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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στις "Συμπληγάδες Πέτρες" 
κυβέρνησης και Περιφέρειας 

οι δημάρχοι της Πελοποννήσου
Μετά τη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ το Σάββατο 28 Νοεμβρίου τα πράγματα 

περιπλέχθηκαν ακόμη περισσότερο καθώς ο Περιφερειάρχης στην 

τοποθέτησή του παρουσίασε ως αναξιόπιστη την πρόταση του υπουργείου.

σελ. 8

Κ Α Ρ ΑΤ Ε

παλευουμε 
για εναν δικαιο, 

ανταποδοτικο και 
αλληλεγγυο ελγα

Νέα μεγάλη επιτυχία 
για τον Αθλητικό 

Σύλλογο "ΑΚΑΜΑΣ"

σελ. 9

Παραμένει και ενισχύεται 
το Αστυνομικό Τμήμα. Βραχατίου

σελ. 3

Σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού επισημαίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος 
χαρακτήρας των Γεωργικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα μιλά για τις αποζημιώσεις, τη φορολόγηση των αγροτών αλλά και 

τους λόγους που ανέλαβε τη θέση του προέδρου

Φάνησ Κουρεμπεσ, προεδροσ του ελγά:

σελ. 4-7

Ο Αθλητικός 
Σύλλογος του 
προπονητή  ΑΡΓΥΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
απέσπασε για 
ακόμα μια φορά τις 
καλύτερες εντυπώσεις 
στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 
Εγχρώμων και 
Μαύρων Ζωνών που 
έγινε στο Ολυμπιακό 
Στάδιο Άνω Λιοσίων.Στην Τρίπολη ο Αννίβας Παπακυριάκος έλαβε σχετική διαβεβαίωση από 

τον Περιφερειακό Αστυνομικό Δ/ντή Πελοποννήσου
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Μουσείο Λύσιππου στο Κιάτο

Ίδρυσε δική του σχολή - εργα-
στήριο τόσο στην Σικυώνα όσο και 
στο Άργος, κατασκευάζοντας, κατά 
τον Ρωμαίο Ιστορικό Πλίνιο τον 
Πρεσβύτερο, πάνω από 1.500 έργα 
Τέχνης, όλα από μπρούντζο. Τα έργα 
του, κατά τους σύγχρονους και με-
τέπειτα κριτικούς, φημίζονται για 
την χάρη και την κομψότητα τους, 
ως και την συμμετρία και την ισορ-
ροπία των μορφών, οι οποίες ήταν 
λεπτότερες, από αυτές που παρου-
σίαζε ως ιδανικές στα έργα του ο 
Πολύκλειτος, και, με την νέα αναλο-
γία κεφαλής προς το σώμα, έδειχναν 
ψηλότερες. Ήταν επίσης διάσημος 
για την σημασία που απέδιδε στις 
λεπτομέρειες των μορφών, π.χ. στα 
βλέφαρα των ματιών, στα μαλλιά ή 
στα νύχια των χεριών και των πο-
διών. Άλλες αλλαγές και καινοτομίες 
του Λύσιππου ήταν η σύλληψη της 
στιγμιαίας στάσης των σωμάτων, η 
πιο ελεύθερη θέση τους στο χώρο, 

όπως στον Αποξυόμενο, η θεατρι-
κότητα και η εκφραστικότητα των 
σωμάτων και των μορφών όπως 
στον Ηρακλή (τύπου Farnese) ως 
και η χρήση αλληγορίας στα θέματά 
του, όπως στον Καιρό (Ευκαιρία ή 
Τύχη).

 Είχε την τύχη να γίνει προσωπι-
κός γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, διαθέτοντας το αποκλειστικό 
προνόμιο αναπαραγωγής της μορ-
φής του, από την παιδική του ηλικία 
μέχρι τον θάνατό του (336-323 π.Χ.). 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι γνω-
ρίζουμε τον Μ. Αλέξανδρο μέσω του 
Λύσιππου. Επηρέασε πολλές γενεές 
γλυπτών επί αιώνες μετά την εποχή 
του και θαυμάστηκε από απλούς 
ανθρώπους όσο και από αυτοκρά-
τορες, όπως τον Ρωμαίο Τιβέριο ή 
τον Βυζαντινό Κωνσταντίνο Πορφυ-
ρογέννητο.

Τα σπουδαιότερα 
έργα του Λύσιππου

Σύμφωνα, με την σχετική διε-
θνή βιβλιογραφία τα γνωστότερα 
έργα του Λύσιππου, ορισμένα από 
τα οποία υπάρχουν σε διαφορετικά 
αντίγραφα διεσπαρμένα σε διάφορα 
Μουσεία και Συλλογές ανά τον κό-
σμο, είναι τα ακόλουθα:
1) «Ο Αποξυόμενος»  στο Μουσείο 

του Βατικανού
2) «Ο Αλέξανδρος έφιππος στη μάχη 

του Γρανικού ποταμού» στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Φλωρεντίας

3) «Ο Ερμής της Αταλάντης»  στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αθήνας

4) «Προτομή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου από το Tivoli»  στο Μου-
σείο του Λούβρου

5) «Ο Πυγμάχος των Θερμών» στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Ρώμης

6) «Ο Έρως» στο Μουσείο του Καπι-
τωλίου της Ρώμης

7) «Τα τέσσερα μπρούντζινα άλογα 
του Ιππόδρομου της Κωνστα-
ντινούπολης»  στο Μουσείο του 
Αγίου Μάρκου της Βενετίας

8) «Ο Αγίας»  στο Μουσείο των Δελ-
φών

9) «Ο Καιρός ή η Ευκαιρία ή η Τύχη»  
στο Μουσείο Αρχαίας Τέχνης 
του Τορίνο

10) «Ο Ηρακλής του Φαρνέζε»  στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Νά-
πολης

11) «Προτομή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου» στο Βρετανικό Μουσείο 
του Λονδίνου

12) «Ο Ηρακλής αναπαυόμενος»  
στο Μουσείο Pitti της Φλωρε-
ντίας

13) «Αγαλματίδιο του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου» στο Μουσείο Getty 
του Μαλιμπού Καλιφόρνιας 
ΗΠΑ 

14) «Η Πράξιλλα» ή «Η Χορεύτρια 
του Βερολίνου»  στο Εθνικό 
Μουσείο του Βερολίνου.

15) «Ο Ερμής καθήμενος»  στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο της Νάπο-
λης

16) «Κεφαλή του Σωκράτη»  στο 
Μουσείο του Λούβρου

17) «Κεφαλή του Αριστοτέλη»  στο 
Μουσείο της Βιέννης

18) «Ο Ίσθμιος Ποσειδώνας» στο 
Μουσείο του Βατικανού

19) «Ο αυτοστεφανούμενος αθλη-
τής» στο Μουσείο Getty του 
Μαλιμπού Καλιφόρνιας ΗΠΑ 

20) «Κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου» στο Μουσείο της Πέλλας

Χώρο εκθεμάτων του μεγάλου Σικυώνιου γλύπτη ετοιμάζει ο δήμος Σικυωνίων στις αποθήκες ΑΣΟ

Παρελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο Σι-
κυωνίων η επικαιροποιημένη μελέτη του ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ ΛΥΣΙΠΠΟΥ. Η δημιουργία του μουσείου 
της μόνιμης συλλογής των εκμαγείων από 
αντίγραφα έργων του Λυσίππου θα γίνει στο 1ο 
κτίριο του συγκροτήματος της ΒΔ πλευράς των 
αποθηκών ΑΣΟ.

