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Οι κόντρες Περιφέρειας και κυβέρνησης
η αβουλία, η διάσπαση και η καχυποψία
των δημάρχων οδηγούν με μαθηματική
ακρίβεια σε πλήρες αδιέξοδο τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
Παραιτήθηκε για τρίτη φορά(!) ο πρόεδρος του
ΦοΔΣΑ μετά από μία θυελλώδη συνεδρίαση για
το ακριβές περιεχόμενο της προηγούμενης ομόφωνης απόφασης!
σελ. 2-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟ ΚΑΡΑΤΕ!

Α Γ ΡΟΤ Ι Κ Α

Αγωνία για το νερό στη Στιμάγκα
Ομοσπονδιακός
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Γιώργος Δαρδάνης, μίλησε
στο ypaithros.gr για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
προπονητής
οι παραγωγοί σουλτανίνας και τις ελπίδες που επαφίουν
στην κατασκευή του φράγματος του Ασωπού. σελ. 5
ο Αργ. Κωνσταντίνου!
ΘΕΜ ΑΤΑ

Στη Βουλή το θέμα για τον υπολογισμό
του ΦΑΠ στις περιοχές Άσσου-Λεχαίου
Με ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές ζητούν να εφαρμοστεί αυτόματα
για όλους τους δικαιούχους η τροποποιημένη απόφαση
σελ. 6

EK Δ ΗΛ Ω Σ Ε Ι Σ
Υπόσχεται μεγαλύτερες διακρίσεις και συγκινήσεις για την περιοχή και τη χώρα μας
σελ.

4

"Εκάβη" του Ευριπίδη
στο αρχαίο θέατρο Σικυώνας
Ο σύλλογος "Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών «Λύσιππος» παρουσιάζει την
αριστουργηματική, αντιπολεμική αρχαία τραγωδία. σελ. 9
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Αδιέξοδο στη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Τεταμένες οι σχέσεις των δημάρχων - Παραιτήθηκε για τρίτη (!) φορά ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ
Απειλητικός εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης σε επιστολή του προς τους δημάρχους
Θυελλώδης ήταν η τελευταία
συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ στην
Τρίπολη, όπου οι δήμαρχοι μετά
τους πανηγυρισμούς και τις
ομοφωνίες της προηγούμενης
συνεδρίασης, επέστρεψαν στην
καχυποψία και την ασυμφωνία,
συγκρουόμενοι σε υψηλούς
τόνους για το περιεχόμενο της
απόφασης της 18/7/2016.

Α

ποτελεί, προφανώς, παγκόσμια
πρωτοτυπία, ένας φορέας να
παίρνει μια ομόφωνη και πανηγυρική
απόφαση και στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση τα μέλη του να "σφάζονται" για το ποιο ακριβώς ήταν περιεχόμενο της απόφασης!
Το παζλ του αδιεξόδου συμπληρώνεται από την απόφαση του ΦΟΔΣΑ ότι οι
δήμοι θα έπρεπε να δηλώσουν μέχρι
τις 10 Αυγούστου αν θα κάνουν τοπική
διαχείριση, γνωστοποιώντας αφ’ ενός
τον αδειοδοτημένο τόπο που θα την
κάνουν και αφ’ ετέρου τον τόπο όπου
θα κατασκευαστεί ο απαιτούμενος
ΧΥΤΥ.
Με την προϋπόθεση αυτή συμπληρωμένη, θα σταλεί απάντηση σε έγγραφο
του υπουργού Επικρατείας Αλέκου
Φλαμπουράρη, με το οποίο ζητούσε
από τον ΦΟΔΣΑ να στείλει στην διυπουργική επιτροπή τον κατάλογο των
δήμων που θα συμμετάσχουν στον
αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό της Πελοποννήσου για τα σκουπίδια και την ανάπτυξη τοπικών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

■■ Η συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ, της Τρίτης 2 Αυγούστου, χαρακτηρίστηκε από έντονες λεκτικές συγκρούσεις, κυρίως μεταξύ
του δημάρχου Κορινθίων Αλ. Πνευματικού και του δημάρχου Καλαμάτας Σπ. Νίκα.

Εν τω μεταξύ, στο σήριαλ της διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου
ήρθε να προστεθεί η αυστηρή επιστολή Τατούλη προς το ΦοΔΣΑ η οποία
μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το έργο αποτελεί μια άμεσα εφαρμόσιμη, ολοκληρωμένη λύση για τη
διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας και μπορεί να υλοποιηθεί μόνον ως τέτοια, δηλαδή στο σύνολό της.
Τυχόν ματαίωση του έργου συνεπάγεται
αναπόφευκτα, νέο σχεδιασμό, νέα αξιολόγηση σε διυπουργικό επίπεδο, νέα
δημοπράτηση και νέες καθυστερήσεις.
Οι προσεγγίσεις, λοιπόν, που βασίζονται σε επιλεκτική (a la carte) και κατά
περίπτωση υλοποίηση τμημάτων του
έργου, αναλόγως των επιθυμιών αιρετών αρχόντων ή και εργολαβικών συμφερόντων, μόνο ως ευχολόγια μπορούν
να γίνουν κατανοητές, σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορούν να εφαρμοστούν

στο πλαίσιο που προδιαγράφεται από το
έργο ΣΔΙΤ. Με άλλες λέξεις, το έργο της
ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου ή
θα εφαρμοστεί ως έχει ή θα ματαιωθεί
στο σύνολό του.
Εν κατακλείδι, είμαστε υποχρεωμένοι
να σας επισημάνουμε ότι, εάν η υλοποίηση του έργου ματαιωθεί με δική σας
ευθύνη ή και της Κυβέρνησης, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να διαχειριστείτε όχι
μόνο τις τυχόν αξιώσεις του αναδόχου,
αλλά, άμεσα και σε κάθε περίπτωση,
νόμιμα, το σύνολο των απορριμμάτων
της Περιφέρειας από την πρώτη κιόλας
μέρα μετά τη ματαίωσή του.
Τυχόν αδράνειά σας, θα καταδικάσει
τους δημότες σας, όχι μόνο να ζήσουν
σε συνθήκες ντροπής και μείζονος
υγειονομικής κρίσης, με τα σκουπίδια
στους δρόμους, αλλά και να πληρώσουν τα δυσβάσταχτα πρόστιμα της

food • coffee • drink & more...
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παράνομης διαχείρισης. Εν όψει των
προεκτεθέντων. αναμένουμε άμεσα την
αποστολή της μελέτης του ΠΕΣΔΑ για τη
δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι
επιπτώσεις των πράξεων και παραλείψεων σας θα καταστούν μη αναστρέψιμες και οι εξ αυτών ευθύνες σας, μοιραία θα σας βαρύνουν εις το διηνεκές».

Παραίτηση για τρίτη φορά!
Στα απόνερα της θυελλώδους συνεδρίασης του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου παραιτήθηκε για τρίτη φορά(!)
τα τελευταία δύο χρόνια, ο πρόεδρός
του και δήμαρχος Ξυλοκάστρου, Ηλίας Ανδρικόπουλος. Εξηγώντας τους
λόγους ανέφερε ότι η υπόθεση των
απορριμμάτων είναι κρίσιμη 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 υπέβαλε
την παραίτησή του στην Εκτελεστική
Επιτροπή «για λόγους ευθύνης, αξιοπρέπειας και μεγάλης απογοήτευσης».
«Προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα να
συνενώσω απόψεις μεταξύ συναδέλφων και να λύσουμε το πρόβλημα με
διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον»
υπογράμμισε ο παραιτηθείς πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε με αφορισμούς να λύσουμε το
πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Χρειάζεται συνεννόηση και
πιστεύω, όπως και όλοι οι δήμαρχοι, ότι
πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο στη
διαχείριση».
Επίσης, σημείωσε ότι «υπάρχουν απόψεις που δεν γεφυρώνονται εύκολα»
ενώ επεσήμανε ότι «πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τι θέλει ακριβώς
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για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον διάλογο».
«Είναι μία ασαφής εικόνα τι ακριβώς θέλει η κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρικόπουλος, συμπληρώνοντας: «Δεν υπάρχει ενιαία
στάση των δημάρχων. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν όλοι οι δήμαρχοι σε ενιαία γραμμή, να την
στηρίξουμε, και θέλουμε και η κυβέρνηση και
η Περιφέρεια να είναι μαζί μας και να συνεργαστούμε». 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 περισσότερα από αυτά που προσέφερε,
δήλωσε απογοητευμένος και τόνισε: «Μόνο με
συναίνεση και συνεργασία μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα».

Πράσινο φως από το ελεγκτικό
Εν τω μεταξύ, το δρόμο της συμβασιοποίησης
του έργου ανοίγει, για μία ακόμη φορά, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του. Ειδικότερα, η
Ολομέλεια του Ανωτάτου δικαστηρίου με την,
προ ημερών, απόφασή της, που είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη, κρίνει ως νόμιμα το διαγωνισμό και τη σύμβαση σύμπραξης ΔημόσιουΙδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την ολοκληρωμένη
διαχείριση αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Την
προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την ακύρωση της ΣΔΙΤ είχε στηρίξει και το Δημόσιο,
με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος,
μέσω παλαιότερου υπομνήματός του στο Ανώτατο Δικαστήριο, να εξηγεί γιατί το έργο πρέπει
να σταματήσει.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η διαπραγμάτευση
της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων
Υποδομής με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που έχει
ολοκληρωθεί, οδήγησε στην μείωση της ετήσιας ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας στους
100.000 τόνους, στην αύξηση σε επτά των σταθμών μεταφόρτωσης και στην υλοποίηση δωρεάς στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου φωτοβολταϊκού
σταθμού ισχύος 3MW, όπως εξάλλου σημείωνε
σε επιστολή του προς τον Φορέα ο επικεφαλής
της Επιτροπής, υπουργός Επικρατείας Αλέκος
Φλαμπουράρης!
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου επιτρέπει στον ανάδοχο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εάν η πολιτεία δεν προχωρήσει στις τελικές υπογραφές, να προσφύγει
στη δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημίωση.

Το έργο
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμών
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), τριών
μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και ισάριθμων χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ), σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Για
την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων αυτών
υπολογίζεται ότι απαιτούνται 24 μήνες, ενώ 10
μήνες ύστερα από την έναρξη κατασκευής ο
ανάδοχος θα αναλάβει, σε πιλοτικό στάδιο, τη διαχείριση των πελοποννησιακών απορριμμάτων.

