για τις δικές σας 
ενέργειες».

Ερώτηση για τις 
δασικές πυρκαγιές 
από τον Χρ. Δήμα

Για τον βαθμό ετοιμότητας 
της πολιτείας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο 
εκδήλωσης δασικών 
πυρκαγιών τη θερινή 
περίοδο καλεί να απαντήσει 
τον αρμόδιο υπουργό, ο 
βουλευτής Κορινθίας Χρίστος 
Δήμας. 
Σύμφωνα με τον Χρίστο 
Δήμα, τη φετινή χειμερινή 
περίοδο παρατηρούνται 
ασυνήθιστα υψηλές 
θερμοκρασίες και κατά 
τόπους σχετική ανομβρία και 
ως εκ τούτου η ετοιμότητα 
και κυρίως η θωράκισή 
του Πυροσβεστικού 
Σώματος με την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή 
ενόψει του δύσκολου έργου 
του είναι επιβεβλημένη. 
Για τον λόγο αυτό καλεί τον 
Υπουργό εσωτερικών και 
διοικητικής ανασυγκρότησης 
να απαντήσει για το αν 
αξιολογεί πως ο υπάρχον 
σχεδιασμός επαρκεί για 
την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών καθώς και αν 
υπάρχει από το αρμόδιο 
Υπουργείο ο απαραίτητος 
προγραμματισμός ώστε να 
ανταποκριθεί έγκαιρα και 
επαρκώς στις ανάγκες του 
Πυροσβεστικού Σώματος.

Αγώνες δρόμου 
στις 5 Ιουνίου στη 
Στυμφαλία

Με αφορμή το φετινό εορτασμό 
του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων με θέμα «Μουσεία 
και Πολιτιστικά Τοπία», 
το ΝΠΔΔ Σικυωνίων «Η 
ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  και 
ο αθλητικός σύλλογος Λαύκας 
«Η Στυμφαλίς», προκηρύσσουν 
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 
στη Λίμνη Στυμφαλία τον 
1ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα 
Δρόμου (21,1 χλμ) με την 
ονομασία «Stymphalia Lake 
Run 2016”,  αγώνα δρόμου 5 
χλμ και αγώνα δρόμου 10 χλμ 
.Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες να γνωρίσουν 
καλύτερα το πολιτιστικό τοπίο 
της Λίμνης Στυμφαλίας, καθώς 
και το Μουσείο Περιβάλλοντος 
Στυμφαλίας.

Γέφυρα καρμανιόλα παρέδωσαν 
στον δρόμο του Διμηνιού

Επικίνδυνη και γεμάτη στροφές η νέα γέφυρα.

Μικρά Νέα
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Γνώμη Διάφορες Ειδήσεις

Σκοτώθηκε 
σε τροχαίο ο 
Κατωδιμηνιώτης 
Βασίλης Καψούρος

Ο Βασίλης Καψούρος, συνεργάτης 
του Σταύρου Τσιώλη και της Ελένης 
Αλεξανδράκη, ένας από τους σημαντι-
κότερους διευθυντές φωτογραφίας του 
ελληνικού σινεμά έχασε τη ζωή του σε 
δυστύχημα με τη μηχανή του, σε ηλικία 
58 ετών.

Πριν από το θανατηφόρο τροχαίο, στο 
Διμηνιό της παλαιάς εθνικής οδού Αθη-
νών Κορίνθου, ο  Βασίλης Καψούρος 
βρισκόταν στην Αθήνα και σε συνεννο-
ήσεις με τον Σταύρο Τσιώλη για τις λε-
πτομέρειες του γυρίσματος της ταινίας 
«Γυναίκες που περάσατε από εδώ».

Με τον Σταύρο Τσιώλη ξεκίνησαν τη 
συνεργασία τους από το «Σχετικά με 
το Βασίλη» του 1986 συνεχίζοντας μαζί 
έως και  το «Φτάσαμεεεε» του 2004.  Ο 
Βασίλης Καψούρος ήταν  διευθυντής 
φωτογραφίας και στις τρεις ταινίες μυ-
θοπλασίας της Ελένης Αλεξανδράκη 
(«Σταγόνα στον Ωκεανό», «Η Νοσταλ-
γός», «Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος»), 
αλλά και της Μυρτούς Παράσχη στα δύο 
ντοκιμαντέρ που γύρισε («Ο Ιερός Βρά-
χος» το 1998 και την «Επανάσταση της 
Σιωπής» του 1997), ενώ υπήρξε συνερ-
γάτης σε ταινίες μικρού μήκους του Νί-
κου Γραμματικού, του Δημήτρη Μπίτου, 
του Δημήτρη Παντελιά και άλλων.

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

Tώρα και στο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Αγ. Γεωργίου 21 & Απ. Παύλου

ανοίξαμε και σας περιμένουμε με ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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ΓνώμηΜικρές Ειδήσεις

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

To Φθινόπωρο θα πα-
ραδοθεί το τμήμα Κόριν-
θος-Κιάτο και μέχρι το 
τέλος του έτους το τμήμα 
μέχρι το Ξυλόκαστρο. 
Αυτό δήλωσε μετά από 
συνάντηση που έγινε με 
τους Δημάρχους της πε-
ριοχής ο Γενικός Γραμμα-
τέας Υποδομών, Γιώργος 
Δέδες.

Το έργο της Ολυμπίας 
Οδού στο τμήμα Κόριν-
θος-Πάτρα έχει επανεκκι-
νήσει πλήρως και μάλιστα 
πριν από 2 εβδοαμάδες 
υπεγραφη μνημόνιο συ-
ναντίληψης μεταξύ του 
Υπουργείου Υποδομών και 
του παραχωρησιούχου.

Ταυτόχρονα υπεγρά-
φη μνημόνιο μεταξύ του 

Υπουργείου, της ΕΡΓΟΣΕ 
και της Ολυμπίας Οδού 
προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν τα προβλήματα 
με τις εμπλοκές του οδι-
κού με το σιδηροδρομικό 

δίκτυο.
Σύμφωνα με τις δηλώ-

σεις του κου Δέδε όλος 
ο αυτοκινητόδρομος από 
την Κόρινθο μέχρι την 
Πάτρα θα παραδοθεί στην 
κυκλοφορία στο τέλος του 
Μαρτίου του 2017.