Οι προτεινόμενες κατασκευές στον χώρο 
της Έκθεσης των αντιγράφων  περιλαμβάνουν 
Προθάλαμο, Γραφείο Διοίκησης, Πωλητήριο 
(πλην των πέντε (5) προθηκών), Χώρο WC, 
Αποθηκευτικό χώρο, Χώρο Προσωπικού - 
Κουζίνα και Χώρο Εργαστηρίου.

Αντίγραφα μερικών εκ των σπουδαιότερων 
έργων του διάσημου Σικυώνιου γλύπτη θα συ-
γκροτούν την Συλλογή που θα εκτίθεται.

Ποιος ήταν ο Λύσιππος
Ο Σικυώνιος γλύπτης Λύσιππος έζησε και 

έδρασε κατά τον Δ’ αι. π.Χ. και γνώρισε την πα-
γκόσμια αναγνώριση, τόσο των αρχαίων όσο και 
των σύγχρονών μας ιστορικών της Τέχνης αλλά 
και της Κοινής Γνώμης, ως ένας από τους 3 με-
γαλύτερους γλύπτες της Αρχαιότητας - οι άλλοι 
2 είναι ο Πραξιτέλης και ο Σκόπας - και θεω-
ρείται ως ο σπουδαιότερος γλύπτης χάλκινων/
μπρούτζινων έργων όλων των εποχών.

Γεννήθηκε στην Σικυώνα περί το 390 π.Χ. 
και από την νεότητά του ασχολήθηκε με την 
κατασκευή αντικειμένων από μπρούντζο. Κατ’ 
άλλους, ήταν αυτοδίδακτος στην κατασκευή 
μπρούντζινων έργων ενώ, κατ’ άλλους, εκπαι-
δεύτηκε στην σχολή - εργαστήριο του γλύπτη 
Πολύκλειτου, του οποίου «έσπασε» τον Κανόνα 
των αναλογιών του τέλειου ανθρώπινου σώμα-
τος (σχέση κεφαλής προς το σώμα: 1/7 κατά τον 
Πολύκλειτο και 1/8 κατά τον Λύσιππο). 

Δήμος Σικυωνίων
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Ενισχύεται το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου

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 ΡΟ Υ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ

ΡΟΥΧΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-
ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-
ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙ∆ΙΚΟ-ΑΝ∆ΡΙΚΟ

ΡΟΥΧΟ

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

www.famous-shoes.gr

Ο,ΤΙ ΣΕ ΕΜΠΝΕΕΙ ΕΙΝΑΙ

Δήμος Βέλου-Βόχας

Στην Τρίπολη βρέθηκε την Τετάρτη 
25 Νοεμβρίου 2015 ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 
ύστερα από σχετική πρόσκληση του 
Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού 
Διευθυντή Πελοποννήσου, Κων/νου 
Κυριακόπουλου. 

Στο Αποστολοπούλειο Πνευμα-
τικό Κέντρο παρουσία του γενικού 
γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημή-
τρη Αναγνωστάκη, του περιφερειάρ-
χη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, 
βουλευτών και εκπροσώπων των 
δημοτικών αρχών της Περιφέρειας 
παρουσιάστηκε  η πρόταση για την 
αναδιάρθρωση των αστυνομικών 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, προκειμένου να ανταποκριθεί 
η αστυνομία στις απαιτήσεις της επο-
χής, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση 
κι αναμένεται να εφαρμοστεί από την 
προσεχή άνοιξη. 

Σύμφωνα με την πρόταση που κα-
τατέθηκε, συγχωνεύεται ένας σημα-
ντικός αριθμός αστυνομικών δομών 
σε όλη την Πελοπόννησο, κατά βάση 
λόγω μικρής υφιστάμενης οργανικής 
δύναμης, και δεδομένου ότι δεν απο-
τελούν έδρα δήμου, παρουσιάζουν 
χαμηλή εγκληματικότητα και ουσια-
στικά οι περιοχές που καλύπτουν, ήδη 
αστυνομεύονται με καθημερινές επο-
χούμενες περιπολίες από γειτνιάζοντα 
αστυνομικά τμήματα. 

Όσον αφορά στο νομό Κορινθίας το 
σχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση 
προβλέπει συγχώνευση του αστυνο-

μικού τμήματος Αγίων Θεοδώρων με 
το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου και 
το αστυνομικό τμήμα Γκούρας με το 
αστυνομικό τμήμα Κιάτου, το οποίο 
μετονομάζεται σε αστυνομικό τμήμα 
Σικυωνίων. Επίσης ο σταθμός τουρι-
στικής αστυνομίας Λουτρακίου συγ-
χωνεύεται με το αστυνομικό τμήμα 
Λουτρακίου στο οποίο προβλέπεται 
ίδρυση γραφείου τουρισμού.

Αννίβας Παπακυριάκος: 
«Το αστυνομικό τμήμα 
Βραχατίου πρόκειται 
να ενισχυθεί»

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος έφυγε ικανοποιημέ-
νος από τη συνάντηση στην Τρίπολη 
και την σχετική παρουσίαση από τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννή-
σου αφού το Α.Τ. Βραχατίου παραμέ-
νει ενεργό αλλά και ενισχύεται ο ρόλος 
του στην ευρύτερη περιοχή.  Σύμφω-
να με δηλώσεις του δημάρχου στην 
εφημερίδα μας ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Πελοποννήσου τον διαβεβαί-
ωσε ότι το αστυνομικό τμήμα Βραχα-

τίου θα αποκτήσει τη δυνατότητα να 
παρέχει καλύτερη αστυνόμευση στην 
ευρύτερη περιοχή της Βόχας, παρά τις 
γενναίες περικοπές που γίνονται στο 
σύνολο της Περιφέρειας. 

Συνοπτικά, στο σύνολο της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννή-
σου, οι 83 υφιστάμενες αστυνομικές 
δομές συρρικνώνονται με το νέο προ-
τεινόμενο σχήμα σε 53, που σημαίνει 
μείωση σε ποσοστό 35,37%. Η οργανι-
κή δύναμη ανέρχεται σε 1.763 θέσεις 
και η παρούσα δύναμη είναι 1.571 και 
θα επιτευχθεί εξοικονόμηση δυνά-
μεων 222 θέσεων, που σε ποσοστό 
οργανικής δύναμης φτάνει το -12%, 
ενώ σε ποσοστό παρούσης δύναμης 
το ποσοστό ανέρχεται στο -14,13%. 
Επιπλέον, με το προτεινόμενο σχέ-
διο υπάρχει και εξοικονόμηση πόρων 
από μισθώματα σε ποσοστό 6,15%, 
που σε πραγματικούς αριθμούς είναι 

54.449,88 ευρώ.