Πλήρες αδιέξοδο
Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι η υπόθεση της διαχείρισης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρες αδιέξοδο. Με δεδομένο ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και οι δυνατότητες εξαντλούνται, φαίνεται
τώρα πιθανότερη παρά ποτέ, η υπογραφή της
πολύπαθης ΣΔΙΤ με όποιες συνέπειες και εκρηκτικές αυξήσεις θα επιφέρει στα δημοτικά τέλη
των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πατρών-Κορίνθου: H πρώτη
παράδοση μετά από 8 χρόνια�

Πιο άνετα για 20 χλμ τουλάχιστον
σε αυτή τη φάση θα είναι το ταξίδι
από και προς Αθήνα, καθώς εντός
των ημερών παραδίδονται στην
κυκλοφορία 20 χλμ της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Κιάτο-Αρχαία
Κόρινθος.Ακριβώς οκτώ χρόνια
μετά την υπογραφή της σύμβασης
παραχώρησης αυτό το πρώτο
τμήμα σηματοδοτεί την σταδιακή
ολοκλήρωση του έργου, ενός έργου που δεινοπάθησε από προβλήματα, την κρίση και τα δομικά
κολλήματα που υπάρχουν σχεδόν
σε όλα τα projects στην χώρα.
Τα 120 ατελείωτα χιλιόμετρα που
είναι ένα κανονικό μαρτύριο με
την λειτουργία αυτού του τμήματος θα μειωθούν κατά 20χλμ και
θα απομένουν άλλα 100χλμ μέχρι
τον Μάρτιο του 2017, οπότε έχει
τεθεί, ο φιλόδοξος στόχος της λειτουργίας όλου του άξονα.
Μαζί θα δοθούν στην κυκλοφορία
και οι Σήραγγες Δερβενίου. Στην
τελετή της παράδοσης θα δούμε την ηγεσία του Υπ.Υποδομών,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
βουλευτές και πλήθος φορέων.
Το έργο της Ολυμπίας Οδού που
χαρακτηρίζεται από μεγάλο
βαθμό δυσκολίας και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην
κατασκευή έχει πάρει πλέον τον
δρόμο του αλλά τα τελευταία
προβλήματα είναι εδώ.

Κάποια αρχαιολογικά μετά το Ξυλόκαστρο σε μήκος 500 μέτρων,
πονοκεφαλιάζουν Υπουργείο, κατασκευαστή και παραχωρησιούχο,
κάποιες τελευταίες απαλλοτριώσεις (ιδιαίτερου χαρακτήρα) και οι
εμπλοκές με το σιδηρόδρομο.
Το Κόρινθος-Κιάτο έχει 3 Ανισόπεδους Κόμβους, 7 άνω διαβάσεις, 19 κάτω διαβάσεις, 7
γέφυρες και θα απελευθερώσει
το 1/6 των εργοταξιακών χώρων
του υπό κατασκευή δρόμου. Το
συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάστηκε από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ,
μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή και την
παραχώρηση.

Καμπανάκι και
εκκρεμότητες
Παρά τις προσπάθειες των τεχνικών εταιρειών και το νέο γύρο
αποζημιώσεων που εγκρίθηκε
από το υπουργείο Υποδομών,
συνολικού ύψους περί τα 500
εκατ. ευρώ, οι κοινοπραξίες
«χτυπούν καμπανάκι» ότι κάποια
από τα έργα (π.χ. Ολυμπία Οδός
ή Ιόνια) κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν εγκαίρως.
Και αυτό όχι τόσο επειδή καθυστερούν τις εργασίες οι εργολάβοι, αλλά επειδή υπάρχουν
κάποιες εκκρεμότητες, όπως
π.χ. δεν έχουν ολοκληρωθεί οι

απαλλοτριώσεις.
Σε κάποια projects οι εργασίες
είναι προχωρημένες και τα έργα
έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί,
όπως στο Κόρινθος – Τρίπολη –
Καλαμάτα και στον οδικό άξονα
Μαλιακός – Κλειδί (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου). Όσον αφορά δε
στον δεύτερο, υπάρχουν κάποιες
δυσκολίες που έχουν να κάνουν
με κάποιες αποζημιώσεις που
ζητά ο κατασκευαστής και την
υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης που προς το παρόν δεν
έχει υπογραφεί καθώς τηρείται
σχετικά σκληρή στάση από τις
εταιρείες κατασκευής/διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η μέλη της
κοινοπραξίας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μετέχουν και στην
Ολυμπία Οδό όπου κι εκεί είχαμε
αρρυθμίες και καθυστερήσεις με
το μνημόνιο συναντίληψης και τη
νέα συμφωνία αποζημιώσεων
(«πριν επιτάχυνσης», κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, θα γίνει «αγώνας δρόμου» για να
ολοκληρωθούν εγκαίρως τα
projects στα τέλη Μαρτίου, αν
και «στο βάθος… αχνοφαίνεται» πιθανό το ενδεχόμενο να
παραχωρηθούν λειτουργικά σε
κυκλοφορία αλλά να μείνουν
«μερεμέτια» και εκκρεμότητες
μέχρι το καλοκαίρι-φθινόπωρο
του 2017.
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Περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής
Καράτε ο Αργύρης Κωνσταντίνου!
Ενώ το Καράτε εντάχθηκε -επιτέλουςστα Ολυμπιακά αθλήματα

Σ

τις 3 Αυγούστου του 2016, δυο
μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων του Ρίο, η
καρδιά όλου του κόσμου του καράτε
χτύπησε δυνατά. Ο λόγος; Το ΚΑΡΑΤΕ
ανακοινώθηκε επίσημα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΑΘΛΗΜΑ!
Το όνειρο των αθλητών, των προπονητών και των ομοσπονδιών του καράτε παγκοσμίως επιτέλους πραγματοποιήθηκε. Τώρα όλοι οι καρατέκα έχουν
το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση
στην εθνική τους ομάδα για να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που φέρνει
τον κόσμο κοντά κάθε τέσσερα χρόνια.
Έτσι η επόμενη Ολυμπιάδα, του 2020,
θα μας βρει προσηλωμένους με σεβασμό, εκτίμηση και αγωνία να παρακολουθούμε τα δικά μας παιδιά να αγωνίζονται για την Ελλάδα!
Η χώρα μας θα στείλει άξιους αθλητές με την ομοσπονδία να καθορίζει τα
κριτήρια επιλογής.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερ-

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

θεί ότι μέλος της ομοσπονδίας είναι ο
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ο οποίος
ορίστηκε επίσημα Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής!
Τα λόγια του: «Τώρα που το Καράτε
εντάχθηκε στα Ολυμπιακά Αθλήματα είναι μεγάλη τιμή για εμένα που η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε με επέλεξε για
την θέση του Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή. Ο στόχος μου από
εδώ και πέρα είναι να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να κάνω τα πάντα έτσι
ώστε η χώρα μας να έχει μια πολύ δυνατή και έμπειρη στο αγωνιστικό κομμάτι
ομάδα.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον
κόσμο που με στήριζε τόσα χρόνια σαν
αθλητή και συνεχίζει να κάνει το ίδιο
τώρα που ο ρόλος μου είναι αυτός του
προπονητή. Ευχαριστώ που μου εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχετε, τα παιδιά σας!
Έχω πολλά σχέδια που θα βοηθήσουν
τον τόπο μου και τη χώρα μου να φτάσει
ψηλά».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ψάχνουν νερό
οι παραγωγοί
σουλτανίνας
στη Στιμάγκα
Μόνη ελπίδα το φράγμα του Ασωπού
Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί σουλτανίνας στην
ημιορεινή περιοχή της Κορινθίας και ειδικότερα στην περιοχή της Στιμάγκας, όπου το σύνολο των κατοίκων ασχολείται
με τη γεωργία. Η φετινή ξηρασία θα οδηγήσει, όπως όλα δείχνουν, σε σημαντική μείωση την παραγωγή της σουλτανίνας
και μαζί με αυτήν το εισόδημα.
Ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Στιμάγκας, Γιώργος Δαρδάνης, θέλοντας να
αποδείξει πόσο θα επηρεαστούν
οι κάτοικοι της περιοχής από την
ανομβρία, επισημαίνει ότι το σύνολο των κατοίκων ασχολείται
με την παραγωγή και γι’ αυτό
οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κάτι
άγνωστο. Αν δεν γίνει το φράγμα
του Ασωπού, του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει για ακόμα μία φορά, δεν πρόκειται
να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, υποστηρίζουν.
Επειδή στη Στιμάγκα έχουν μάθει να εργάζονται και να
χρησιμοποιούν τα χρήματα που έχουν ή τους δίνει το κράτος, μέχρι να βρεθεί λύση με το πρόβλημα κάνουν δικές τους
προσπάθειες, όπως η άρδευση μέσω ιδιωτικών δικτύων, με
αποτέλεσμα το 2000 να φέρουν νερό από τη Βόχα, αλλά το
κόστος είναι πανάκριβο.
«Το ζήτημα, αυτήν τη στιγμή», τονίζει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, «είναι να κρατήσουμε την παραγωγή σε επιθυμητά επίπεδα, αλλά λόγω υψηλού κόστους γίνεται μερική άρδευση. Φέτος, το νερό είναι ανύπαρκτο και θα παλέψουμε πολύ
για να σώσουμε την κατάσταση. Αν, όμως, κάποια στιγμή μας
δώσουν το νερό, τότε θα ζήσουμε στιγμές του 1990 με 1995,
όταν ήμασταν στις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή κοινότητα
στο κατά κεφαλήν εισόδημα».
Ο νομός θα απογειωθεί γενικότερα, αφού, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, το προϊόν που παράγουν είναι άριστο και αντέχει στις πιέσεις που δέχεται ως εξαγώγιμο
προϊόν τόσο απέναντι στο αντίστοιχο αμερικάνικο σταφύλι
όσο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Φυσικά και στη Στιμάγκα το παράπονο είναι ένα: Το κράτος δεν υπάρχει πουθενά.
«Έχουμε φτάσει να υλοποιούμε προγράμματα του ΕΛΓΑ πριν
από δύο χρόνια και να μην εμφανίζεται ακόμα κανένας να τα
παραλάβει, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς τα χρήματα που δικαιούμαστε.
Το τελευταίο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ήταν τα αντιχαλαζικά δίχτυα και, φυσικά, λόγω απουσίας των γεωπόνων δεν
έγιναν πληρωμές προς εμάς οπότε και δεν πληρώθηκαν με τη
σειρά τους οι προμηθευτές. Όσο για τις ζημιές από τον καύσωνα, που έγιναν τον προηγούμενο μήνα, ούτε λόγος να γίνεται».
Πηγή: Γιώργος Αργυρίου, ypaithros.gr