Θα έχουμε μία "λειτουρ-
γική" Ολυμπία Οδός εκτός 
από 2-3 σημεία και το πα-
ράπλευρο οδικό δίκτυο 
που θα παραδοθεί λίγους 
μήνες αργότερα.

Ολυμπία Οδός: Το Φθινόπωρο 
θα δοθεί στην κυκλοφορία το 
τμήμα Κόρινθος-Κιάτο

Δημ. Ραψωματιώτης: Οργανωμένος και σε βάθος ο πόλεμος, 
πλέον, προς το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κορινθίας

Σε σύσκεψη που 
έγινε ο Γ. Δέδες 
ενημερώθηκε από 
την κατασκευάστρια 
κοινοπραξία για τα 
προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί από 
την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου.

Είναι αλήθεια, ότι «στην αναμπουμπούλα» 
κάποιοι χαίρονται όπως λέει και μια παροιμία.

Πολλά τα σενάρια : «Μας αγόρασε η ΤΕΡ-
ΝΑ», «θα μας αγοράσουν οι Δήμοι», «θα 
φέρουμε όλα τα σκουπίδια της Πελοποννήσου 
στο Μπολάτι».

Ξαφνικά, τα χωράφια μας έγιναν «ρέμα-
τα», και κάποιοι, όλως τυχαίως, τώρα διαπί-
στωσαν ότι ασχολούμαστε με σκουπίδια !!!!!

Κανείς όμως δε βλέπει τους 47 εργαζό-
μενους στις επιχειρήσεις μας, τις 40-50.000 
€ που κάθε μήνα πληρώνουμε στο κράτος, 
σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, εφορία κλπ, το 1,5 εκ. € το 
χρόνο που έρχεται στην τοπική οικονομία και 
μάλιστα από αξιοποίηση υλικών που σε αντί-
θετη περίπτωση θα γέμιζαν περισσότερο «τα 
πραγματικά» ρέματα.

Εμείς όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή, 
προχωράμε με δύναμη και με πείσμα.

Καλούμε τους φίλους να είναι δίπλα μας, 
να μας πουν, αν κάπου βλέπουν ότι πρέπει να 
προσέξουμε ή να προσπαθήσουμε περισσό-
τερο.

Απευθυνόμενοι στους «φίλους» που θε-
ωρούν ότι είναι τέλειοι, καθόλα νόμιμοι και 
γνώστες των πάντων, να ελέγξουν και τις 
αδειοδοτήσεις μας και τη δουλειά μας, ώστε 

να μας κάνουν ακόμα καλύτερους, με τις πα-
ρατηρήσεις τους.

Όλους αυτούς που δε βλέπουν το δάσος, 
ούτε καν το δέντρο, αλλά ίσως κάποια κλαδιά 
ή φύλλα, και έχουν να κάνουν καταγγελίες, 
να κοιτάξουν παντού γύρω τους την απόλυτη 
γύμνια, την απόλυτη παρανομία και ανευθυ-
νότητα, και στη συνέχεια να έρθουν στους 
φιλόξενους χώρους μας να τους ενημερώ-
σουμε.

Για το μόνο που θα πρέπει να είναι σίγου-
ροι είναι ότι δε θα μας αναγκάσουν να λει-
τουργήσουμε «κάτω από το τραπέζι», όπως 
δεν το έχουμε κάνει τόσα χρόνια.

Για τον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
Π κ΄ Δ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ

Ραψωματιώτης Δημήτρης

Ο Φάνης Κουρεμπές 
για τις ζημιές από το 
χαλάζι στην Κορινθία

Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ κ. Φάνhς Κουρεμπές 
στον ΑγροΤύπο (www.agrotypos.
gr) ώστε να αποτυπωθεί μια 
πρώτη εικόνα για τις ζημιές 
που υπέστησαν περιοχές της 
Κορινθίας από την πρόσφατη 
χαλαζόπτωση.
Σύμφωνα με αυτές «Ως προς τις 
περιοχές που έπληξε το χαλάζι 
φαίνεται ότι υπήρχε μία ζώνη 
πάνω από την καινούρια εθνική 
οδό. Έπιασε κάποιες βερυκοκιές 
στο Βέλο, Βοχαϊκό, Ζευγολατιό, 
μαθαίνουμε ότι έφτασε μέχρι το 
Σολωμό. Η ενημέρωση που έχω 
είναι ότι σε αμπέλια δεν έχουν 
γίνει ζημιές, εκτός από κάποιες 
λίγες πολύ πρώιμες ποικιλίες που 
είχαν έκπτυξη. Οι σουλτανίνες 
τώρα ξεκινούν οπότε αν έχουν 
γίνει ζημιές θα πρέπει να είναι 
μικρές. Οι βερυκοκιές βρίσκονται 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην 
ανθοφορία οπότε είναι ένα στάδιο 
που δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ. 
Πρέπει να δούμε και λίγο ποια είναι 
η κατάσταση με τα κηπευτικά, θα 
γίνουν και οι επισημάνσεις των 
εκτιμητών του υποκαταστήματος 
της Πάτρας ώστε να έχουμε 
καλύτερη εικόνα.»
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Γνώμη Το θέμα

Τρία μεγάλα έργα
για την Κορινθία

Συντήρηση παράπλευρου της Ν.Ε.Ο. οδικού δικτύου - Διάβρωση ακτών - Μόλος 900.000 € στο λιμάνι του Κιάτου

Σε συνάντηση με τους Δημάρχους της Κορινθίας 
στην οποία παρευρέθηκαν και οι τρεις βουλευ-
τές του Νομού (Μαρία Θελερίτη, Γιώργος Ψυχο-
γιός, Γιώργος Τσόγκας), ο Γενικός Γραμματέας 
Υποδομών, κ. Γιώργος Δέδες, επικεφαλής πο-
λυμελούς αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παρα-
γόντων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει 
αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Υπουργεί-
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε μια 
σειρά σημαντικά έργα υποδομών και ανάπτυξης 
στον Νομό Κορινθίας. 