«Παραμένει η Τράπεζα 
Πειραιώς στο Ζευγολατιό»

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας παράλλη-
λα, διέψευσε κατηγορηματικά τις φή-
μες για επικείμενη αποχώρηση από το 
Ζευγολατιό του υποκαταστήματος της 
Τράπεζας Πειραιώς. Ωστόσο όπως ο 
ίδιος επεσήμανε: «Το υποκατάστημα 
το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την 
τοπική κοινωνία πρέπει να στηριχθεί 
από όλους τους κατοίκους. Αν θέλου-
με να παραμείνει και να συνεχίζει να 
λειτουργεί πρέπει και εμείς ως δήμος 
αλλά και οι κάτοικοι του Ζευγολατιού 
να το στηρίξουν με κάθε τρόπο. Εγώ 
από την πλευρά θα κάνω κάθε απα-
ραίτητη ενέργεια για να υποστηρίξω 
την παραμονή του υποκαταστήματος 
στο Ζευγολατιό», κατέληξε ο Αννίβας 
Παπακυριάκος. 

Στην Τρίπολη ο Αννίβας Παπακυριάκος έλαβε από τον Περιφερειακό Αστυνομικό 

Δ/ντή Πελοποννήσου τη διαβεβαίωση ότι το Α.Τ. θα παραμείνει και θα ενισχυθεί
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Διανομή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

συνεντευξη με τον νεο προεδρο του ελγά, Φάνη Κουρεμπε

«Παλεύουμε να φτιάξουμε έναν δίκαιο, 
ανταποδοτικό και αλληλέγγυο ΕΛΓΑ»

• Λοιπόν κ. Κουρεμπέ ξεκινάμε με 
την ερώτηση που υπάρχει στα 
χείλη όλων των αγροτών:  τι γί-
νεται με τις αποζημιώσεις; Έχουν 
μειωθεί; 
Πριν από το 2010 ο ΕΛΓΑ λειτουρ-

γούσε και πελατειακά και χαριστικά. 
Δηλαδή, είχαμε το 2008-2009 μοί-
ρασμα χρημάτων μέσω ΕΛΓΑ που 
δεν αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένες 
ζημιές. Μετά το 2010 όταν το χρέος 
του ΕΛΓΑ έφτασε στα 3,5 δις και το 
πήρε το δημόσιο, με βάση νόμο του 
2010 μπορεί να δίνει αποζημιώσεις 
τόσα όσα μαζεύει από τις εισφορές 
των αγροτών. Δεν μπορεί να υπερ-
βεί αυτό το ποσό. Τις προηγούμενες 
χρονιές οι ζημιές ήταν μικρές αλλά 
το 2014-2015 οι ζημιές ήταν πολύ 
μεγάλες. Ήδη μέσα στο 2015 έχουν 
δοθεί 124 εκατομμύρια τα περισσό-
τερα είναι από 2014 και μέχρι το τέ-
λος του χρόνου θα δοθούν άλλα 33 
εκατομμύρια ως αποζημιώσεις. Από 
τη στιγμή που δεν υπάρχει το πελα-
τειακό φαίνεται ότι έχουν μειωθεί 
λίγο τα ποσά που δίνονται. Παρόλα 
αυτά ο ΕΛΓΑ μέχρι τώρα καλύπτει 
όλες τις ζημιές που έχουν γίνει. Δεν 
έχει υπάρξει χρονιά που να μην έχει 
πληρώσει τη ζημιά. Ακόμη και φέ-
τος που οι ζημιές είναι περισσότερες 
από αυτά που προϋπολογίζουμε ότι 
θα εισπράξουμε υπάρχει το αποθε-

ματικό του 2013 και του 2012 που 
θα καλυφθούν όλες οι ζημιές. Οπότε 
η μείωση είναι φαινομενική. Ο ΕΛΓΑ 
είναι ένας οργανισμός που δεν δί-
νει επιδόματα, αποζημιώνει ζημιές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό του το 
80% της ζημιάς της οποίας θα δει ο 
εκτιμητής. Άρα λοιπόν οι αποζημιώ-
σεις των ζημιών των πραγματικών 
δεν έχουν μειωθεί. 

• Οι αποζημιώσεις από το χαλάζι 
που έπεσε στις αρχές του φετι-
νού καλοκαιριού δεν έχουν δοθεί 
ακόμα… Θα πληρωθούν εντός 
του χρόνου; 
Όχι, δεν θα πληρωθούν εντός 

του 2015. Μέσα στον Δεκέμβρη θα 
αναρτηθούν τα πορίσματα. Η ζημιά 
με έναν πρόχειρο υπολογισμό είναι 
4 εκατομμύρια ευρώ σ’ αυτή την πε-
ριοχή. Θα πληρωθεί μέσα στο 2016, 
πιθανόν στο α΄ τρίμηνο του 2016. Το 
έχει προχωρήσει το υποκατάστημα 
της Πάτρας θα γραφτούν τα πορί-
σματα και αν δεν έχουμε ενστάσεις, 
πιστεύουμε ότι στο α΄ τρίμηνο του 
2016 θα αποζημιωθούν. 

• Οι αποζημιώσεις από τον περονό-
σπορο
Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια 

με τους υπαλλήλους του Οργανι-
σμού να δώσουμε ότι λεφτά έχουμε 

μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο περο-
νόσπορος του 2011 έχει  πληρω-
θεί σε μεγάλο ποσοστό. Γύρω στις 
250.000 πληρώθηκαν στην Κορινθία 
στις 30 Οκτώβρη. Έχουν μείνει κά-
ποια χωριά τα οποία μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα πληρωθούν. 

• Πολύ θετικό, διότι υπάρχει μεγά-
λο πρόβλημα για τους αγρότες…
Ξέρετε, το θέμα είναι ότι αργούν 

πάρα πολύ να γραφούν τα πορίσματα. 
Γιατί αργούν; Γιατί ο ΕΛΓΑ για να γρά-
ψει πορίσματα θα πρέπει να έχει όλο 
το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που 
δηλώνουν οι αγρότες στην δήλωση 
Ενιαίας Ενίσχυσης τον Μάιο- Ιού-
νιο. Αυτό εμείς το παίρνουμε τέλος 
Οκτώβρη, μέσα στο Νοέμβρη το περ-
νάμε στο σύστημά μας κι εκεί αρχίζει 
να λειτουργεί. Κι εκεί επάνω πάνε οι 
εκτιμητές και γράφουν τα πορίσματα. 
Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια αντι-
κειμενική δυσκολία την οποία πρέπει 
σαφώς και να λύσουμε. Εμείς έχουμε 
ζητήσει να παίρνουμε το αρχείο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ το Μάη, έτσι να μπορού-
με πολύ πιο άμεσα να κοινοποιούμε 
τα πορίσματα. Ευελπιστούμε με τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το Δεκέμβρη να πα-
ντρέψουμε τα δύο συστήματα και να 
παίρνουμε άμεσα την ενημέρωση. 
Τουλάχιστον να έχουμε τα πορίσματα 
πιο γρήγορα. 