Μειωμένη η παραγωγή στο Κιάτο
Εξάλλου, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΣ
Κιάτου Κώστα Παπαβασιλείου μειωμένη παραγωγή έως και
50% αναμένεται φέτος εξαιτίας της ξηρασίας. Με τις έως τώρα
εκτιμήσεις, επισημαίνει ο ίδιος, στη Στιμάγκα από 19.000 τόνους πέρυσι, αναμένεται να κυμανθεί στους 9.000 τόνους
περίπου. Την ίδια στιγμή στο Μεγάλο Βάλτο από 4.000 τόνους
παραγωγή πέρυσι φέτος στους 2.000 τόνους. Συνολικά πέρυσι, σημειώνει η Βόχα, το Κιάτο και οι παρυφές Ξυλοκάστρου
παρήγαγαν 100.000 τόνους επιτραπέζιο σταφύλι. Φέτος η συνολική απόδοση δεν θα ξεπεράσει τους 80.000 τόνους.
(www.agroekfrasi.gr)

Η κορινθιακή σταφίδα
στις συνδεδεμένες
ενισχύσεις για το 2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις
αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις οι οποίες θα
ισχύσουν από το 2017. Για πρώτη φορά
στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις συμπεριλαμβάνεται και η Σταφίδα. Μια αλλαγή άκρως
σημαντική για την Κορινθία, αφού πρόκειται για ένα από τα κύρια γεωργικά προϊοντα
της περιοχής με ιστορική σημασία και παγκόσμια φήμη. Η παραγωγή της «Κορινθιακής Σταφίδας» ενισχύεται και προστατεύεται περαιτέρω μέσα από αυτήν την εξέλιξη.
Η συμπερίληψη της σταφίδας στον Πίνακα Συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών και παρεμβάσεων των Βουλευτών
Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε συνεργασία με
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας με
το σύνολο των προϊόντων που εντάσσονται
στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις του 2017 πανελλαδικά.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
2017 -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΡΥΖΙ
7.811.531 €
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ
12.000.000 €
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
3.000.000 €
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.
7.603.500 €
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ
4.882.207 €
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ * 6.835.089 €
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ
2.929.324 €
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
950.000 €
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
6.835.089 €
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ
2.929.324 €
ΣΤΑΦΙΔΑ
5.000.000 €
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
4.000.000 €
ΜΗΛΑ
4.000.000 €
ΚΡΟΚΟΣ
500.000 €
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ *
25.809.281 €
ΦΥΤΙΚΗ
95.085.345 €
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
50.978.015 €
ΒΟΕΙΟ
36.336.635 €
ΕΙΔΙΚΑ
3.380.000 €
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ
781.153 €
ΖΩΙΚΗ
91.475.803 €
ΣΥΝΟΛΟ
186.561.148 €

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ερώτηση στη Βουλή για τον υπολογισμό ΦΑΠ
στις περιοχές της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
Την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 1208/18.09.2014
ΠΟΛ. (ΦΕΚ 2489/τ.Β΄/2014) Υ.Α, η οποία τροποποίησε την τιμή οικοπέδου ανά τ.μ, σε 69,50
€, για τον υπολογισμό ΦΑΠ, στις περιοχές που
δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα της
Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δ. Κορινθίων, ζήτησαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Γιώργος
Τσόγκας , Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Ψυχογιός
καθώς και άλλοι 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την από 08/07/2016 ερώτηση τους προς
τον Υπουργό Οικονομικών, οι βουλευτές επισήμαναν ότι στην περίπτωση της Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 4 της υπ’αριθ.
1225/24.12.2012 ΠΟΛ. ΥΑ, που αφορά τη «Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου»
και ως εκ τούτου η εφαρμογή της νέας τιμής της
Υ.Α στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί κατευθείαν στην βάση δεδομένων του ΚΕΠΥΟ σε συνεργασία με την ΔΟΥ
Κορίνθου.
Παραθέτουμε αναλυτικά την Ερώτηση:
«Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ.
1208/18.09.2014 (ΦΕΚ 2489/τΒ΄/2014) Υ.Α.
στον υπολογισμό ΦΑΠ των ετών 2011, 2012
και 2013 για την Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορίνθιων
Με την υπ΄ αριθμ. Πολ. 1208/18.09.2014 (ΦΕΚ
2489/τ.Β΄/2014) Υπουργική Απόφαση έγινε τροποποίηση της τιμής οικοπέδου ανά τετραγωνικό
μέτρο, για τον υπολογισμό ΦΑΠ, στις περιοχές
που δεν υπάγονται στο αντικειμενικό σύστημα,
της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δ. Κορινθίων, σε
69,50 €.
Μετά από χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών
κατά την διάρκεια του οποίου δεν είχε τύχει
εφαρμογής στους φορολογουμένους η νέα τιμή,
μετά τις πιέσεις πολιτών η ΔΟΥ Κορίνθου στις
16.02.2015, απέστειλε ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗ (με
αριθ. Πρωτ. 7042/16.02.2015) στις Οικονομικές

υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων για να ενημερώσουν τους πολίτες ώστε να καταθέσουν αιτήσεις ατομικά, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση με την ισχύουσα τιμή.
Η παραπάνω ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΟΥ επικαλείται το άρθρο 4 που αφορά τη «Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου» της ΠΟΛ.
1225/24.12.2012 Απόφασης Υπουργείου Οικονομικών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν συντρέχει κανένας λόγος από τους περιγραφόμενους στο παραπάνω άρθρο 4, στο οποίο μεταξύ
άλλων, περιγράφεται η δυνατότητα διαφωνίας
του υπόχρεου με τα στοιχεία των ακινήτων, αμφισβήτηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων,

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74
Γυναικείο Ανδρικό Παιδικό
Μανικιούρ Πεντικιούρ

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

το θέμα αποδοχής η όχι της αίτησης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ώστε να κατατεθούν
αιτήσεις διόρθωσης, η δε κατάθεση αιτήσεων
ατομικά επιφέρει και την χρέωση αναδρομικών
προστίμων.
Αποτέλεσμα του τρόπου που χειρίστηκε το
θέμα η ΔΟΥ Κορίνθου, είναι ότι πολλοί φορολογούμενοι που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία (οικόπεδα) στα γεωγραφικά όρια της Δ.Ε. Άσσου –
Λεχαίου δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι και σήμερα
διότι αφενός ο τρόπος ενημέρωσης ήταν ανεπαρκής αφού η ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης
έγινε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (ανάρτηση ανακοίνωσης σε ορισμένα καφενεία) και αφετέρου
αρκετοί πολίτες διαμένουν σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας. Επίσης δεν προκύπτει από τις υφιστάμενες διατάξεις ότι η ενημέρωση των πολιτών για
θέματα αρμοδιότητας ΔΟΥ αποτελεί υποχρέωση
του Δήμου.
Συνεπώς, η εφαρμογή της νέας τιμής της Υπ.
Απόφασης στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης θα
έπρεπε να είχε εφαρμοστεί κατευθείαν στην βάση
δεδομένων του ΚΕΠΥΟ σε συνεργασία με την
ΔΟΥ Κορίνθου, η οποία και φέρει αποκλειστικά
την ευθύνη για την προηγούμενη τιμή που είχε
αποστείλει (αριθ. πρωτ. 12533/14.06.2011) στο
Υπουργείο.
Σήμερα 21 μήνες μετά την έκδοση της Υ.Α. η
αρμόδια ΔΟΥ Κορίνθου ως Δημόσια Υπηρεσία
δεν έχει εφαρμόσει, ως οφείλει, τις νέες τιμές σε
όλους τους φορολογούμενους.
Η αντιμετώπιση αυτή από πλευράς Υπουργείου
και ΔΟΥ Κορίνθου δεν δημιουργεί φορολογική
συνείδηση στους πολίτες.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να υποχρεώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΚΕΠΥΟ) να εφαρμόσουν την
τροποποιημένη τιμή όπως ορίζεται στην Υ.Α. ,αυτόματα για όλους και χωρίς αιτήσεις για όλους
τους δικαιούχους;»
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Τσόγκας Γεώργιος, Θελερίτη Μαρία, Καφαντάρη
Χαρά, Κοζομπόλη-Αμανατίδη Χαρά, Παπαδόπουλος
Αθανάσιος, Συρίγος Αντώνιος, Ψυχογιός Γεώργιος

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο φαύλος κύκλος των νόμων
περί αυθαιρέτων

Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά
μέσα σε μια επταετία έχουμε περάσει από τέσΓράφει η
σερις διαφορετικούς νόμους τακτοποίησης/
ΣΟΦΙΑ
νομιμοποίησης αυθαιρέτων, και βαδίζουμε
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ*
ολοταχώς προς τον πέμπτο: 3775/09 (νόμος Σουφλιά), 3843/10 (νόμος Μπιρμπίλη),
4014/11 (νόμος Παπακωνσταντίνου), νόμος
4178/13 (νόμος Καλαφάτη). Δεν αναφερόμαστε καν σε παλαιότερους
όπως του Τρίτση τη δεκαετία του 80 και του Καραμανλή τη δεκαετία
του 70. Άπαντες προσεβλήθησαν στο ΣτΕ και εκείνοι των Σουφλιά και
Παπακωνσταντίνου κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.