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε μετά από αυτο-
ψία που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο 
της Ολυμπίας Οδού στην περιοχή του Ξυλο-

κάστρου, ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών 
θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε λειτουργία σε έναν 
χρόνο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2017. 

Συντήρηση παράπλευρου  
οδικού δικτύου
Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων χορηγεί ειδική χρηματοδότηση από 
εθνικούς πόρους (δηλαδή από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων) σε 4 δήμους της Κορινθίας 
(Κορίνθου, Βέλου-Βόχας, Σικυωνίων και Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης) προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν τα άμεσα προβλήματα συντήρησης των οδών 
του παράπλευρου δικτύου του αυτοκινητόδρομου 
και της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών, 
με γνώμονα την ασφάλεια και τις ανάγκες μετακί-
νησης των πολιτών. 

Προστασία των ακτών  
από τη διάβρωση
Ένα δεύτερο έργο στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς 
ο Γενικός Γραμματέας ήταν ο άμεσος προγραμμα-
τισμός εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
μών προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα από πιο 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κοριν-
θία και εν γένει η βόρεια Πελοπόννησος, που δεν 
είναι άλλο από την διάβρωση των ακτών.  Όπως 
ανέφερε, έχει ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό και υφι-
στάμενη πίστωση, μεγάλη ολιστική μελέτη για την 
αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών από την 
Κόρινθο μέχρι και την πόλη της Πάτρας (μέχρι τη 
Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου). Η μελέτη, η οποία είναι 
συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000€, θα δημο-
πρατηθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2016 με δημόσιο, 
διεθνή διαγωνισμό.

900.000 € για το λιμάνι του Κιάτου
Ο κ. Δέδες ενημέρωσε επίσης ότι αρχές καλοκαι-
ριού του 2016 θα δημοπρατηθεί και η δεύτερη 
φάση των έργων για το λιμάνι του Κιάτου, που πε-
ριλαμβάνουν την κατασκευή ενός μεγάλου μόλου, 
προϋπολογισμού περίπου 900.000€. 
Τέλος μια σειρά σημαντικές παρεμβάσεις που αφο-
ρούν το Δήμο Κορινθίων, το Δήμο Ξυλοκάστρου- 
Ευρωστίνης, και το Δήμο Βέλου- Βόχας, είναι σε 
εξέλιξη και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα 
σε συνεργασία με τους Δημάρχους των περιοχών 
αυτών. 
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ΓνώμηΚαρναβάλια 2016

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

λαμπάδες γάμου
δώρα γ ια  κάθε  περ ί σ ταση

Καρναβάλια παντού�

 ■ Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας. Θέμα: Πειρατές και πειρατίνες. Ένα 
εντυπωσιακό καράβι και μια ορδή από πειρατές και πειρατίνες να το ακολουθεί!

 ■ Δημοτικό Σχολείο Βοχαΐκού. Θέμα: Αρλεκίνοι. Τρελό κέφι από ένα πολυπληθές γκρουπ

 ■ Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Θέμα: Αυγά και κότες. Έξυπνες μεταμφιέσεις, πολύ κέφι!

 ■ Νέα Διάπλαση Μπολατίου-Μέγας Αλέξανδρος 
Βραχατίου. Θέμα:  "Ζούγκλα μου Ελλάς"

 ■ Ομάδες Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας Βέλου. Θέμα: Τα Κουτσούβελα στη φρουτοπία. 
Το θέμα αναδεικνύει τη χρησιμότητα των φρούτων στη διατροφή μας. 

 ■ Η καρναβαλική επιτροπή. Άψογη διοργάνωση, πολύ κέφι, πολλά συγχαρητήρια!

ΒΡ

ΑΧ
Α
Τ
Ι  

• 

 ΣΑΒΒΑΤΟ  12  Μ
Α

ΡΤΙΟΥ • 
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NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πατρών 37, Κόρινθος, τηλ. 2741054525, κιν. 6972502814

Ελάτε να διοργανώσουμε μαζί ξεχωριστές εκδηλώσεις για σας και τους αγαπημένους σας
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Καρναβάλια παντού�
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ΥΡΙΑΚΗ  13  Μ
Α

ΡΤΙΟΥ • ΒΕ
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ΥΡΙΑΚΗ  6  Μ
Α

Ρ
ΤΙΟΥ • 

ΖΕΥ
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Λ
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  •  ΚΥΡΙΑΚΗ  13  Μ
ΑΡΤΙΟΥ • 

 ■ Δημοτικό Σχολείο Βοχαΐκού. Θέμα: Αρλεκίνοι. Τρελό κέφι από ένα πολυπληθές γκρουπ

 ■ Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Θέμα: Αυγά και κότες. Έξυπνες μεταμφιέσεις, πολύ κέφι!
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Ταρσός Κορινθίας

Το έτος 1458 μ.Χ ο οθω-
μανός σουλτάνος Μεχμέτ 
Β΄ (Μωάμεθ) ο Πορθητής 
πραγματοποίησε εκστρα-
τεία στην βυζαντινή  μέχρι 
τότε Πελοπόννησο με στόχο 
την κατάκτησή της, με αφε-
τηρία την Κορινθία και τα 
κάστρα – φρούρια αυτής. Ο 
σουλτάνος ως επικεφαλής 
πολυάριθμου στρατεύματος 
έφθασε στη Ταρσό και την 
πολιόρκησε. Ο βυζαντινός 
άρχοντας Δόξας ανέλαβε 
την οργάνωση της άμυνας 
του κάστρου και της πόλε-
ως. Οι υπερασπιστές της πό-
λης, Φλιάσιοι και Αρβανίτες, 
προέβαλαν σθεναρή αντί-
σταση και επειδή φάνηκε ότι 
η πολιορκία θα κρατούσε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, οι 
δύο πλευρές προχώρησαν 
σε συμφωνία.