• Οι εκτιμητές υπάρχει δυνατότητα 
να έρχονται νωρίτερα, αν είναι 
δυνατόν και εντός μηνός από τη 
ζημιά, στο κτήμα; Γιατί έρχονται 
έως και δυο μήνες μετά και σου 
λένε άσε και «μάρτυρα»…
Ο «μάρτυρας» θα πρέπει να αφή-

νεται ούτως ή άλλως άμα μαζέψεις. 
Για να ξέρει κι ο εκτιμητής τι θα δει. 
Μπορεί όμως ο εκτιμητής να έρθει 
την επόμενη περίοδο που ο παρα-
γωγός θα έχει κλαδέψει κιόλας, π.χ. 
τα αμπέλια! Γιατί γίνεται αυτό: Καλώς 
ή κακώς, και το κακώς με κεφαλαία 
γράμματα, ζούμε σε μια εποχή μνη-
μονιακή. Άρα έχουμε πρόβλημα, 
έχουμε περιορισμούς στις προσλή-
ψεις. Το μόνιμο προσωπικό του 
ΕΛΓΑ είναι πολύ λιγότερο από τα 
προηγούμενα χρόνια λόγω συντα-
ξιοδοτήσεων και μη αναπλήρωσης 
άρα ένα μεγάλο κομμάτι της δου-
λειάς γίνεται από τους εποχιακούς, 
τα 8μηνα. Στους εποχιακούς για το 
2015, να φανταστείτε έχουμε αρχίσει 
και παίρνουμε από τις αρχές Νοέμ-
βρη κι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. 
Θα πάρουμε περίπου 150 άτομα. 
Και τώρα που θα τους πάρουμε το 
επόμενο 8μηνο είναι πολύ πιθανό 
να μην έχουμε ζημιές και να έχουμε 
μετά. Άρα πάλι θα έχουμε έλλειψη. 
Γι’ αυτό και ζητήσαμε και καταθέσα-

«Πρέπει να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των Γεωργικών Ασφαλίσεων», 

επισημαίνει ο Φάνης Κουρεμπές ενώ παράλληλα μιλά για τις αποζημιώσεις, τη φο-

ρολόγηση των αγροτών αλλά και τους λόγους που ανέλαβε τη θέση του προέδρου 
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φέτος
τα Χριστούγεννα
θα είναι μοναδικά!

με μια τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις βοσκή-
σιμες γαίες που θα ψηφιστεί αρχές Δεκέμβρη, να 
εξαιρεθούμε από την υποχρέωση που υπάρχει για 
την αναγγελία των προσλήψεων. Ο νόμος δίνει ένα 
περιθώριο 6 μηνών για να κάνεις τις προσλήψεις. 
Εμείς ζητάμε να εξαιρεθούμε και να κάνουμε τις 
προσλήψεις σταδιακά. Ανάλογα με τις ζημιές που 
θα έχουμε, ώστε να μην τους πάρουμε όλους μέ-
χρι τις 6-7 Δεκέμβρη που θα τελειώσει το εξάμη-
νο, αλλά να πάρουμε και κάποιους την άνοιξη που 
έχουμε τις πολλές ζημιές. Ελπίζουμε να έχουμε 
ευτυχή κατάληξη σ’ αυτό για να έχουμε μεγαλύ-
τερη ευελιξία. 

• Αν και δεν είστε πια βουλευτής, παραμένετε 
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη νέα θέση σας. 
Ποια είναι η άποψή σας για τη φορολογία των 
αγροτών; 
Καταρχήν να πω, ότι όπως είχα δηλώσει και δη-

μοσίως, άλλο πράγμα είχαμε στο μυαλό μας όταν 
είχαμε ξεκινήσει, άλλο λέγαμε, αλλά η διαχείριση 
της συμφωνίας θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν 
απαραίτητη. Ήσουν ο αδύναμος - εμείς είχαμε 
κάνει κακή εκτίμηση - ήσουν ο αδύναμος στρι-
μώχτηκες στη γωνία, παραπίσω ήταν ο γκρεμός. 
Έτσι αναγκάστηκε σε μία συμφωνία που εν πολ-
λοίς είναι κακή. Έχει καλά σημεία, έχει βαθμούς 
ελευθερίας, αλλά εν πολλοίς είναι κακή. Γι΄ αυτό 
το λόγο δεν κατέβηκα ως υποψήφιος βουλευτής, 
για τη διαχείρισή της και για έναν άλλον λόγο: Ο 
ρόλος του βουλευτή είναι άχαρος. Παίζεις το ρόλο 
του διαμεσολαβητή μεταξύ του κόσμου, υπηρεσι-
ών και υπουργείων. Κι αυτό για μένα ήταν πάρα 
πολύ βαρύ. Δεν αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 
θεωρώ ότι είναι ο μόνος πολιτικός χώρος, ακόμα, 
που μπορεί όλο αυτό το πλαίσιο να το ελαφρύνει 
για τον πολίτη. Και σ’ αυτή τη λογική δέχτηκα και 
θέση στον ΕΛΓΑ. Και ακριβώς επειδή είναι ο μό-
νος πολιτικός χώρος που μπορεί να ελαφρύνει τον 
πολίτη, όσον αφορά τη φορολογία των αγροτών 
γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον 
από όσους έχουμε μια γνώση της αγοράς, κι έχει 
μεταφερθεί και στο οικονομικό επιτελείο που κά-
νει τη διαπραγμάτευση, σε σχέση με τη φορολο-
γία και όχι μόνο. Δεν είπαμε και δεν λέμε ποτέ και 
δεν το λένε ούτε οι ίδιοι οι αγρότες, ότι δεν πρέπει 
να φορολογηθούν, τουλάχιστον οι μεγάλοι που 
παίρνουν και τις μεγάλες επιδοτήσεις. Θα πρέπει 
να υπάρξει μια κανονικότητα. Δηλαδή, τα έξοδα: 
φάρμακα, μηχανήματα, νερό, εργόσημα πρέπει να 
υπολογιστούν. Η οικογενειακή εργασία θα πρέπει 
να είναι έξοδο. Γιατί σε μία οικογένεια δεν δουλεύ-
ει μόνο ο αρχηγός της εκμετάλλευσης, δουλεύει 
και η γυναίκα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και 

τα παιδιά. Άρα αυτά θα πρέπει να συνυπολογι-
στούν. Η πρότασή μας στη διαπραγμάτευση είναι 
να υπάρξει σίγουρα ένα αφορολόγητο. 

Αν θυμάστε το Μάρτη του 2015 περάσαμε σαν 
κυβέρνηση το αφορολόγητο μέχρι 12.000 στις 
επιδοτήσεις, που δεν υπήρχε. Κοιτάμε να το κρα-
τήσουμε και στο φόρο εισοδήματος. Από κει και 
πέρα υπάρχει η πρόταση να υπάρξει κλιμακω-
τός συντελεστής. 13% για τους μικρούς, πιθανόν 
26% για τους μεσαίους και ας πάει και 33% για 
τους μεγάλους. Γιατί σε μια περίοδο κρίσης που 
θα πρέπει να λειτουργήσεις και αλληλέγγυα, θα 
πρέπει ο μεγάλος να πληρώσει περισσότερα από 
το μικρό. Ο μικρός θα πρέπει να σταθεί, να ζήσει, 
να επιβιώσει. Θα πρέπει να πληρώσει λίγο περισ-
σότερο εκείνος που όλα τα χρόνια δεν πλήρωνε: 
ο μεγάλος. Αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι η 
πρόταση, την οποία παλεύουν στη διαπραγμάτευ-
ση. Και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι 
ευτυχής η κατάληξη. 