Ε

ίναι οξύμωρο – το λιγότερο
– ότι για ένα θέμα όπως αυτό
της ανεξέλεγκτης, άναρχης,
αυθαίρετης δόμησης για το οποίο
υποτίθεται ότι είναι κοινός στόχος η
οριστική του λύση και ο οποίος δεν
έχει πολιτικό πρόσημο, να αντιμετωπίζεται με νόμους διάρκειας ολίγων
μηνών ή ολίγων ετών. Μπορεί τα
έσοδα από τις ρυθμίσεις αυτές να
είναι σημαντικά, ωστόσο μέχρι στιγμής ο στόχος της οριστικής λύσης
είναι ακόμα μακρυά,ενώ η ζημιά για
το κράτος είναι σημαντική.
Η ζημιά για το κράτος αφορά ζητήματα κύρους και αξιοπιστίας – αμφότερα χαμένες παρτίδες σε μια σειρά
από τομείς της καθημερινότητας,
αλλά ας επικεντρωθούμε στον συγκεκριμένο: Για ποιο λόγο ένας ιδιοκτήτης με αυθαιρεσία στο ακίνητό
του να προχωρήσει σε τακτοποίηση,
όταν ξέρει ότι πιθανόν να πληρώσει
για ένταξη σε ένα νόμο που θα κριθεί
αντισυνταγματικός; Για ποιο λόγο να
προχωρήσει σε ένταξη σήμερα όταν
ξέρει ότι ο νόμος που υποτίθεται ότι
λήγει σε π.χ. δύο μήνες, θα πάρει για
πολλοστή φορά παράταση; Για ποιο
λόγο να προχωρήσει σε τακτοποίηση όταν ελπίζει σε νέο νόμο με μειωμένα πρόστιμα και διευκολύνσεις
(είναι αναρρίθμητες οι περιπτώσεις
πελατών και φίλων που ρώτουν
ακόμα και σήμερα μήπως πρέπει να
περιμένουν να ενταχθούν στον επόμενο νόμο, γιατί διαβάζουν για μειωμένα πρόστιμα); Η κατάληξη είναι
ότι τα τελευταία χρόνια οι ρυθμίσεις
που γίνονται αφορούν κυρίως σε

περιπτώσεις που ο κόσμος υποχρεώνεται να ενταχθεί προκειμένου να
προχωρήσει σε συμβολαιογραφικές
πράξεις αγοραπωλησίας ή γονικής
παροχής.
Κάπως έτσι φτάσαμε, με την αξιοπιστία στα τάρταρα και το χλευασμό
στα ουράνια, στα πρόθυρα ενός ακόμα νόμου: Η παρούσα κυβέρνηση
θέλοντας να αφήσει και εδώ το αποτύπωμά της, θα οδηγήσει στη λήξη
του τον τρέχοντα νόμο 4178/13 τον
προσεχή Οκτώβρη και θα εισάγει το
δικό της. Υποσχόμενη διευκολύνσεις
προς ευπαθείς ομάδες – που ήδη
υπάρχουν όμως – ως δικαιολογία
για την αλλαγή. Για τον οποίο επίσης
θα υπάρχουν ξανά προσφυγές στο
ΣτΕ και εκ νέου συζητήσεις για τη
συνταγματικότητά της κλπ. Ο κόσμος
δικαίως θα αναβάλει στο διηνεκές
την ένταξή του σε κάποιο νόμο περί
αυθαιρέτων.
Στα πλαίσια διάσωσης της όποιας
αξιοπιστίας, θα ήταν ευχής έργον να
υπήρχε μια ευρύτερη συνεννόηση
σε θέματα όπως αυτό, που αφορούν
λιγότερο αριστερές και δεξιές πολιτικές και περισσότερο εγωισμούς.
Είθε να είναι ο επερχόμενος νόμος
ο τελευταίος,ανεξαρτήτως του ποιος
θα τον πιστωθεί. Είναι πιο σημαντικό ο κόσμος να πιστέψει σε ένα και
μόνο νόμο και τη μακροβιότητά του,
αντί να μείνει με την εντύπωση μιας
ακόμα «αρπαχτής» που θα ακυρώσει
το ΣτΕ ή θα αντικατασταθεί από την
επόμενη κυβέρνηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ανεξαρτήτως των τρόπων πληρωμής και προ-

ϋποθέσεων ένταξης, υπάρχει ένας όρος που οφείλει να
είναι απαράβατος με κάθε κόστος, αλλιώς θα δημιουργούνται νέες γενιές αυθαιρέτων σε μόνιμη βάση: καμία
ένταξη για αυθαιρεσίες που έγιναν μετά τον Ιούλιο του
2011. Προϋπόθεση που σεβάστηκε και ο τρέχων νόμος και οφείλει να σεβαστεί και ο επόμενος.
*Η κ. Σοφία Αναγνωσταρά είναι πολιτικός
μηχανικός Ε.Μ.Π., αντιπρόεδρος
της τεχνικής εταιρείας ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.



Για ποιο λόγο ένας
ιδιοκτήτης με αυθαιρεσία στο ακίνητό
του να προχωρήσει
σε τακτοποίηση,
όταν ξέρει ότι πιθανόν να πληρώσει για
ένταξη σε ένα νόμο
που θα κριθεί αντισυνταγματικός;

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Εικαστικές εκθέσεις τον
Αύγουστο στη Δημοτική
βιβλιοθήκη Σικυωνίων
Η δημοτική βιβλιοθήκη
του Δ. Σικυωνίων φιλοξενεί
τον Αύγουστο δύο ατομικές
εκθέσεις ζωγραφικής στα
πλαίσια των Σικυωνίων ‘16.
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ | Ατομική
έκθεση ζωγραφικής της
Ελένης Βασιλείου
Από Τετάρτη 10.08
έως και Κυριακή 14.08
Η έκθεση με τίτλο ΑΘΑΝΑΤΟΙ περιλαμβάνει πορτρέτα σε διαστάσεις Α4 με
μολύβι, από προσωπικότητες που σημάδεψαν την ανθρωπότητα με το έργο τους
και ταξιδεύει ανά την Ελλάδα για την υποστήριξη του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με νεοπλασματικές
ασθένειες “Η ΠΙΣΤΗ”. Ποιήτρια, συγγραφέας, ζωγράφος, στοχαστής και μέτοικος
στον αλλότριο Βορρά η Ελένη Βασιλείου επέλεξε μέσα
από εθελοντικές δράσεις
να περπατήσει μονοπάτια
και να χαράξει Ουρανούς,
κυρίως παιδικούς. Αφήνει αστερόσκονη σε κάθε
πέρασμά της και διαδίδει
μηνύματα από μέρη μακρινά. Έχει πραγματοποιήσει

τέσσερις ατομικές εκθέσεις
ζωγραφικής και συμμετέχει
σε ομαδικές κυρίως φιλανθρωπικού χαρακτήρα και
ενίσχυσης συλλόγων ευπαθών ομάδων.
ΟΙ ΜΑΙΑΝΔΡΟΙ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ | Ατομική
έκθεση ζωγραφικής
της Μαρινέλας Ρούσου
Από Τρίτη 09.08
ως και Σάββατο 20.08
Ερευνήτρια και καθηγήτρια ψυχολογίας είναι η 8η
ατομική της έκθεση στην
Ελλάδα και οι δημιουργίες
της χαρακτηρίζονται από
πρωτοτυπία και δημιουργική φαντασία. “Στις δημιουργίες μου δεν θέλω να αναπαράγω εγκόσμια στοιχεία
που είναι ήδη γνωστά και
κατανοητά. Η ζωγραφική
Πράξη είναι για μένα έκφραση αναζήτησης σε έναν ανεπαίσθητo κόσμο, συμβολική, αφηρημένη, που οδηγεί
στην πηγή των διαδρομών
της ψυχήςκαι η τέχνη της
ζωγραφικής αποτελεί εξαιρετικό μέσο για αυτή την
περιπέτεια του πνεύματος” |
Μαρινέλα Ρούσου.
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1ο FENEFEST / ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΕΝΕΟΥ 2016
ΓΚΟΥΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Σάββατο 20/08 – Κυριακή 21/08
Η Πεζοπορική - Φυσιολατρική Πρωτοβουλία Κατοίκων Φενεού και ο Σύλλογος
Γυναικών Φενεού σας προσκαλούν στο
πρώτο FENEFEST (φεστιβάλ Φενεού),
που θα λάβει χώρα στο χωριό Γκούρα
Κορινθίας (στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Γκούρας).
Το FENEFEST διοργανώνεται για πρώτη φορά, με στόχο την ανάδειξη της υπέροχης αυτής τοποθεσίας, των προϊόντων
και των ανθρώπων της. Οι διοργανωτές
θα προσκαλούν αγγλόφωνα και ελληνόφωνα μουσικά συγκροτήματα, ενώ
παράλληλα θα διοργανώνονται δραστηριότητες στη φύση για όλες τις ηλικίες.
Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κατασκηνώνουν δωρεάν σε
ελεύθερο χώρο.
Ο Φενεός είναι ένα μικρό οροπέδιο δασικής αναψυχής στην ορεινή Κορινθία το
οποίο περιβάλλουν τα ψηλά βουνά της
Ζήρειας και του Χελμού. Η λίμνη Δόξα
δεσπόζει στους πρόποδες του Χελμού
δημιουργώντας μια αλπική εικόνα που
μαγεύει. Βρίσκεται 50 λεπτά (65 χλμ)
μακριά από το Κιάτο και 2 περίπου ώρες
(170 χλμ) από την Αθήνα. Η περιοχή είναι
πλήρως εξοπλισμένη με καταλύματα και
εστιατόρια που εξυπηρετούν τους επισκέπτες.
Το φεστιβάλ αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν
την αγάπη για τη μουσική, το βουνό και
τις βουτιές στη λίμνη Δόξα!