Οι Οθωμανοί πρότειναν 
στους πολιορκημένους να 
παραδοθούν για να γλιτώ-
σουν τη ζωή τους. Πάγια 
τακτική τους ήταν να μην 
καταστρέφουν τις πόλεις 
που παραδίδονταν χωρίς 
μάχη, ενώ σε αντίθετη περί-
πτωση η καταστροφή και η 
σφαγή ήταν ολοκληρωτική. 
Η τακτική αυτή είχε εφαρ-
μοστεί με επιτυχία ήδη από 
τον προηγούμενο αιώνα στα 
Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, 
και είχε σκοπό να διευκολύ-
νει την κατάληψη κάστρων 
και να αποθαρρύνει την 
οποιαδήποτε αντίσταση.

Τελικά, μετά από σύντομο 
σχετικά αγώνα, οι υπερα-
σπιστές της Ταρσού παρα-
δόθηκαν με τον όρο να επι-
ζήσουν. Ο Σουλτάνος όμως 
δεν τήρησε την συμφωνία, 
ίσως γιατί η πολιορκία είχε 
κρατήσει αρκετά ή γιατί η 
πόλη δεν παραδόθηκε εξ 
αρχής αλλά προέβαλε αντί-
σταση.

Οι Οθωμανοί εισήλθαν 
στην πόλη προκαλώντας 
μεγάλη σφαγή. Η πόλη και 

το κάστρο καταστράφηκαν 
ολοσχερώς. Οι υπερασπι-
στές του κάστρου δεν σφα-
γιάστηκαν, αλλά οι Οθω-
μανοί τους συγκέντρωσαν 
όλους έξω από το κάστρο 
και έσπασαν τους αστρα-
γάλους τους με σφυριά, 
θανατώνοντας έτσι τους πε-
ρισσότερους. Σε ανάμνηση 
αυτής της βαρβαρότητας, 
οι Τούρκοι αποκαλούσαν το 
βράχο ως «Τοκμάκ Χισάρ» 
(Τοκμάκ = σφυρί), ονομασία 
η οποία τα νεότερα χρόνια 
ελληνοποιήθηκε σε «Κά-
στρο των Σφυρών». Κατά 
άλλη μνήμη,όταν οι Οθωμα-
νοί άλωσαν το οχυρό, ο άρ-
χων Δόξας κατέλαβε άλλη 
οχυρή θέση, δίχως όμως 
να τα καταφέρει. Διέφυγε 
στα Καλάβρυτα, όπου οι 
Οθωμανοί τον έγδαραν και 
με διαταγή του σουλτάνου 
έσπασαν τους ταρσούς των 
χεριών των συντρόφων του.

Όσοι από τους κατοίκους 
τελικώς απέμειναν ζωντα-
νοί, διασκορπίσθηκαν πρός 
διάφορες κατευθύνσεις. 
Χωριά όπως η Γκούρα, τα 
Ταρσινά, το Σουληνάρι φαί-
νεται να ιδρύθηκαν από 
Ταρσινούς. Λίγοι ήταν αυτοί 
που παρέμειναν και ίδρυ-
σαν τα χωριά Άνω και Κάτω 
Ταρσό πάνω ή κοντά στα 
ερείπια της μεσαιωνικής πό-
λης. Μετά την παράδοση της 
Ταρσού, ο σουλτάνος ανα-
χώρησε για την περιοχή του 
Φλιούντα, αφού όμως πρώ-
τα τοποθέτησε δικούς του 
αξιωματούχους - άρχοντες 
και πήρε μαζί του 300 εφή-
βους για την στελέχωση των 
γενιτσαρικών ταγμάτων.

Το φρούριο Ταρσός συνέ-
χισε να μνημονεύεται στους 
καταλόγους των φρουρίων 
των ετών 1450 (Torsos), 
1467 (Tarses), 1469 (Tarso) 
και πιθανόν στον κατάλογο 
του έτους 1471 (Farsas). Το 
φρούριο κατόπτευε την κοι-
λάδα του ποταμού Όλβιου 
που συνέδεε την Ευρωστίνη 
με τον Φενεό στην Κορινθία, 
ενώ  είναι ορατά η Βίγλα 
(περίπου 1 χλμ ανατολικά 
του χωριού Στενού), η Κο-
ρυφή Ντούσια της Κυλλήνης 
(2040μ), η θέση Παλαιόκα-
στρο (1000μ) στο 1 χλμ ΒΑ 
της Φενεού (Σιβίστα), από 
όπου φαίνεται το φρούριο 
του Πανοράματος (Φονιά) 
και από εκεί το φρούριο 
Φαρμακά.

Σήμερα, το τοπωνύμιο της 
μεσαιωνικής πόλεως της 
Ταρσού διασώζεται στα δύο 
παρακείμενα προαναφερό-
μενα ομώνυμα χωριά του 
άνω και κάτω Ταρσού.

Η Επισκοπή Ταρσού 
/ Σαρσοκορώνη 
(Ταρσοκορώνη)

Ο Ταρσός πρέπει να άκμα-
σε τουλάχιστον από το τέλος 
του Η΄ αιώνα και ύστερα. 
Κατά τις τελευταίες σλαβι-
κές επιδρομές αποτέλεσε το 
καταφύγιο του Ελληνισμού 
της ευρύτερης περιοχής. 
Αργότερα, όταν επανήλθε 
η ομαλότητα και η ηρεμία, 
φαίνεται πώς το οχυρό αυτό 
φρούριο έχασε τη σημασία 
του. Την απέκτησε όμως 
εκ νέου κατά τον ΙΕ΄ αιώνα 
λόγω των μεγάλων τουρκι-
κών επιδρομών.

Με το όνομα «Ταρσός», 
εκτός από το φρούριο – 
οχυρό,  είναι γνωστή και 
Επισκοπή Ζεμενού και Ταρ-
σού. Σε εκκλησιαστικό έγ-
γραφο, όταν αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου ήταν ο Αλέ-
ξιος Α΄ Κομνηνός (1081 – 
1118 μ.Χ), μνημονεύεται η 
ίδρυση επισκοπής Ταρσού 
και Ζήμαινας, η οποία ανα-
φέρεται και ως επισκοπή 
Ταρσοκορώνης. Η ύπαρξη 
πάντως της επισκοπής με 
την επωνυμία «Σαρσοκορώ-
νης» υποδηλώνει ότι η ιστο-

ρία του κορινθιακού Ταρσού 
είναι πολύ παλαιότερη.