• Ο φόρος θα τριπλασιαστεί; 
Δεν θα τριπλασιαστεί. Από εκεί που δεν πλή-

ρωνες ή πλήρωνες τεκμαρτό, θα πληρώσεις. Την 

πρώτη χρονιά όσο και λίγο να είναι, με το 100% 
της προκαταβολής φόρου θα είναι βαρύ, μην κο-
ροϊδευόμαστε. Αλλά δεν θα τριπλασιαστεί. Την 
δεύτερη χρονιά θα είναι καλύτερα. Κι εκεί μπορείς 
να αξιοποιήσεις κι άλλα πράγματα. Όπως τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα για να ελαφρύνεις κάποια 
έξοδα όπως το κόστος του λογιστή, για να κρατή-
σει βιβλία εσόδων εξόδων. Και πρέπει να χρεια-
στεί λογιστή για να ισοσκελίσει τον ΦΠΑ αλλά και 
για να μπορούμε να ελέγξουμε τι παράγουμε μέσα 
στη χώρα. Γιατί μέσα από τα βιβλία θα ξέρουμε τι 
παράγουμε ως χώρα. Δεν θα έρθει π.χ. μούστος 
από τα Σκόπια που θα ρίξει τις τιμές στη Νεμέα, 
δεν θα έρθει σταφίδα ξερή από την Τουρκία, γιατί 
θα ξέρω πόση έρχεται και θα την πιάνω, δεν θα 
μένει η δικιά μου απούλητη. Θα μπορώ να ελέγξω 
αυτό το κύκλωμα της εμπορίας καλύτερα. 

• Η πολιτική των επιδοτήσεων θα συνεχιστεί; 
Ναι αλλάζει το σύστημα, θα πάρουν κάποια χρή-

ματα και οι καλλιεργητές σουλτανίνας που μέχρι 
τώρα δεν έπαιρναν. Αλλάζει λίγο το σύστημα με 
την καινούργια ΚΑΠ. Γι’ αυτό καθυστέρησε λίγο. 

Φάνης Κουρεμπές

Γιατί ανέλαβα τη θέση του προέδρου
Το τελευταίο διάστημα μετά την ανάληψη της προεδρίας 

του ΕΛΓΑ, σημειώνει ο Φάνης Κουρεμπές, είδα δημοσι-
εύματα που με αφορούσαν, στον τοπικό τύπο από δημοσι-
ογράφους με τους οποίους γνωρίζεσαι προσωπικά, θα περί-
μενα πρώτα μια ερώτηση. Τα δημοσιεύματα αφορούσαν το 
ερώτημα γιατί αφού δεν κατέβηκα για βουλευτής ανέλαβα 
αυτή τη θέση. Θα ήθελα να απαντήσω ότι από τη στιγμή που 
θεωρώ ότι αυτός ο χώρος μπορεί ακόμα να παλέψει πράγ-
ματα, ως γεωτεχνικός και με την όποια εμπειρία κουβαλάω 
νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί κι αυτή η μάχη, να μη χάσου-
με αυτό που έχουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Γι’ 
αυτό και δέχτηκα αυτή τη θέση. 

Από όσα έλεγα πριν, το μόνο που αλλάζω ως αντίληψη 
είναι αυτό με το ασφάλιστρο και τους συμψηφισμούς. Για όλα 
τα υπόλοιπα θα δοθεί η μάχη να φτιάξουμε τον ΕΛΓΑ που 
είχαμε εμείς σαν γεωτεχνικοί του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε στο μυαλό 
μας. Ένα δίκαιο σύστημα, που δεν θα είναι πελατειακό θα είναι άμεσο, αντικειμενικό ανταποδοτικό και 
αλληλέγγυο. Κι αυτά θα γίνουν μόνο αν είναι δημόσιο. Γι’ αυτό παλεύουμε.

Η δικαιολογία σ’ αυτή τη μάχη δεν είναι αέναη. Δεν μπορείς να το λες συνέχεια και να μην το κάνεις. Θα 
πρέπει κάποια στιγμή, άμεσα, να το κάνεις. Αν μπορείς και δεν το κάνεις, είναι δικό σου θέμα, είναι προ-
σωπικό θέμα της διοίκησης. Αν θες να το κάνεις και δεν σ’ αφήνουν, εκεί δεν μπορείς να παραμένεις ως 
διοίκηση. Αυτά είναι ζητήματα που θα φανούν στο επόμενο διάστημα και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε.

Καλό είναι όμως, όποιος θέλει να βγάλει μια άποψη να με ρωτάει πρώτα. Και μπορούμε να κουβεντιά-
σουμε τα πάντα. Όπως τα κουβεντιάζαμε πριν θα τα κουβεντιάσουμε και τώρα. Με τις αδυναμίες και με 
τα λάθη. Και με τι μπορούμε. Κι αν δεν μπορούμε βλέπουμε τι κάνουμε: Ή το παρατάμε ή το παλεύουμε. 
Αν όμως, δεν παλεύεται και παραμένεις εκεί τότε έχεις πρόβλημα προσωπικό! Τότε να κάνουμε αυτή την 
κουβέντα και να δεχτούμε αυτή την κριτική!
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Μασούρη Φωτεινή

Θα συνεχιστεί το σύστημα των επι-
δοτήσεων μέχρι το 2020. Μετά θα 
δούμε με τη νέα ΚΑΠ. 

• Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις 
που έγιναν τελευταία ποια είναι η 
γνώμη σας;
Είναι κατανοητό ότι υπάρχει αγω-

νία στους αγρότες που θα καταλήξει 
η φορολόγηση και γι’ αυτό έγιναν 
αυτές οι κινητοποιήσεις. Άποψή 
μου είναι ότι ο αγροτικός κόσμος 
πρέπει να πιέσει για τα δικαιώματά 
του. Η διάθεση και του ΕΛΓΑ και του 
Υπουργείου είναι να συζητήσει με 
τον κόσμο. Οι κινητοποιήσεις πιέ-
ζουν την κυβέρνηση και η συζήτηση 
λύνει τα προβλήματα. Είναι δύσκολο 
το πλαίσιο. Κανείς δεν ήθελε άλλο 
ένα μνημόνιο. Δυστυχώς όμως θα 
πρέπει σ’ αυτό τα πλαίσιο να δώ-
σουμε τον καλύτερο μας εαυτό να 
εκμεταλλευτούμε όλους βαθμούς 
ελευθερίας που έχουμε και να τους 
κάνουμε ακόμη μεγαλύτερους. 