γία των ανθέων 18:00
Σεμινάριο Πυρασφάλειας 19:00
Συναυλίες 20:00
My right leg (Funk, Rock n' Roll, Blues,
Rock) Tropeto (Funk, Disco, Rock n' Roll)
The aqua barons (Surf)
Ilias and the notorious troupe (Jazz,
Rock n' Roll, Swing, Blues)

Το πρόγραμμα
του φετινού φεστιβάλ:

Κυριακή 21/8
Πεζοπορία στα μονοπάτια της περιοχής
10:00
Εξόρμηση για κυνήγι άγριας τρούφας &
cooking show στη λίμνη Δόξα 13:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Σάββατο 20/8
Οι πόρτες ανοίγουν 17:30
(συγχρόνως στον εξωτερικό χώρο θα
υπάρχουν πάγκοι με τοπικά προϊόντα)
Τοπικά θεραπευτικά βότανα και μυθολο-

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πεζοπορική - Φυσιολατρική Πρωτοβουλία Κατοίκων Φενεού
και
Σύλλογος Γυναικών Φενεού

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Γυναικεία - Ανδρικά-αξεσουάρ

5-20 €

ΤΗΛ. 6946 554749 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Η «Εκάβη» από τον «Λύσιππο»
στο αρχαίο Θέατρο Σικυώνας
Ο σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και
Τεχνών «Ο Λύσιππος» θα παρουσιάσει
την «Εκάβη» του Ευριπίδη, το Σάββατο
13 Αυγούστου στις 9.00 το βράδυ, στο
αρχαίο Θέατρο Σικυώνας, με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό.
Η "Εκάβη", μαζί με την "Ανδρομάχη"
και τις "Τρωάδες", συγκροτούν την ομάδα εκείνη των ευριπίδειων τραγωδιών
που θεματοποιούν τις συνέπειες του
Τρωικού πολέμου από τη σκοπιά των
ηττημένων.
Η «Εκάβη» αφηγείται την τραγική μοίρα της γυναίκας του Πρίαμου, η οποία
από τα ύψη του παλιού βασιλικού της
μεγαλείου βυθίζεται στα τάρταρα της
πιο σκληρής σκλαβιάς· που από μητέρα
πενήντα παιδιών μένει άτεκνη χάνοντας,
με τρόπο βάρβαρο και αδιανόητο, τα δύο
τελευταία της σπλάχνα, τον Πολύδωρο
και την Πολυξένη· και που από την αξιοπρέπεια, την τιμήν και την ἀρετήν του
αξιώματός της, έχοντας χάσει πια κάθε
ελπίδα και κάθε ηθικό αντέρεισμα, κατρακυλά στην πιο ωμή και θηριώδη, την

πιο δαιμονική αγριότητα, μέχρι που καταλήγει να αποκτηνωθεί τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά.
Στην «Εκάβη» οι θεοί αποσύρονται
και η ατμόσφαιρα που επικρατεί έχει την
αίσθηση της εκκρεμότητας, της μεταβατικότητας, τη γεύση της αστάθειας, της
αβεβαιότητας.
Η αδιάλειπτη παρουσία της Εκάβης
επί σκηνής από τον πρόλογο μέχρι και
την έξοδο υπογραμμίζει το γεγονός ότι
η υπόθεση παρουσιάζει, πέρα από οτιδήποτε άλλο, την προσωπική της τραγωδία. Το πρόσωπο της Εκάβης παρέχει
στο έργο την κρίσιμη ενότητα της δράσης
αλλά και του μύθου.
Ο Γιώργος Καρβουντζής σκηνοθετεί
την αντιπολεμική τραγωδία του Ευριπίδη
με λιτότητα και ακρίβεια, ενώ η σκηνογραφία του Στέλιου Κοντζαμανόγλη και
τα κουστούμια της Σωτηρίας Ζήση μεταφέρει τους θεατές στην ατμόσφαιρα
των ακτών της Θράκης. Απολαύστε το σε
έναν μοναδικό επιβλητικό χώρο μπροστά από το αρχαίο θέατρο Σικυώνος!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Οι εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ και το βιβλιοπωλείο ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
σας προσκαλούν σε μια βραδιά γνωριμίας
με τον συγγραφέα Ευάγγελο Μαυρουδή
με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου
που έγραψε με τον Κώστα Κουτσομύτη
με τίτλο

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΑΝΓΚΟ
Νίκος Ζαχαριάδης,
η άνοδος και η πτώση ενός ηγέτη

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 8:30 μ.μ.
Βιβλιοπωλείο ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
Παραλία Βραχατίου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μικρά και διάφορα
Μηδενική
συμμετοχή
στα φάρμακα για
τους ανασφάλιστους
Από 01/08/2016, τέθηκε σε
εφαρμογή η εγκύκλιος του
υπουργού Υγείας, Ανδρέα
Ξανθού, που προβλέπει για
τους οικονομικά αδύναμους
ανασφάλιστους και όσους
ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, μηδενική
συμμετοχή στο κόστος
φαρμακευτικής αγωγής καθώς
και κατάργηση της καταβολής
του 1€ ανά συνταγή υπέρ ΕΟΠΥΥ.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείο
Υγείας (www.moh.gov.gr)
έχει αναρτηθεί αναλυτική
ενημέρωση υπό μορφή
ερωτήσεων/ απαντήσεων, έτσι
ώστε οι πολίτες να μπορούν
να ενημερώνονται για τα
δικαιώματά τους.
Επιπλέον, το υπουργείο
Υγείας, σε συνεργασία με την
ΗΔΙΚΑ, δημιούργησε στην
ιστοσελίδα www.idika.gr, ειδική
εφαρμογή στην οποία κάθε
πολίτης έχει την δυνατότητα
με απλό και εύκολο τρόπο να
επιβεβαιώσει το δικαίωμα του
στην μηδενική συμμετοχή στο
κόστος φαρμακευτικής αγωγής,
μέσα από την υποενότητα
Φαρμακευτική Κάλυψη
Ανασφάλιστων και χρήση των
κωδικών εισόδου taxisnet και
του AMKA.
Παράλληλα, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, οι πολίτες έχουν τη
δυνατότητα υποβολής ένστασης
στα γραφεία Πρόνοιας του
οικείου δήμου.

Μεγάλες Μέρες
Νεμέας 2016
Ο Σύνδεσμος Οινοποιών
Νεμέας και ο Δήμος Νεμέας
διοργανώνουν και φέτος, για
12η χρονιά, τις Μεγάλες Μέρες
Νεμέας από τις 4 Αυγούστου έως
και τις 4 Σεπτεμβρίου. Είναι ένας
θεσμός που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο στην περιοχή της
Νεμέας, αλλά και με δράσεις
στην υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο
την προβολή του κρασιού ΠΟΠ
ΝΕΜΕΑ που βασίζεται στην
ποικιλία Αγιωργίτικο, μια από τις
πιο δυναμικές και φημισμένες
ποικιλίες στον κόσμο, αλλά
και την ανάπτυξη του οινικού
τουρισμού στην περιοχή.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων
θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις
κρασιών της Νεμέας στον
εκθεσιακό χώρο του Συνδέσμου
Οινοποιών Νεμέας (από 6/8 έως
και 4/9) και στο Φουγάρο στο
Ναύπλιο (από 6/8 έως και 16/8).

Μια λαμπρή χειροτονία ενός
δικού μας ανθρώπου στην Κρήτη

Σε μια λαμπρή τελετή που
έγινε στις 12/07/2016 στην
Κρήτη, στα Χανιά και ειδικότερα
στο υπέρλαμπρο και περικαλές
Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, ο
πατήρ Νικηφόρος Εικοσιδέκας
από ιεροδιάκονος ορκίστηκε
στο β' βαθμό της ιεροσύνης σε
ιερομόναχο της μονής Αγίας
Τριάδος Χανίων. Στην χειροτονία βρέθηκαν πολλοί Κρητικοί
αλλά και συμπατριώτες μας,
αλλά και πολλοί Αρχιερείς από
τη Κρήτη και το Άγιο Όρος.
Μεταξύ αυτών και ο οδοντίατρος Κώστας Σχοινοχωρίτης ο
οποίος στην καθοδηγητική και
ευχαριστήριο ομιλία του είπε τα
εξής:
«Σεβασμιότατε Πάτερ των
Χανίων και Δέσποτα- Σεβασμιότατε Πάτερ της Ιεράπετρας και
Δέσποτα-Άγιε Γέροντα της Μονής
Εσφηγμένου στο Περιβόλι της
Παναγίας -Πανοσιολογιώτατε Άγιε
Πρωτοσύγκελε-Πανοσιολογιότατοι και Αιδεσιμώτατοι Άγιοι Πατέρες Χριστού Διακονία! Αγαπητοί εν
Χριστώ αδερφοί και φίλοι!
Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού μας οδήγησε σήμερα
εδώ από τα ιερά -εύφορα και

λειμώδη χώματα της Κορινθίας,
ιερά και εύφορα διότι τα ευλόγησε ο Απόστολος των Εθνών
και ιδρυτής της Εκκλησίας μας,
Απόστολος Παύλος ! μας οδήγησε εδώ στη Λεβεντογέννα
Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά
στο περικαλές, ηρωικό και πολύπαθο αυτό Μοναστήρι της Αγίας
Τριάδας για να ενώσουμε την
προσευχή μας και να παρακαλέσουμε το Πανάγαθο Θεό και τη
Παναγία τη Τριχερούσα να στηρίξει και να ενδυναμώσει το νέο
χειροτονειθέντα στο β'βαθμό της
ιεροσύνης πρεσβύτερο Νικηφόρο, άξιο τέκνο της Κορινθίας,
που σήμερα αναλαμβάνει με τη
χειροτονία το λειτούργημα των
Θείων Μυστηρίων και τη διακονία του πιστού λαού της Εκκλησίας μας.
Ο Πατέρας Νικηφόρος από
νεαρός είχε δείξει την αγάπη του
στο Χριστό, στην Εκκλησία και
την κλίση του στην ιεροσύνη!
Σε γνωρίζω από πολύ μικρό,
σε θαύμαζα και έχω διακρίνει
την εντιμότητά σου, την αλληλεγγύη σου και την αγάπη προς τον
συνάνθρωπο και στους πάσχοντες και αδύνατους και ανήμπο-

ρους αλλά και την ανεξικακία και
αμνησικακία που σε διακρίνει.
Σε προτρέπω πατέρα Νικηφόρε να γίνεις πρόθυμος ιερέας
των θείων μυστηρίων της Εκκλησίας, πρόθυμος ιερέας του
ιερού θυσιαστηρίου ανταποκρινόμενος στη τιμή που σου κάνει
σήμερα ο δομήτωρ της Εκκλησίας Χριστός και να πορεύεσαι και
να διακονείς με τον τρόπο αυτό
δηλαδή με πολύ εργασία στα
καινούρια σου καθήκοντα αλλά
με ταπείνωση και υπακοή και
καθαρότητα βίου έχοντας και την
υποστήριξη και συμπαράσταση
της αδερφότητας του πνευματικού σου πατρός και των γονέων
σου, του παππού σου Νικήτα και
όλων ημών. Όλοι οι παρευρισκόμενοι ευχόμεθα με μια φωνή
να σε χαριτώνει ο Κύριος και η
Παναγία η Τριχερούσα που σήμερα είναι η χάρη της και να σου
δίνει δύναμη στην επιτέλεση του
θεάρεστου υψηλού έργου σου,
ειδικά τις ημέρες μας που η Χριστιανοσύνη και η Ορθοδοξία που
βάλεται πανταχόθεν. Ο Κύριος να
σε προτρέπει να βοηθάς το ποίμνιό σου και να είσαι πάντα άξιος
- άξιος - άξιος !!!»