Είναι πολύ πιθανό να 
υπήρχε επισκοπή Ταρσού 
(Σαρσοκορώνη) και στις 
αρχές του Θ΄ αιώνα. Η επι-
σκοπή όμως ανήκε στη 
Μητρόπολη Πατρών, χωρίς 
να γνωρίζουμε με ακρίβεια 
μέχρι πότε αυτή διατηρή-
θηκε. Πληροφορούμαστε 
ότι ο βυζαντινός αυτοκρά-
τορας Νικηφόρος Α΄ (802 
– 811 μ.Χ) με χρυσόβουλλό 
του παραχώρησε στη νε-
οσύστατη τότε μητρόπολη 
της Πάτρας τις επισκοπές 
Μεθώνης, Λακεδαίμονος 
και Σαρσοκορώνης. Οι επι-
σκοπές Μεθώνη και Λακε-
δαίμων είναι γνωστές, ενώ 
η Σαρσοκορώνη δεν εμφα-
νίζεται με αυτό τον σύνθε-
το τύπο σε μεταγενέστερες 
πηγές. Μοναδική ίσως εξαί-
ρεση αποτελεί ένα έγγραφο 
του Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως Κυρίλου Α΄ το 
έτος 1622 όπου αναφέρει: 
«αι επισκοπαί Κορώνης και 
Σαρσοκορώνης ώσιν ηνω-
μέναι τη μητροπόλει Παλαι-
ών Πατρών, κατά τα παρα-
δεδομένα χρυσόβουλλα των 
μακαρίων βασιλέων κ.λ.π.».

Σύμφωνα με το πατριαρ-
χικό έγγραφο του Κυρίλλου 
Α΄ μπορεί η Κορώνη να το-
ποθετηθεί γεωγραφικά με 
βεβαιότητα σε κορινθιακό 
έδαφος, διότι δεν είναι λογι-

κό να μνημονεύεται δύο φο-
ρές η επισκοπή της Κορώ-
νης Μεσσηνίας. Εκείνο που 
μένει είναι να αναζητηθεί το 
τοπωνύμιο «Κορώνη» επί 
κορινθιακού εδάφους. Δεν 
μπορούμε όμως να ορίσου-
με την ακριβή θέση της κο-
ρινθιακής Κορώνης, ώστε 
να αποδειχθεί εάν αυτή 
βρισκόταν στην περιοχή του 
Ταρσού. 

Σε σουλτανικό φιρμάνι 
πάντως του έτους 1803, το 
οποίο αφορά την περιοχή 
της Κορινθίας, μνημονεύο-
νται κοινότητες «Μετροκό-
ρωνα». Πρόκειται δηλαδή 
για τις κοινότητες Μέτρο και 
Κορώνη, οι οποίες βρίσκο-
νταν μεταξύ τους σε κοντινή 
απόσταση και αποκαλού-
νταν μαζί ως «Μετροκό-
ρωνα». Σήμερα κοντά στο 
Ξυλόκαστρο υπάρχουν οι  
μικροί οικισμοί Κορωναίϊκα 
και Κορωνιαταίικα. Επο-
μένως είναι πολύ πιθανό η 
Κορώνη να βρισκόταν στην 
περιοχή της Ζήρειας, δηλα-
δή κοντά στο Ταρσό.

Από τον ΙΕ΄ αιώνα και 
ύστερα η επισκοπή αυτή 
είναι γνωστή ως επισκοπή 
Ζεμενού και Ταρσού, και 
υπαγόταν στη Μητρόπολη 
Κορίνθου. Δεν είναι πάντως 
βέβαιο εάν στη Μητρόπολη 
Κορίνθου υπαγόταν ποτέ 
επισκοπή με το όνομα μόνο 
του Ταρσού, διότι στις δια-
θέσιμες πηγές μνημονεύεται 
πάντοτε με το σύνθετο όνο-
μα Ταρσού και Ζεμενών, ενώ 
δεν υπάρχει καμία πηγή που 
να αναφέρει μόνο το όνομα 
του Ταρσού ως επισκοπή.

Κατά την Ύστερη Βυζα-
ντινή περίοδο (1204 – 1453 
μ.Χ) ο Ταρσός ήταν ένα ακ-
μαίο κέντρο και διέθετε ένα 
ισχυρό φρούριο. Δεν μπορεί 
όμως να ειπωθεί κάτι αντί-
στοιχο και για τη Ζεμενό. 
Η απουσία του ονόματος 
«Ζεμενός» ως οικισμού ή 
ως φρουρίου από τις πηγές 
του ΙΔ΄ και ΙΕ΄ αιώνα δείχνει 
ότι η άλλοτε βυζαντινή πόλη 
βρισκόταν σε παρακμή. Στα 
χρόνια των τουρκικών επι-
δρομών φαίνεται ότι η έδρα 
της επισκοπής μετατοπίστη-
κε στο ασφαλές φρούριο του 
Ταρσού, η περιοχή του οποί-
ου αποτελούσε τμήμα της 
δικαιοδοσίας της επισκοπής 
Ζεμενού.

Ιστορικά

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

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Συνεχίζεται
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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

Εκδηλώσεις

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Τα ξεχωριστά παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα και τις γεύσεις της Πελοποννήσου είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στην πλατεία 

Συντάγματος και στην εκδήλωση ÇΜια Μικρή Ελλάδα στην ΑθήναÈ. 

Εντυπωσίασε η Πελοπόννησος 
στην καρδιά της Αθήνας

Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
από 3 έως 6 Μαρτίου 2016 
στο πλαίσιο των αποκριάτι-
κων εκδηλώσεων του Δή-
μου Αθηναίων. Η Πλατεία 
Συντάγματος για λίγες ημέ-
ρες μεταμορφώθηκε σε ένα 
μικρό ελληνικό χωριό με 
τη συνεργασία της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας και 
τη συμμετοχή των περισσό-
τερων Περιφερειών.