• Πάμε λίγο στους εργάτες γης. Εκεί 
έχουμε το θέμα με το εργόσημο. 
Εκεί κάποιοι λένε ότι πρέπει να 
φορολογούνται οι εργάτες μέσω 
του εργοσήμου, είτε είναι χρόνια 
εδώ είτε έρχονται για ένα τρίμη-
νο. Σε κάποιες χώρες αναφέρεται 
ότι μπορεί να τους παίρνουν μόνο 
για ένα τρίμηνο αλλά φορολο-
γούνται. Μπορεί να γίνει και στη 
χώρα μας αυτό; 
Κι εδώ γίνεται. Δηλαδή στη βόρεια 

Ελλάδα, φέρνανε πάντα μετακλη-
τούς εργάτες για μια περίοδο του 
χρόνου. Κοιτάμε να το κάνουμε στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορούμε για 
παράδειγμα να πούμε ότι η Κορινθία 
χρειάζεται εργάτες για την περίοδο 
από Απρίλη μέχρι Οκτώβρη-Νοέμ-

βρη. Άρα εκεί μπορούμε να πούμε 
ότι ακόμη κι αν δεν έχει χαρτιά, δη-
λώνεται στο δήμο και πληρώνεται με 
εργόσημο. Έτσι μπορούμε και κρα-
τάμε ένα 10% που είναι η ασφαλιστι-
κή εισφορά. Ένα κέρδος για τον ΟΓΑ, 
το οποίο θα γυρίσει πάλι στον αγρό-
τη που ασφαλίζεται, γιατί ο εργάτης 
αυτός θα φύγει πάλι και αποκλείεται 
να ασφαλιστεί. Να δούμε αν μπο-
ρούμε εκεί να έχουμε φορολόγηση, 
αφού δεν κάνουν έναρξη επαγγέλ-
ματος. Αυτοί όμως που μένουν εδώ 
κι έχουν κάνει έναρξη επαγγέλμα-
τος, φορολογούνται. 

Σε επόμενο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Εργασίας για τους ερ-
γάτες γης που δεν έχουν χαρτιά θα 
υπάρξει σχετική ρύθμιση. Είχαμε 
καταθέσει στην προηγούμενη βου-
λή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, μια τέτοια τροπολο-
γία, που έλεγε ότι καταγράφεται με 
τα χαρτιά που έχει, ένα διαβατήριο 
ή οτιδήποτε άλλο, στο δήμο στον 
οποίο διαμένει και δουλεύει και πλη-
ρώνεται με εργόσημο. Δεν έγινε δε-
κτή, τότε, από την πρόεδρο της βου-
λής, ως άσχετη με το νομοσχέδιο. Θα 
έπρεπε να κατατεθεί στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας. 

• Φέτος αντιμετωπίζουμε ένα σο-
βαρό θέμα με το λάδι: Λόγω έλ-
λειψης λαδιού στην Ισπανία κυρί-
ως η Ε.Ε. πήρε απόφαση να γίνει 
εισαγωγή λαδιού από την Τυνη-
σία. Αυτό έριξε τις τιμές του ελ-
ληνικού ελαιολάδου. Μπορούμε 
να το αντιμετωπίσουμε αυτό; Επι-
πλέον μήπως πρέπει να δώσουμε 
κίνητρα για βιολογική καλλιέργεια 
της ελιάς και παραγωγής βιολογι-
κού ελαιολάδου; 
Για μας αυτό το μέτρο – της εισα-

Συνέντευξη

Να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα 
των γεωργικών ασφαλίσεων 

«Κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή», λέει ο Φάνης Κουρεμπές, «είναι να 
διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των γεωργικών ασφαλίσεων. Υπάρχει 
μια κατεύθυνση στην Ευρώπη να περάσουν σε ιδιώτες. Αυτό θα δημιουρ-
γήσει πολλά κακά στους αγρότες. Ήδη δημιουργεί στην υπόλοιπη Ευρώπη 
(υψηλό ασφάλιστρο). Εδώ ειδικά επειδή έχουμε μικρό κλήρο τα πράγματα θα 
είναι ακόμη χειρότερα. Αν θέλουμε να αποζημιώνουμε το εισόδημα του  πα-
ραγωγού σε περίπτωση ζημιάς έτσι ώστε να μπορεί και τη δεύτερη χρονιά να 
καλλιεργήσει, πρέπει να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα και να τον κά-
νουμε καλύτερο. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ έχει μια πενταετία που εφαρμόζεται 
έχοντας και πολλά κενά και όλα αυτά τα χρόνια άλλαξαν πράγματα τα οποία 
πρέπει να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο άμεσοι 
στις εκτιμήσεις και στις αποζημιώσεις. Ήδη τις προηγούμενες μέρες είχαμε 
σύσκεψη με όλους τους διευθυντές για να εντοπίσουμε τα προβλήματα να τα 
λύνουμε και να φτιάξουμε καινούργιο κανονισμό. Υπάρχουν πολλά περιθώ-
ρια να βελτιωθεί η λειτουργία του ΕΛΓΑ και να γίνει πιο άμεση. Σκοπός μας 
είναι να τα εξαντλήσουμε όλα». 

Τον ρωτήσαμε αν υπάρχουν περιορισμοί στη λειτουργία του οργανισμού 
από την Ε.Ε. και μας απάντησε με ειλικρίνεια ότι παρότι, «υπάρχουν κάποιοι 
μνημονιακοί περιορισμοί στο πώς θα δουλέψουμε έχουμε βαθμούς ελευθε-
ρίας. Υπάρχει μια εμπειρία σ’ αυτό τον οργανισμό δεκαετιών. Δεν μπορούμε 
να την πετάξουμε και να πούμε ξαφνικά να ‘ρθουν οι ιδιώτες. Αλλιώς είναι 
λογική, στηρίζω τον παραγωγό χωρίς να έχω κέρδη, γιατί ο ΕΛΓΑ δεν έχει 
κέρδη, ενώ ο ιδιώτης θα θέλει να βγάλει κέρδος, θα το συνυπολογίσει στο 
ασφάλιστρο».
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γωγής του ελαιολάδου από την 
Τυνησία – δεν είναι καλό μέτρο. 
Κι από την πρώτη στιγμή το 
Υπουργείο διαφώνησε. Δυστυ-
χώς όμως, αυτή η απόφαση της 
ευρωπαϊκής ένωσης πάρθηκε 
την περίοδο των εκλογών, που 
υπήρχε υπηρεσιακή κυβέρνη-
ση και δεν υπήρξε αντίδραση 
από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Αφορά εισαγω-
γή 10.000 τόνων για όλη την 
Ευρωπαϊκή ένωση. Νομίζω 
ότι μπορούμε να το αντέξου-
με. Ειδικά με την έλλειψη που 
υπάρχει. Κοιτάξτε το μεγάλο 
πρόβλημα του λαδιού δεν είναι 
οι 2-3 χιλιάδες τόνοι που μπο-
ρεί να έρθουν στην Ελλάδα από 
αυτή την ιστορία. Είναι ότι δεν 
υπάρχει εμπορία ή ότι η εμπο-
ρία είναι σε λάθος χέρια. 