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

5-10 Οκτωβρίου
η Πανελλήνια
Έκθεση
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
στο Λουτράκι
Το Επιμελητήριο Κορινθίας
ενημερώνει τα μέλη του ότι
η 7η πανελλήνια έκθεση
Κορινθία 2016 θα διεξαχθεί στο
Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο
στον ισθμό της Κορίνθου από
5 έως 10 Οκτωβρίου 2016. Η
φετινή έκθεση αναμένεται να
έχει εξαιρετική επιτυχία όπως
είχαν και οι οκτώ εκθέσεις που
έχουν διοργανωθεί από το
Επιμελητήριο τα τελευταία 10
χρόνια.
Η Πανελλήνια Έκθεση ΚΟΡΙΝΘΙΑ
2016 που διοργανώνει το
Επιμελητήριο Κορινθίας έχει
την αιγίδα και υποστήριξη της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ), της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, της περιφέρειας
Πελοποννήσου και του δήμου
Λουτρακίου -Περαχώρας
- Αγίων Θεοδώρων . Έχει
αναδειχθεί στην μεγαλύτερη
περιφερειακή έκθεση της χώρας
συγκεντρώνοντας μεγάλων
αριθμό εκθετών αλλά και
σημαντικό αριθμό επισκεπτών
που ξεπερνά τις 30.000.
Για δηλώσεις συμμετοχής
επικοινωνήστε με το
Επιμελητήριο και για
περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε στο διαδίκτυο
τις διευθύνσεις: www.
korinthianexhibition.gr www.
korinthiacc.gr

Γιατί δεν έγινε
στο λιμάνι της Κορίνθου
Το δελτίο τύπου του
Επιμελητηρίου σε μια
προσπάθεια να εξηγήσει τους
λόγους για τους οποίους δεν
θα γίνει η έκθεση στο λιμάνι
της Κορίνθου αναφέρει μεταξύ
άλλων: «(...)Το Επιμελητήριο
έγκαιρα υπέβαλλε στο Λιμενικό
Ταμείο στις 6 Μαΐου την αίτηση
παραχώρησης του λιμανιού για
την έκθεση που θα διοργανωθεί 5
μήνες αργότερα (5-10 Οκτωβρίου).
Σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας η
παραχώρηση γίνεται σε 20 μέρες
το πολύ, π.χ στην Αλεξανδρούπολη
πρόσφατα. Έχουν περάσει δυόμισι
μήνες και ακόμα να θεωρηθεί το
σχέδιο από τις τεχνικές υπηρεσίες
του δήμου – απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή
τεχνικού φακέλου. (...)».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

«Ιστορίες του
γέρο Πλάτανου»
για μικρούς &
μεγάλους

Μια ξεχωριστή ξενάγηση απόλαυσαν οι Φίλοι του Λαογραφικού
Μουσείου Κορίνθου από τον Δρ. Απόστολο Παπαφωτίου στο κομμάτι του αρχαίου Δίολκου που βρίσκεται μέσα στη Σχολή Μηχανικού.
Το κομμάτι αυτό, μήκους περίπου 200 μ., είναι το καλύτερα διατηρημένο τμήμα, χάρις στη φροντίδα της Σχολής Μηχανικού.
Στη ξενάγηση παρουσιάστηκε ο
Δίολκος, όχι μόνο ως τεχνικό Δαίδαλμα, αλλά και ως ένα από τα μεγάλα έργα της εποχή των Κυψελιδών
(περίπου 7ο-6ο αιώνα π.Χ.), ως τμήμα μιας λειτουργικής, οικονομικής
και στρατιωτικής ενότητας, που περιελάμβανε το Δίολκο μαζί με τα δυο
λιμάνια της Κορίνθου, του Λεχαίου
στον Κορινθιακό Κόλπο και των
Κεγχρεών στο Σαρωνικό Κόλπο.
Η ενότητα αυτή των έργων ήταν
αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού της Κορίνθου, ο οποίος με
αντίστοιχες πολιτικές, εξασφάλιζε τη
συνεχή χρήση, επί πολλούς αιώνες,
και προσπόριζε πλούτο και δύναμη
στην πόλη της Κορίνθου.

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

Ακόμη αναφέρθηκε ο τρόπος χάραξης της διαδρομής, η πιθανή πορεία του και ο τρόπος κατασκευής

του καταστρώματος του Διόλκου,
που πραγματοποιήθηκε από τοπικά
υλικά, τα οποία άντεχαν σε μεγάλες
φορτίσεις και ισχυρές καταπονήσεις.
Ο σωστός τρόπος κατασκευής, η
τεχνολογία των υλικών και η καλή
συντήρηση εξασφάλισαν τη λειτουργία και χρήση του Διόλκου σχεδόν
για 2.000 χρόνια.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

«Τούτος ο γέρο Πλάτανος έχει δει
τόσα που δεν έχει δει κανείς.
Κι άλλα τόσα έχει ακούσει…
Όμως ποιος δίνει σημασία στα Πλατάνια;
Μόνο οι Παραμυθάδες και οι μουσικοί, που ψάχνουν για ιστορίες και
για νότες ανάμεσα στα πράσινά τους
φύλλα.
Μια παραμυθού πέρασε και ο Πλάτανος την κέρασε με ιστορίες και
παραμύθια απ’ τα παλιά και φώναξαν
και ένα μουσικό με τη λύρα του που
άκουγε και διάβαζε τη μουσική των
δέντρων.
Κι αν θέλετε να ακούσετε τις ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ελάτε κι
εσείς ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 στις 9.00 στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ να σας τις πούμε!»
Αφήγηση: Μαρία Παπανικολάου
Λύρα: Χρήστος Ελένης
Διοργάνωση: Αρχοντικό ΚΕΦΑΛΑΡΙ,
Armonia Boutique Hotel
Είσοδος ελεύθερη.

Ξενάγηση στο Δίολκο από τον Απ. Παπαφωτίου

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

Γνώμη
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛEIΤΑΙ στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΆΡΔΕΥΣΗΣ σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα
από τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιουρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα. Τιμή
ευκαιρίας 5000 €.

τηλ. 27420 34315, κιν.: 6980555522

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικία στον Άσσο Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση,
75τ.μ., ηλιακός θερμοσίφωνας, αποθήκη.
Τιμή λογική. τηλ. 27410 54000,
κιν.: 6976280106, 6974760765

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα,
τριάρι, δυάρι και ημιτελής μονοκατοικία 110 τετραγωνικά. Πρό
Γράνας Ζευγολατιού, απέναντι από
βενζινάδικο Φαρμάκη. τηλ. 27410

54955, κιν.: 6940440080

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
6989 399606
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
σε κατάστημα ή
γραφείο
ή για φύλαξη παιδιών.
Τηλ. 6940 877925

ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές
λογικές. Τηλ. 6945 832094

ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα ΔΩΡΕΑΝ!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Παγκράτιο: Το απόλυτο ελληνικό
μαχητικό άθλημα
Το παγκράτιο είναι ιστορικό άθλημα συνδυασμός πάλης, λακτισμάτων και πυγμαχίας
χωρίς ιμάντες, που ο Αριστοτέλης το ορίζει ως: «ὁ δὲ θλίβειν καὶ κατέχειν παλαιστικός, ὁ δὲ ὦσαι τῇ πληγῇ πυκτικός, ὁ δ' ἀμφοτέροις τούτοις παγκρατιαστικός». Η
ονομασία του προέρχεται από τις λέξεις παν + κρατείν, δηλαδή νικητής γινόταν αυτός
που "κατέχει την κυρίαρχη δύναμη" ή αυτός που "κυριαρχεί απόλυτα", ενώ οι αθλητές ονομάζονταν παγκρατιαστές. Συμπεριλαμβανόταν στους αρχαίους Ολυμπιακούς
Αγώνες, στους αγώνες της Νεμέας, της Ισθμίας και σε άλλους.

Π

ολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για καράτε ή για κικ-μπόξινγκ, όμως το
παγκράτιο είναι ο πρόγονος, άρα η
βάση, όλων εκείνων των ειδών αυτοάμυνας. Μάλιστα, από όλα αυτά τα αγωνιστικάμαχητικά αθλήματα και τις συναφείς τέχνες,
το παγκράτιο είναι αυτό που ταιριάζει πιο
καλά στον Έλληνα, ως προς τις σωματικές
κινήσεις και ως προς την φιλοσοφία, διότι
είναι γέννημα-θρέμμα και προσαρμοσμένο
στο σώμα και στις ανάγκες των Ελλήνων.
Είναι άθλημα αμυντικό, το οποίο παρέχει
προστασία ατομική ή ομαδική. Και είναι
πολύ όμορφο, βασιζόμενο σε ένα σύνθετο
σύστημα θεαματικών κινήσεων, οι οποίες
απαιτούν και συγχρόνως εξασφαλίζουν διαυγή νου, ψυχική ευεξία και σωματική διάπλαση, άρα υγεία. Έτσι, ο αγώνας περιλαμ-

ΤΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΎΝ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ
 Το άθλημα τoυ Παγκρατίου - mma στο

Ζευγολατιό από τον Α.Γ.Σ. Άπις σε
συνεργασία με το MMA KORINTHOS.
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατίου Τμήμα Παγκρατίου - mma 2741054323
6949717411
βάνει λαβές, αποκρούσεις και χτυπήματα.
Σήμερα, σχετικώς με το άθλημα διεξάγονται
αγώνες τοπικοί, πανελλήνιοι, πανευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι και λοιποί διεθνείς. Επίσημος φορέας είναι η Ελληνική Ομοσπονδία
Παγκρατίου Αθλήματος (ΕΟΠΑ), η οποία
εφέτος γιορτάζει τα εικοσάχροντα γενέθλιά
της και της οποίας μέλος προτίθεται να γίνει το τμήμα παγκρατίου του Άπι, μόλις αυτό αρχίσει
την δραστηριότητά του.
Τώρα, δίνεται η ευκαιρία στους
ενδιαφερομένους απ’ όλη τη
Βόχα και την ευρύτερη περιοχή,
να γνωρίσουν το παγκράτιο από
κοντά και να γυμναστούν, χάρη
στο νέο τμήμα που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το mma
Korinthos.

Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
- Χειρουργική ισχίου & γόνατος
- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις
- Μικροχειρουργική - Ορθοπαιδική Παίδων - Οστεοπόρωση

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.
και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Δέχεται με ραντεβού

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86 κιν. 6955.092.002
e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
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.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Σαν δυο σταγόνες νερό είναι η Λυδία και
η Άρτεμη. Δυο αδελφές που γεννήθηκαν
με διαφορά λίγων λεπτών. Ένα ωάριο που
για ανεξήγητους λόγους διαχωρίστηκε
μετά τη σύλληψη. Τα δύο κύτταρα που
προέκυψαν αναπτύχθηκαν αυτόνομα. Ένα
ανεξήγητο δέσιμο συνδέει τις δυο αδελφές, που δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά, αλλά είναι αποδεκτό από τους
ειδικούς. Τα δυο κορίτσια είχαν τον δικό
τους κώδικα επικοινωνίας και ανεπτυγμένη διαίσθηση η μια για την άλλη. Τόσο
ίδιες εξωτερικά, αλλά τόσο διαφορετικές
στην ψυχή! Πόσο εύκολο είναι τελικά να
αλλάξουν ρόλους σε μια κρίσιμη στιγμή;
Ο Νίκος Περράκης, έρμαιο των παθών
του, θα εμπλακεί σε έναν λαβύρινθο και
θα βρεθεί τελικά προ τετελεσμένων γεγονότων. Ο Νικόλας είναι ο μικρός πρωταγωνιστής της ιστορίας. Είναι η κινητήριος
δύναμη και η ελπίδα για τη συνέχιση της
ζωής. Γιατί τίποτα δεν πεθαίνει αν δεν το
θελήσουμε εμείς οι ίδιοι. Ζει στις ψυχές
μας για πάντα! Το βιβλίο μας ταξιδεύει στα
μακρινή Αφρική με τους Γιατρούς Χωρίς
Σύνορα, όπου μας συγκλονίζουν οι άθλιες
συνθήκες που επικρατούν εκεί, καθώς και
το μεγαλείο ψυχής των γιατρών, που πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη υπηρετούν
την επιστήμη τους.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Εντυπωσιακή η γραφή της κυρίας Μητσοπούλου. Η συγγραφέας πραγματεύεται
το σπουδαίο ζήτημα του αδερφικού δεσμού, ειδικότερα των διδύμων, ένας γρίφος σε πολλούς από εμάς. Εξέχουσα θέση
στο βιβλίο αυτό έχουν οι οικογενειακές και

ηθικές αξίες, όπως και η αυταπάρνηση, η
ψυχική δύναμη, η θέληση και η αυτοθυσία. Παρόλο που αφηγείται μια ακραία
ιστορία αδελφικού δεσμού ο τρόπος που
την περιγράφει της δίνει μια εντελώς γήινη και ρεαλιστή μορφή. Το βιβλίο «σφίζει»
από ατμοσφαιρικές εικόνες τοποθετώντας
εμάς τους αναγνώστες μέσα σε αυτές.

Διαβάστε το ….
…γιατί είναι ένα σπουδαίο
βιβλίο, επειδή η συγγραφέας αποδίδει με
τρόπο μυστηριακό και μεταφυσικό τον κόσμο των διδύμων, έναν κόσμο άγνωστο σε
πολλούς.

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Η Άννα Μητσοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Είναι παντρεμένη και έχει
δυο παιδιά. Απόφοιτος Νοσηλευτικής Σχολής,
άσκησε το επάγγελμα τα τελευταία δυο χρόνια (2009-2011). Εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, καθώς και στο Κέντρο
Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φλώρινας. Τα
προηγούμενα χρόνια εργάστηκε παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη σε υπηρεσίες
του νομού. Σήμερα είναι διορισμένη στο ΙΚΑ
ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΩΝ. Από μικρή ηλικία της άρεσε
να αποτυπώνει τις σκέψεις της στο χαρτί. Το
βιβλίο "Φώτισες τη ζωή μου" είναι το πρώτο
της βιβλίο.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απευθείας απόγονος
των Παλαιολόγων του Βυζαντίου

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Ο Ιωάννης δεν άργησε να την ερωτευτεί και το αμοιβαίο αίσθημα ακολούθησε γρήγορα το ειδύλλιο. Κάποιος
όμως μικρόψυχος αυλικός έσπευσε να καταγγείλει το
ειδύλλιο στον πατέρα της πριγκίπισσας και αυτός αποφάσισε να απομακρύνει για λίγο τον προσφιλή του στρατηγό από τα ανάκτορα, αφού προηγουμένως ενημερωθεί
για την καταγωγή του.
Μολονότι είχαν απομείνει ελάχιστοι μήνες για την συΓράφει ο
μπλήρωση του τριακοστού έτους της ηλικίας του, ο ΙωΣχοινοχωρίτης
άννης δε θέλησε να αθετήσει το λόγο του και δήλωσε
Κωνσταντίνος
στον πατέρα της αγαπημένης του ότι δεσμευόταν από
Ιστορικός –
κάποια παλαιά του υπόσχεση, η οποία δεν του επέτρεπε
συγγραφέας,
να αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του. Ο βασιλιάς
Αρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, απόρησε και παρερμηνεύοντας όσα άκουσε, ζήτησε να
υποψήφιος
μάθει εάν η σιωπή σήμαινε ότι ο στρατηγός του είχε λόΔιδάκτωρ
γους να ντρέπεται για την καταγωγή του.
Στενοχωρημένος ο Ιωάννης απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν
ίσχυε, αλλά αντίθετα δικαιούνταν να αισθάνεται υπερηφάνεια για τους προγόνους του. Με οξυμένη στο έπακρο την περιέργειά του ο Δανός ηγεμόνας
αντιλαμβάνεται πώς πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ορκίστηκε στο ξίφος του ότι
δεν θα αποκάλυπτε σε κανένα το μυστικό του στρατηγού. Τότε ο Ιωάννης
έβγαλε συγκινημένος από το λαιμό το εγκόλπιό του κι έδωσε στο βασιλιά
να διαβάσει τον πάπυρο που βρισκόταν μέσα σε αυτό, τον οποίο του τον είχε
δώσει η μητέρα του.
Ο Κουτλουμουσιανός αναφέρει σχετικά:
«Ο βασιλεύς, κατεχόμενος υπό περιεργείας αλλά και υπό αορίστου συγκινήσεως, ήρξατο της αναγνώσεως και όταν επληροφορήθη, από το ιδιόχειρον
σημείωμα της αυτοκράτειρας Άννας – Σοφίας, ότι ο Ιωάννης Κωνσταντίνου
Παλαιολόγος μετωνομάσθη εις Ιωάννην Χριστιανόν,έμεινεν έκπληκτος και
ερώτα εν αρχή τον Ιωάννην: ‘‘Συ, λοιπόν, εί υιός του ενδόξου εκείνου αυτοκράτορος; Συ εί Πρίγκιψ διάδοχος του πεπτωκότος βυζαντινού κράτους; Δια
τίνα λόγον ηρνείσο την ομολογίαν και απέκρυψες επί τόσον μακρόν χρονικόν διάστημα την ένδοξον βασιλικήν καταγωγήν σου;’’ .
Τότε ο Ιωάννης ηναγκάσθη να διηγηθή τα πάντα. Η συγκίνησις και η ταραχή
του βασιλέως ήσαν τόσο έντονοι, ώστε, εναγκαλισθείς τον Ιωάννην, έκλαιε
και κατεφίλει αυτόν. Εν τέλει εδέησε να παρέλθη αρκετή ώρα, όπως συνέλθη. Ακολούθως, υπείκων εις την επιμονήν της συζύγου αυτού, κατέστησε
γνωστήν την καταγωγήν του Ιωάννου, λέγων προς αυτήν: ‘‘Εις αυτόν, φίλτατη, ανήκει το στέμμα τούτο και το βασίλειον της Δανίας και της Νορβηγίας και
ολόκληρης της Ευρώπης. Εις αυτόν ανήκει η απέραντος αγάπη και εκτίμηση
και του λαού μας’’».
Μετά από αρκετές ημέρες ο βασιλιάς ανάγγειλε στο λαό του τη μνηστεία και
τον προσεχή γάμο του Ιωάννη Χριστιανού – Παλαιολόγου με την κόρη του
Μαρία και τη μελλοντική ανάρρησή του στο δανικό θρόνο. Έπειτα, στις 21
Μαΐου 1481 έγινε Βασιλεύς της Δανίας.
Ασπάστηκε το καθολικό δόγμα. Καθιέρωσε νέο νόμισμα και ενίσχυσε το
δανικό ναυτικό. Σκοτώθηκε σε μάχη στις 20 Φεβρουαρίου 1513. Ήταν ένας
άνθρωπος ανοικτός, φιλικός σε αντίθεση με την σοβαρότητα (ακόμα και
ημιψυχρότητα) των Σκανδιναβικών χωρών, με καθαρά μεσογειακά χαρακτηριστικά. Όπως τον χαρακτήριζαν, ήταν ένας «απλός θνητός Βασιλιάς».