Το κοινό της πρωτεύου-
σας που βρέθηκε στο 
Σύνταγμα τις τέσσερεις 

αυτές ημέρες, είχε την ευκαι-
ρία  να γνωρίσει τα Πελοπον-
νησιακά ποιοτικά προϊόντα, 
να δοκιμάσει συνταγές της 
αποκριάς, και να ενημερω-

θεί για τον προορισμό και τα 
έθιμα μέσω εξειδικευμένου 
εντύπου. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε 
παρουσίαση των παραδοσι-
ακών εθίμων της αποκριάς 
από όλη την Ελλάδα. Το κλεί-
σιμο των εκδηλώσεων έγινε  

την Κυριακή 6 Μαρτίου με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, η 
οποία έκλεψε τις εντυπώσεις 
με το δρώμενο ευετηρίας 
που παρουσίασε ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Νεδουσέων 
Μεσσηνίας καθώς και το Χο-
ρευτικό Σύλλογο Αργολίδας 
από το Λυγουριό του Δήμου 
Επιδαύρου. Τραγόμορφοι 
μεταμφιεσμένοι, ζωσμένοι 
με τα βαριά τους κουδούνια, 
η φλογέρα και το τύμπανο, οι 
γυναίκες της Νέδουσας, μαζί 
τα αποκριάτικα τραγούδια 
και το χορευτικό της Αργο-
λίδας ξεσήκωσαν ευχάριστα 
για αρκετή ώρα τους χιλιά-
δες παραβρισκόμενους στην 
Πλατεία Συντάγματος. 

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 Η εκδήλωση οργανώ-
θηκε από τον δήμο Αθη-
ναίων και τον Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, σε 
συνεργασία με την Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας και 
το Γραφείο Ισότητας των 
Φύλων της ΕΝ.ΠΕ. από 
3 έως 6 Μαρτίου στην 
πλατεία Συντάγματος.

PELOPONNESE.EVENTS


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΌΠΌΝΝΗΣΌ

Σ τον “αέρα” βρίσκεται το νέο διαδικτυακό καλεντάρι της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου Peloponnese.events. Στη 

νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφέρονται όλες οι σημαντι-
κές εκδηλώσεις της Πελοποννήσου με Πολιτιστικό, Αθλη-
τικό, Θρησκευτικό, Επιχειρηματικό, Γαστρονομικό, Λαο-
γραφικό  περιεχόμενο τις οποίες μπορούν οι επισκέπτες να 
αναζητήσουν με τρόπο εύχρηστο και λειτουργικό.
Το ηλεκτρονικό καλεντάρι της Πελοποννήσου Peloponnese.
events λειτουργεί ως μέσο προβολής του τόπου μας αλλά 
ταυτόχρονα  αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο για τους 
tour operator και travel agent του εξωτερικού-εσωτερικού 
οι οποίοι ως στόχο έχουν τον εμπλουτισμό των τουριστι-
κών τους πακέτων και τη δημιουργία ελκυστικών εμπει-
ρικών-τουριστικών προϊόντων βασισμένα στις σημαντικές 
εκδηλώσεις λαμβάνουν μέρος στην Πελοπόννησο.
Ο χρήστης μπορεί με ευκολία να επιλέξει την εκδήλωση 
που αναζητά είτε μέσω της ημερομηνίας, της περιοχής, το 
είδος της εκδήλωσης που επιθυμεί ή συνδυαστικά, ενώ 
μπορεί να καταχωρήσει και τα δικά του γεγονότα, να αφή-
σει τις εντυπώσεις του σε κάποια εκδήλωση, και να συμμε-
τάσχει στην online κοινότητα που έχει δημιουργηθεί.

Σε συνεργασία με δήμους και φορείς
Το Peloponnese.events έγινε σε συνεργασία με τους Δή-
μους και φορείς της Πελοποννήσου που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της Περιφέρειας, και αποτελεί μια σημαντική 
καταγραφή και διάδοση του τουριστικού και πολιτιστικού 
προϊόντος της Πελοποννήσου κυρίως όσον αφορά την πα-
ράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Περιφέρειας μας η οποία 
συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες εκδηλώσεις.
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Χωρίς να πιάσει τη μεγάλη απόδοση ο ΑΟ Ζευγολατιού στον αγώνα τις 9ης Μαρ-
τίου απέναντι στην Κεφαλονιά κατάφερε με σταθερότητα στο παιχνίδι του και εκ-
μεταλλευόμενος τα αμυντικά λάθη των φιλοξενούμενων να κάνει το παιχνίδι της 

πρόκρισης εύκολη υπόθεση! Η ομάδα του 
Ζευγολατιού μετά την κατάκτηση του κυ-
πέλλου Κορινθίας συμμετέχει στο κύπελλο 

Ερασιτεχνών Ελλάδος στον 7ο όμιλο. Οι άλλες ομάδες που κονταροχτυπήθηκαν 
για την πρόκριση στην δεύτερη φάση ήταν: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου-Δόξα 
Νέας Μανωλάδας 0-0, (4-5 πεν.) και ΑO Πύλου-ΑO Κατασταρίου 0-2. Στη 2η 
αγωνιστική θα αναμετρηθούν οι Δόξα Νέας Μανωλάδας με τον ΑO Κατασταρίου, 
ενώ ο Α.Ο. Ζευγολατιού περνάει κατευθείαν στην 2η φάση.

Μέτρια ήταν η εικόνα του παιχνι-
διού σε γενικές γραμμές. Ξεχώ-
ρισαν βέβαια τα ατού του ΑΟΖ 

αφού αρκετές φορές απείλησαν την εστία 
των φιλοξενούμενων. Το Ζευγολατιό κα-
τάφερε να προηγηθεί στο 35΄ με κοντινό 
πλασέ του Χρυσαφίδη.
Στο 2ο ημίχρονο ο Μυργιώτης εκμεταλ-
λεύτηκε δύο φορές τα λάθη των αμυ-
ντικών και στο 55΄ και 72΄ σκόραρες 
αντίστοιχα. Στο 77΄μείωσε η Α.Ε. Κεφαλ-
ληνίας και στο 83΄ ο Χρυσαφίδης έγραφε 
το τελικό 4-1.
Στην επόμενη φάση, όπως είπαμε, περ-
νάει αυτομάτως χωρίς αγώνα και περι-

μένει το νικητή του αγώνα που θα γίνει 
στις 30 Μαρτίου μεταξύ Μανωλάδας-Κα-
τασταρίου Ζακύνθου.
Kαλή η διαιτησία του κ. Α. Βλάχου (Αλ. 
Καραθανάσης και Α. Καλλής), από το 
Σύνδεσμο Αττικής.
Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: (Γ. Δανίκας), Μη-
τσόπουλος, Χουσελάς, Γκαρμίρης, Βε-
λέντζας (60’ Φωστέρης), Παϊνέσης, 
Σπυρόπουλος, Γκολέμης, Μαλαχάρης, 
Χρυσαφίδης, Ζαρίκος (68’ Χατζηφρωνί-
ου), Μυργιώτης.
Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: (Γ. Τόγιας), Τσια-
ουσντέλιο, Χαραλαμπόγλου, Παπαδη-
μητρόπουλος (18’ λ.τ. Στεφανάτος), 

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Πρόκριση στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου Ερασιτεχνών!