Όσον αφορά το βιολογικό 
λάδι το οποίο είναι μία άλλη 
αγορά, δεδομένου το ελληνικό 
λάδι είναι ούτως ή άλλως πολύ 
καλό, έχει βγει πρώτο σε πολ-
λές εκθέσεις και αξιολογήσεις, 
σαφώς το βιολογικό είναι ακόμη 
καλύτερο ως προϊόν. Ήδη μέσα 
στον καινούργιο ΟΠΑΑΧ που θα 
βγει σύντομα και σύμφωνα με 
την ενημέρωση που έχουμε από 
τον Μπάμπη τον Κασίμη, ο οποί-
ος χειρίζεται το θέμα, θα υπάρ-
ξει ενίσχυση της βιολογικής γε-
ωργίας, με παράλληλη ενίσχυση 
και της τυποποίησης και της 
ανάδειξης των προϊόντων. 

Έχουν γίνει εγκλήματα τα 
προηγούμενα χρόνια και στο 
λάδι και στην ελιά. Ένα μεγάλο 
έγκλημα είναι ότι επειδή δεν 
έχουμε εθνικό κατάλογο ποι-
κιλιών, οι Ισπανοί πλασάρουν 
με άλλο όνομα την Κορωνέι-
κη που είναι καθαρά ελληνι-
κή ποικιλία. Έχει πολύ καλά 
χαρακτηριστικά και μέσα στο 
κενό που υπήρχε τα προηγού-
μενα χρόνια βρήκαν χώρο και 
«τρουπώσανε» κι αυτοί! Πρέπει 
λοιπόν αυτά τα κενά και αυτά τα 
παραθυράκια να τα κλείσουμε 
γρήγορα. Ήδη στο κομμάτι του 
αμπελιού που κι εκεί έχουμε 
προβλήματα, συστήνονται επι-
τροπές για να φτιάξουν εθνικό 

κατάλογο. Θα ακολουθήσει 
και η ελιά. Νομίζω ότι πρέπει 
να θωρακίσουμε τη χώρα σ’ 
αυτό το επίπεδο όσο καλύτερα 
μπορούμε. Διότι είμαστε μικρή 
χώρα έχουμε μικρές εκτάσεις 
έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας, 
έχουμε πολλά δομικά προ-
βλήματα στην γεωργία έχουμε 
όμως κι ένα μεγάλο καλό: είμα-
στε «μαγαζί γωνία» από άποψη 
μικροκλίματος. Πρέπει να εκ-
μεταλλευτούμε την ποιότητα 
και υπάρχει αγορά γι’ αυτή την 
ποιότητα. 

• Υπάρχει κάτι για το οποίο 
έχετε αλλάξει γνώμη από 
όταν αναλάβατε τη θέση του 
προέδρου;
Ναι. Να σας εξηγήσω. Για 

να αποζημιωθεί ο αγρότης θα 
πρέπει να έχει πληρώσει τα 
ασφάλιστρα της χρονιάς που 
έπαθε τη ζημιά. Υπάρχουν πα-
ραγωγοί που δεν το κάνουν 
για διάφορους λόγους. Υπήρχε 
παλαιότερα αίτημα να υπάρ-
ξει συμψηφισμός οφειλών και 
αποζημιώσεων. Διαπίστωσα 
ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν 
μπορεί να υπάρξει συμψηφι-
σμός. Είναι ένα σημείο που 
άλλαξα τη γνώμη που είχα πριν 
όταν είδα από κοντά τι γίνεται. 
Είναι άλλο να είσαι απέξω και 
άλλο από μέσα. Διαπίστωσα ότι 
το σύστημα είναι αλληλέγγυο. 
Δηλαδή αν ο Κορίνθιος παρα-
γωγός δεν πληρώσει έγκαιρα 
τα ασφάλιστρά του ο Λάκωνας 
αν έχει μια ζημιά δεν θα πάρει 
αποζημίωση. Και το αντίστρο-
φο. Αν μπούμε λοιπόν, σε μια 
λογική συμψηφισμών δεν θα 
πληρώνει κανείς και θα περι-
μένουν όλοι τη χρονιά της ζη-
μιάς. Ο ΕΛΓΑ δεν θα μπορεί να 
σταθεί και να πληρώσει κανέ-
ναν.  Αυτή τη στιγμή είμαστε σε 
μια κουβέντα με το Υπουργείο 
Οικονομικών ώστε οι εισφορές 
που έχουν πάει στην εφορία 
και εξοφλούνται μέσα από το 
σύστημα των δόσεων να θεω-
ρούνται εξοφλημένες παρότι ο 
κανονισμός δεν τις θεωρεί τέ-
τοιες. 

Τα σοβαρότερα προβλήματα του Οργανισμού
Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα προβλήματα του ΕΛΓΑ ο Φάνης Κουρεμπές ανα-

λύει και εξηγεί:

1. Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. «Αυτή τη στιγμή», λέει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, 
«ο εκτιμητής πάει στο χωράφι με ένα φύλλο χαρτί στα χέρια. Ο στόχος είναι να 
μπορεί να πηγαίνει με GPS να βλέπει το χωράφι να κάνει τις διορθώσεις, να κά-
νει την εκτίμηση επιτόπου ηλεκτρονικά και πηγαίνοντας τα στοιχεία στο σύστημα, 
τελειώνοντας ένα χωριό ή μια ενότητα, αμέσως να δίνει τα πορίσματα και να μην 
περνάνε 6 μήνες. Θα το λύσουμε σύντομα, έχουμε τη δέσμευση και τα χρήματα να 
κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό». 

2. Οι αποστάσεις. «Δεν βρίσκουμε εκτιμητές», επισημαίνει ο Φάνης Κουρεμπές, 
«γιατί με την κρίση δεν φεύγει κανείς από τον τόπο του για να πάει να δουλέψει 
σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Παλιά πήγαινε. Ακόμα και τους εποχιακούς πρέπει 
να τους κατανείμουμε έτσι ώστε να έχουμε προσωπικό εκεί που έχουμε ζημιά». 

3. Ίδιες ζημιές κάθε χρόνο. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που επισημαίνει ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ αφορά  τις επαναλαμβανόμενες ζημιές. «Δεν μπορούμε», λέει «να απο-
ζημιώνουμε συνέχεια τις ίδιες περιοχές για τα ίδια αίτια. Δεν μπορεί π.χ. να πηγαί-
νει ο άλλος να σπέρνει βαμβάκι δίπλα στον Έβρο και κάθε χρονιά να πλημμυρίζει. 
Πρέπει να του προτείνουμε κάτι άλλο». 