Επίλογος. Η ονομασία «Γκλύξμπουργκ».
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Είναι γεγονός ότι η δυναστεία των Παλαιολόγων δε χάθηκε με την πτώση της
Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωάννης Χριστιανός – Παλαιολόγος είναι σίγουρο ότι
υπήρξε και ήταν ελληνικής καταγωγής πατρός τε και μητρός. Έγινε δανικής
καταγωγής (πρωτότοκος υιός του Χριστιανού Α΄ και της Δωροθέας) και έτσι
αποκρύφτηκε η πραγματική του ταυτότητα και εικόνα, με αποτέλεσμα μετά
από παρεμβάσεις άλλων η ιστορία να γράψει τον Ιωάννη ως Δανό. Γιατί δεν
μας εξηγεί «η συμβατική ιστορία» για το ότι η γενιά της ελληνικής βασιλικής
οικογένειας, όπως και η δανική και η νορβηγική, ονομάζεται «γενιά των
Χριστιανών»;;; Ο Ιωάννης Α΄ Χριστιανός – Παλαιολόγος μεταλαμπάδευσε τα
βυζαντινά ιδεώδη στην χώρα της Δανίας, ιδρύοντας μία νέα βασιλική δυναστεία, απόγονος της οποίας 400 χρόνια μετά ήρθε να κυβερνήσει το Βασίλειο
της Ελλάδας (βλέπε Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Α΄). Μια Ελλάδα φυσικό κληρονόμο, διάδοχο και συνεχιστή της ένδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αυτός ο «χαμένος» απόγονος των Παλαιολόγων βρίσκεται πίσω από την
δυναστεία που κακώς σήμερα αποκαλείται «δυναστεία των Γκλύξμπουργκ».
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1860 τα
δουκάτα Σλέσβιχ–Χολστέιν, Σόνεμπουργκ και Γκλύξμπουργκ ήταν γερμανικές επαρχίες που είχαν περιέλθει προσωρινά στην κατοχή της Δανίας, για
να προσαρτηθούν αργότερα απο την Πρωσία και να ανήκουν σήμερα στη
Γερμανία. 					
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ο "αετός του Σουλίου" που συγκινεί ακόμη
και σήμερα τη Δύση με το θάνατό του

Α

ύγουστος 1823. Μετά την αποτυχία του Ομέρ Βρυώνη να κατακτήσει το Μεσολόγγι, ο σουλτάνος
στέλνει τον Μουσταή πασά της Σκόδρας
με πολυάριθμο στρατό να καταστρέψει
το Μεσολόγγι. Με το που κυκλοφορεί
το νέο στη Ρούμελη, όλοι οι καπεταναίοι
πανικοβάλλονται! Μόνο δύο οπλαρχηγοί
με λιγοστά παλλικάρια είναι πρόθυμοι να
τον σταματήσουν. Όμως, στην επίθεσή
τους στο Κεφαλόβρυσο, ο ένας σκοτώνεται: Ο θρυλικός αετός του Σουλίου,
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του
Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε το
Δεκέμβρη του 1790. Το 1803 εγκατέλειψε το Σούλι μαζί με τον πατέρα του και
τα αδέλφια του. Πήγαν στο Σέλτσο και
μετά στην Πάργα κυνηγημένοι από τους
Αρβανίτες του Αλή Πασά. Στη συνέχεια
πέρασαν στην Κέρκυρα όπου κατατάχθηκαν στα ρωσικά σώματα στρατού.
Αργότερα όμως ήρθαν οι Γάλλοι και ο
πατέρας του Μάρκου, Κίτσος Μπότσαρης, έγινε ταγματάρχης, μαζί με τον
Φώτο Τζαβέλα. Ο Μάρκος πήρε το βαθμό του λοχαγού και έκανε οικογένεια.

Το ελληνοαλβανικό
λεξικό
Σε ηλικία 19 χρονών,
ο Μάρκος Μπότσαρης,
με όσες γνώσεις είχε,
κατάφερε κι έφτιαξε ένα
ελληνοαλβανικό λεξικό.
Το λεξικό περιείχε 681
σελίδες και το ονόμασε
«Λεξικόν Δίγλωσσον
της Ρωμαίικης και της
αρβανίτικης απλής».

Συμμαχία
με τον Αλή Πασά
Αργότερα, όταν οι Γάλλοι ήθελαν να
επιτεθούν στους Ρώσους οι Σουλιώτες
δεν ήθελαν να συμμετάσχουν και μετακόμισαν στο Βουργαρέλι της Άρτας.
Εκεί δολοφονήθηκε ο Κίτσος Μπότσαρης. Λίγο καιρό μετά ο Μάρκος ανταμώθηκε με τον Καραϊσκάκη, ο οποίος
τον μύησε στη Φιλική Εταιρεία.
Εκείνη την εποχή ο Αλή Πασάς πολιορκήθηκε από τα σουλτανικά στρατεύματα. Ο Μπότσαρης ήρθε σε συννενόηση
μαζί του για να τον βοηθήσει. Η συμφωνία έλεγε ότι ως αντάλλαγμα θα έπαιρνε
πίσω το Σούλι. Παρά τις επιθέσεις των
σουλτανικών στρατευμάτων του Χουρσήτ Πασά ο Μπότσαρης κατάφερε να
κρατήσει το Σούλι μέχρι την καταστροφή
στη μάχη του Πέτα τον Ιούλιο του 1822.

Επανάσταση
Με το που ξεσπάει η επανάσταση
το 1821, ο Μάρκος απελευθερώνει

■■ Αριστερά η είσοδος του σταθμού
"Μπότσαρης" στο μετρό Παρισίου
■■ Πάνω η πινακίδα στην πλατεία
Μπότσαρη στο Στρασβούργο

πολλές περιοχές γύρω από το Σούλι
χτυπώντας τα ασκέρια του Χουρσήτ.
Κατόπιν, κατεβαίνει στο Μεσολόγγι να
ζητήσει βοήθεια από τους οπλαρχηγούς
της Ρούμελης. Εκεί τον πείθει ο Μαυροκορδάτος να συμμετέχει στη μάχη του
Πέτα. Η μεγάλη ήττα των ελληνικών
και φιλελληνικών στρατευμάτων από
τον Χουρσήτ πασά καταστρέφει και το
Σούλι. Ο Μπότσαρης με 35 άνδρες διαφεύγει στο Μεσολόγγι. Τον Οκτώβρη
του 1822 η ιερή πόλη πολιορκείται για
πρώτη φορά από τον Ομέρ Βρυώνη με
16000 άνδρες.

Στρατηγός
Ο Μπότσαρης τότε προχώρησε σε διαπραγματεύσεις, τάχα για την παράδοση του Μεσολογγίου. Ο
σκοπός του όμως στην
πραγματικότητα ήταν να
δώσει χρόνο στα σώματα που είχε καλέσει για
βοήθεια και να οχυρώσει
καλύτερα την πόλη. Ανήμερα τα Χριστούγεννα
νικάει τους Τούρκους και
τους διώχνει.
Η ελληνική διοίκηση τον
ανταμείβει και τον κάνει
υποστράτηγο. Το δίπλωμα της στρατηγείας όμως
δ η μιουργεί ζήλιες από τους
άλλους καπεταναίους. Τότε ο Μάρκος,
μπροστά τους, σκίζει το δίπλωμα και
τους λέει: «Όποιος είναι άξιος να πάρει
το δίπλωμα, μεθαύριο στη μάχη».
Ο Σουλτάνος που θέλει οπωσδήποτε το Μεσολόγγι, στέλνει τον Μουσταή
πασά με 7000 άνδρες καλά αρματωμένους και οι Έλληνες ακουγοντάς το,
πανικοβάλλονται. Ο Μάρκος καλεί σε
βοήθεια τους καπεταναίους, αλλά μόνο
ένας εμφανίζεται πρόθυμος να τον βοηθήσει: Ο θρυλικός Σουλιώτης οπλαρχηγός Κίτσος Τζαβέλλας. Έτσι στις 9
Αυγούστου αποφασίζουν να χτυπήσουν
τον Μουσταή στο Κεφαλόβρυσο του
Καρπενησίου.

Ο θάνατος του ήρωα
Τη νύχτα της επίθεσης 9 προς 10
Αυγούστου το φεγγάρι είναι κρυμμένο
πίσω από τα σύννεφα. Οι Σουλιώτες

κινούνται αθόρυβα και μέσα στο σκοτάδι χτυπούν αλύπητα το στρατό του
Μουσταή, που αιφνιδιάζεται. Κατά τη
διάρκεια της επίθεσης ο Μάρκος αιχμαλωτίζει τον Άγο Βασιάρη και τον Τζαφέρ
Πασά. Πάνω στη μάχη τραυματίζεται
στη δεξιά βουβώνα. Συνεχίζει όμως και
επιτίθεται στη φρουρά του Μουσταή.
Η φρουρά αυτή αποτελούταν από 300
Λατίνους, δηλαδή Αλβανούς από την
Μύρτιδα, που ήταν καθολικοί Χριστιανοί. Κατά τη διάρκεια της μάχης ο Μάρκος πηδά πάνω από έναν μαντρότοιχο
που είχαν χτίσει οι Τούρκοι. Το φεγγάρι όμως που βγαίνει από τα σύννεφα
εκείνη την ώρα τον αποκαλύπτει. Κι
όπως λέει το δημοτικό τραγούδι: «Ένας
Λατίνος το σκυλί, χέρ' που να του πέσει,
πικρόν τουφέκι έριξεν στου Μάρκου το
κεφάλι». Το βόλι τον αφήνει νεκρό. Ο
αετός του Σουλίου δεν υπάρχει πια.
Το πτώμα του μεταφέρεται μακριά
από τη μάχη και στη συνέχεια στο Μεσολόγγι. Στη διαδρομή σταματούν για
λίγο στη Μονή Προυσού, όπου βρίσκεται ο Καραϊσκάκης άρρωστος. Αυτός
τον ασπάζεται και λέει: «Άμποτε ήρωα
Μάρκο, κι εγώ από τέτοιο θάνατο να
πάω». Στο Μεσολόγγι ενταφιάζεται με
τιμές. Καθώς τον θάβουν ρίχνουν 33

κανονιές, όσα και τα χρόνια του.

Συγκίνηση σε Ευρώπη
και Αμερική
Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε το ποίημα «Εις Μάρκο Μπότσαρη», στο οποίο
παρομοιάζει την κηδεία του ήρωα με
αυτή του Έκτορα στην Ιλιάδα.
Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη συγκίνησε τους φιλέλληνες σε Ευρώπη και
Αμερική. Ποιήματα αφιερωμένα σ' αυτόν
έγραψαν ο αμερικανός ποιητής Φιτζγκρίν
Χάλεκ με τίτλο «Marco Bozzaris», ο ελβετός ποιητής και δημοσιογράφος Ζιστ
Ολιβιέ με τίτλο «Marcos Botzaris au
mont Aracynthe» και ο γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ στη συλλογή ποιημάτων του «Les Orientales».
Το 1858 ο ζακυνθινός συνθέτης
Παύλος Καρρέρ παρουσίασε την όπερα «Μάρκος Μπότσαρης». Το γαλλικό κράτος τίμησε το 1911 τον Μάρκο
Μπότσαρη, δίνοντας σ' έναν από τους
σταθμούς του παρισινού μετρό τ' όνομά του («Botzaris»), το οποίο υπάρχει
έως σήμερα. Επίσης, στο Στρασβούργο
υπάρχει πλατεία που έχει το όνομά του:
"Square Markos Botzaris".

Γιάννης Χρ. Βαλασόπουλος
μαθητής Ε΄ Δημοτικού
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