ΚΥΠΕΛΛΌ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Ο Α.Ο. Ζευγολατιού νίκησε 4-1 την Α.Ε. Κεφαλλονιάς και προκρίθηκε απευθείας στην επόμενη φάση 

ΝΙΚΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ 
ΝΤΕΡΜΠΥ ΕΝΌΨΕΙ

 Μια ακόμα νίκη πανη-
γύρισε ο ΑΟ Ζευγολατιού, 
με 0-3 επί του Πέλοπα και 
πλέον περιμένει το μεγάλο 
ματς κόντρα στην Κόρινθο 
2006, που ίσως θα κρίνει 
τον φετινό πρωταθλητή.
το σκορ άνοιξε ο ΑΟΖ με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Μυργιώτη, σε παράβαση 
που κέρδισε ο ίδιος, ενώ 
στην επανάληψη ο Σπυρό-
πουλος έκανε το 0-2 με 
τον Σπυρόπουλο. Το τελικό 
0-3 έκανε ο Φωστέρης 
μέσα σε αποθέωση για τους 
φιλοξενούμενους.

Oι "Kιτρινόμαυροι” της Kεφαλο-
νιάς πάλεψαν δυνατά στο πρώτο 
ημίχρονο αλλά στην επανάληψη 
κατέρευσαν και δέχτηκαν τρία 
ακόμη γκολ. Κατάφεραν να μει-
ώσουν στο 78’ με τον Eμιλιάνο, 
μετά απο πάσα του Bουκελάτου.

Ζαμπαύτης (67’ Μπαζάρογλου), Τζωρ-
τζάτος, Φωκάς, Πολλάκης (67’ Βουκε-
λάτος), Λυκούδης, Εμιλιάνο, Μαλισό-
βας, Αποστόλου.

πηγή: www.apopsi24.gr
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

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

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

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

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

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

Θέατρο

...ΣΤΌ ΚΑΙΣΑΡΙ

 Στο ησυχαστήριο του, στο 
Καίσαρι ο συγγραφέας του 
έργου Γιώργος Α. Χριστοδούλου 
βρίσκει στην επαφή με την ορεινή 
κορινθιακή γη την ηρεμία, τη 
γαλήνη και την έμπνευση για τα  
δημοφιλή έργα του.

Το θεατρικό ομώνυμο έργο 
του Κορίνθιου βραβευμένου 
συγγραφέα Γιώργου Α. Χρι-
στοδούλου έχει την τιμή να φι-
λοξενηθεί στο θέατρο του Περι-
γιαλίου το Σάββατο 26-3-2016 
στις 8.30 το βράδυ.

Τ ην αντιστασιακή Λέλα Κα-
ραγιάννη απέναντι στην 
Γερμανική κατοχή και την 

πολυτάραχη ζωή της, ενσαρκώνει 
η εξαιρετική και γνωστή ηθοποι-
ός Μαίρη Βιδάλη. Κάτω από την 
μαγική σκηνοθετική μπαγκέτα της 
Γιώτας Κουνδουράκη που κατά-
λαβε άριστα τον γραπτό λόγο, η κα 
Βιδάλη ταυτίζεται απόλυτα με την 
ψυχολογία της ηρωίδας.
Από την άλλη, έχουμε ένα μεστό 
κείμενο, μια ιδιαίτερη γραφή από 
μια έμπειρη πένα, αποφθεγματι-
κή, σε βαθμό που να φέρει ο Κο-
ρίνθιος δικός μας συγγραφέας το 
δικό του «Χριστοδούλειο» ύφος. 
Στην Αθήνα και όχι μόνο, το συ-
γκεκριμένο έργο έχει αποσπάσει 
εκπληκτικές κριτικές. 
Αν μελετήσει κάποιος την παρά-
σταση, τότε θα δει ότι στη Μαίρη 
Βιδάλη, δεν υπάρχουν ούτε υπερ-
βολές ούτε τίποτα παραπανίσιο. 
Μαγεύει χαμογελώντας, κλαίει 

λαχταρώντας την ελευθερία της 
από τους κατακτητές Γερμανούς, 
ενώ συγχρόνως αναμένει τον θά-
νατο όρθια! 
Η μεγάλη αυτή ηθοποιός κατα-
φέρνει να συγκινεί, να μελαγχολεί, 
να αντιστέκεται, να βασανίζεται, να 
υποφέρει και στο τέλος να εκτε-
λείται από τις ριπές των πολυβό-
λων των Ες-Ες. Λες και όλα με-
τουσιώνονται στην πρόταση: «Τον 
θάνατο δεν τον φοβήθηκα ποτέ!!»
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την 
διάρκεια της παράστασης, στον 
θάνατο του Ιωάννη Βαλάση, το 
σπαρακτικό μοιρολόι «Λεβέντης 
είσαι μάτια μου», ακούγεται από 
την συγκλονιστική φωνή της μη-
τέρας του συγγραφέα Μαρίνας Α. 
Χριστοδούλου!! Ένας θεατρικό 
έργο πινακοθήκη, ένας ύμνος 
στην ελευθερία και στην Ελλάδα! 
Τέλος, οι περίφημοι φωτισμοί και 
οι ήχοι της παράστασης ανήκουν 
στον Γιώργο Δανεσή, ενώ τα βί-
ντεο επιμελήθηκε με πολύ μεράκι 
η Κατερίνα Μαντέλη.

Ο συγγραφέας του έργου
Ο Γιώργος Α. Χριστοδούλου γεν-
νήθηκε στο Βέλο Κορινθίας το 
1958. Έχει βραβευτεί δύο φορές 
(από την Ουνέσκο και το Κρατικό 

Εθνικό Θέατρο). Δημοσιογράφος–συγ-
γραφέας έχει αρθρογραφήσει σε εφη-
μερίδες και περιοδικά, (Ελευθεροτυπία, 
Βραδυνή, Αδέσμευτος Τύπος, Σφήνα 
κ.ά.). Έχει ασχοληθεί για χρόνια με το ρα-
διόφωνο, ενώ έχει γράψει 
τα βιβλία: «Ο Λόφος της Ει-
ρήνης», «Ιστορίας Λόγος», 
«Ορατός Κύκλος», «Αδιέ-
ξοδος», «Ο γλύπτης και η 
κοιμωμένη του», και «Το 
δάκρυ της Τζοκόντα». 
Επίσης, στις Αθηναϊκές 
σκηνές, έχουν ανέβει θε-
ατρικά του έργα: «Γιαννού-
λης Χαλεπάς», «Ξανθίππη η γυναίκα του 
Σωκράτη», «Ομφάλιος Λώρος», «Πηνε-
λόπη Δέλτα» και «Λέλα Καραγιάννη η 
μάνα της αντίστασης».

ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Η μάνα της 
αντίστασης

 
Από το 2007 ο Γ. 
Χριστοδούλου δίνει 
διαλέξεις σε Πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ 
με θέματα κοινωνι-
κοπολιτικού αλλά 
και φιλοσοφικού 
περιεχομένου.

Στο θέατρο Περιγιαλίου για μια παράσταση

Η Μαίρη Βιδάλη υποδύεται με σπάνιο υποκριτικό ήθος την ηρωίδα της Αντί-
στασης, σε έναν μονόλογο, που ξετυλίγει πτυχές από τον βίο και τον πολιτι-
σμό της Λέλας Καραγιάννη.
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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

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ
• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

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

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

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

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

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

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

ΑΠΑΛΛΑΓΕΊΤΑΊ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΠΌΝΌΥΣ: Αυχένος, ώμου-χει-

ρός, μέσης, γονάτων, πονοκεφάλους. Από τη δερματική φαγούρα 

και την ψωρίαση. Άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα με βότανα 

και με αλοιφές που εφαρμόζονται από έμπειρη πτυχιούχο θερα-

πεύτρια. τηλ. 6934 519032
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Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

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

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
   ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
   LASER (ΜΥΩΠΙΑΣ-

             ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ-ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ)
   PRK-LASIK
   ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ (O.C.T.-HRT)
   ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Αθηνών 40, ΚΙΑΤΟ, 20200
τηλ. 2742 0 22236
κιν. 6977 199666

e-mail: giorgoskolovinos@gmail.com

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν τα 
εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης "Η 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ" του Βασίλη 
Σκαράκη, στις 6 μ.μ. στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Σικυωνίων με τη στήρι-
ξη του ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ" και πο-
λιτιστικού Συλλόγου "ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ".

Τον καλλιτέχνη πλαισίωσαν με 
έργα τους οι κυρίες Άννα Δαμά, 

Γιούλα Παπαχρήστου και Μαρία 
Χωρέμη.

Την εκδήλωση προλόγισε η κυρία 
Λίτσα Κοντογιάννη και τη κεντρική 
ομιλία με θέμα "Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ" έκανε η κυρία Νατάσα Τέ-
κνου.

Η έκθεση λειτούργησε μέχρι το 
Σάββατο 12 Μαρτίου.

Ετήσιος αποκριάτικος χορός 
του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Βραχατίου

Την Παρασκευή 4 Μαρ-
τίου 2016 και ώρα 7.00μμ, 
έγινε στο bar-restaurant 
Quasar, στην παραλία 
Βραχατίου ο ετήσιος 
αποκριάτικος χορός του 
Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων Δημοτικού Σχο-
λείου και Νηπιαγωγείου 
Βραχατίου. 

Η συμμετοχή των παι-
διών και των γονέων ήταν 
μεγάλη, όπου ξεχείλισε το 
κέφι και η ζωντάνια. Μου-
σική, χορός, body painting 
και συλλογικά παιχνίδια 
διασκέδασαν τα παιδιά μέ-
χρι αργά το βράδι. Επίσης 
η υπέροχη χορωδία της 
έκτης τάξης του Δημο-
τικού εκτέλεσε, τέσσερα 
τραγούδια με την επιμέ-
λεια του διευθυντή του 
Σχολείου κ. Ανδρικόπου-
λου, εν όψη της συμμετο-
χής της στην 8η Πανελλή-
νια Συνάντηση Σχολικών 
Χορωδιών στην Καρδίτσα. 
Λειτούργησε λαχειοφόρος 

αγορά και θέλουμε να ευ-
χαριστούμε θερμά όλους 
τους χορηγούς δώρων.

Την προηγούμενη μέρα 
ο Σύλλογος σε συνεργασία 
με τον Συλλόγο Διδασκό-
ντων  γιόρτασε στο σχολείο 
την Τσικνοπέμπτη με το 
ψήσιμο σουβλακιών για τα 
παιδιά, με μουσική και πα-
ραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια. Ευχαριστούμε 
τους αδελφούς Δαληβίγκα 
για το ψήσιμο, για την χο-
ρηγία τροφίμων τις επιχει-
ρήσεις Σκούπα, Φιλλιππό-
πουλου, Σούπερ Μάρκετ 
Κρητικός, Δουβή, Σπυρό-
πουλου, Ίσαρη, Δήμα Γε-
ώργιου, Χαγιάτι, Γούμενου 
Γεώργιου, Το Καφενείο της 
Μιμής, Πίττα Εξπρές και 
Μαλλιώρα Γιάννη.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων  

Δημοτικού Σχολείου  
και Νηπιαγωγείου 

Βραχατίου

"Η γυναίκα στην τέχνη" στο Κιάτο
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