4. Ενεργητική προστασία της παραγωγής. «Ένα άλλο θέμα που έχει ταλαιπωρήσει 
και τους Κορίνθιους παραγωγούς», συνεχίζει «έχει να κάνει με την ενεργητική 
προστασία (π.χ. χαλαζόδιχτα) που οι προδιαγραφές του ΕΛΓΑ είναι πολύ υψηλές. 
Η σκέψη που έχουμε τώρα είναι να τα εντάξουμε αυτά στο πρόγραμμα του υπουρ-
γείου με τα χρήματα της Ε.Ε. ώστε να μπορούμε να επιδοτούμε και τις υποστυλώ-
σεις. Θα μπορούμε έτσι να βάζουμε ότι προδιαγραφή θέλουμε και στις ήδη υπάρ-
χουσες κατασκευές να αρκεί μόνο η υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ότι θέλει 
μόνο το δίχτυ. Να επιδοτούμε μόνο το δίχτυ και το αντιβρόχινο πλαστικό πανί. 
Αυτό διευκολύνει γιατί μπαίνει στο κομμάτι της πρόληψης. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις που αφήνουν ακαλλιέργητα προσδοκώντας σε αποζημίω-
ση από τον ΕΛΓΑ. Υπάρχει όμως κι ένα μεγάλο κομμάτι παραγωγών με προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η σουλτανίνα, που θέλουν να πάρουν παρα-
γωγή και πρέπει να τους διευκολύνουμε. Αυτό θέλουμε να το αναπτύξουμε σε 
άλλες καλλιέργειες όπως ροδάκινα, ή γκότζι μπέρι, ή ακτινίδια, κ.ά.

5. Η ενημέρωση των αγροτών για τον ΕΛΓΑ. Η προηγούμενη διοίκηση στον Ιούνιο 
ξεκίνησε ένα καινούργιο πρόγραμμα ενημερώσεων. Ήμουν στην τελευταία ενη-
μέρωση στη Χίο και διαπίστωσα ότι πολλοί παραγωγοί δεν είναι ενημερωμένοι 
σωστά: Τι είναι ΕΛΓΑ, τι πληρώνεις για το ασφάλιστρο, τι είναι η αποζημίωση, τι 
είναι η αποζημίωση των θεομηνιών ότι πρέπει να δηλώνεις όλες τις εκτάσεις σου, 
αλλά εκείνα που δεν είναι παραγωγικά πρέπει να τα δηλώσεις ως τέτοια. Υπάρχουν 
και με ευθύνη των Ενώσεων μεγάλα κενά στην ενημέρωση. Θεωρούμε ότι αυτό 
το κομμάτι της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης θα πρέπει να συνεχιστεί και θα 
πρέπει να ενταθεί. Στόχος μας είναι να φτάσει στην επόμενη πενταετία μέχρι και σε 
χωριά 300 κατοίκων. Να ξέρει ο άλλος τα δικαιώματά του. Υπάρχουν παραγωγοί 
με μη παραγωγικά που πληρώνουν ασφάλιστρο, υπάρχουν παραγωγοί με νεαρές 
φυτείες που δεν μπορούν να τις δηλώσουν στο ΟΣΔΕ κι όταν χρειαστεί για μια θεο-
μηνία δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Πρέπει να τις δηλώσουν ως μη παραγωγική 
για να μην πληρώσουν ασφάλιστρο αλλά να είναι δηλωμένη. 
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Σε δίλημμα οι δήμαρχοι της 
Πελοποννήσου για τα σκουπίδια

Η τελευταία συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ το Σάββατο 28 Νοεμβρίου μάλλον έμπλεξε παρά ξεδιάλυνε τα πράγματα 
για τους δημάρχους, οι οποίοι βρέθηκαν ανάμεσα στις Συμπληγάδες Περιφέρειας και Υπουργείου
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Συνεδρίασε ο φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου το Σάβ-
βατο 28 Νοεμβρίου στην Τρίπολη, λίγες μόλις 
ημέρες μετά τη συνάντηση που είχαν οι δήμαρχοι 
της Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή υπουργό 
περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη. Στη συνεδρίαση πα-
ρευρέθηκε και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
κ. Πέτρος Τατούλης, καθώς και η αντιπεριφερειάρ-
χης κυρία Ντίνα Νικολάου.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος του 
ΦΟΔΣΑ Ηλίας Ανδρικόπουλος και δήμαρχος Ξυ-
λοκάστρου Ευρωστίνης ενημέρωσε το Σώμα για 
το τι ειπώθηκε στην ανοιχτή συνάντηση που είχαν 
με τον κ. Τσιρώνη. Εξέφρασε την ανησυχία του για 
το τι μέλλει γενέσθαι καθώς η κυβέρνηση δείχνει 
να προχωρεί στον Εθνικό Σχεδιασμό και από την 
άλλη η Περιφέρεια προχωρεί το έργο της ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμ-
φωνα με τον υπάρχοντα ΠΕΣΔΑ.

Στη συνάντηση των δημάρχων με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Περιβάλλοντος τέθηκε το θέμα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων και σύμφωνα με 
τα όσα είπε ο πρόεδρος του Φορέα, ο κ. Τσιρώνης 
ανέπτυξε τον σχεδιασμό του υπουργείου ο οποίος 
έχει να κάνει με μικρές μονάδες διαχείρισης. 

 Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, ο κ. Τσιρώ-

νης είπε ότι θα δώσει τα 60 εκατ. ευρώ στους Δή-
μους για να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους. 
Ένα τρίτο καυτό θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν 
και η διαχείριση του υπολείμματος.

Η ανησυχία των δημάρχων έγκειται στο ότι 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία 
περιλαμβάνει και υπέρογκα πρόστιμα, οι ίδιοι οι 
δήμοι πρέπει να διαχειριστούν τα απορρίμματά 
τους αφού οι ΧΑΔΑ πρέπει να κλείσουν. Τα χρο-
νοδιαγράμματα πιέζουν, καθώς στις 2 Δεκεμβρίου 
ξεκινά νέος έλεγχος από την ΕΕ.

Εδώ ο κ. Τατούλης, ερωτώμενος από τους δη-
μάρχους, απάντησε ότι τα χρήματα τα οποία έβαλε 
στο τραπέζι ο κ. Τσιρώνης δεν είναι της Περιφέρει-
ας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πουθενά 
αλλού παρά μόνο στη διαχείριση των απορριμμά-
των, αφήνοντας υπονοούμενα και αιχμές για την 
κυβέρνηση και για τα όσα υπόσχεται.

Οι δήμαρχοι, φανερά αναστατωμένοι και ανή-
συχοι, ανέφεραν ότι νιώθουν πως βρίσκονται στην 
μέση μιας κόντρας μεταξύ υπουργείου και Περιφέ-
ρειας. Εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι κάποιος 
από τους δυο τούς λέει ψέματα!!!

Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα 
και το έργο για την διαχείριση των απορριμμάτων 
θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί, διότι τα πρόστιμα 

είναι υπέρογκα και καλούνται να τα πληρώνουν οι 
πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αυτό που χρειάζεται, είναι ψυχραιμία. Και ακο-
λούθως, μια απάντηση από τους δημάρχους, ως 
προς το ποια τελικώς διαχείριση θέλουν να προ-
χωρήσει: θέλουν να υλοποιηθεί το έργο της Πε-
ριφέρειας ή να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση; 
Το μπαλάκι, επομένως, για άλλη μία φορά, πέφτει 
στους Δήμους, οι οποίοι πρέπει να λάβουν μια από-
φαση και να την κοινοποιήσουν στο υπουργείο!
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Π. Τατούλης: «Προτεραιότητα 
η διασφάλιση πληρωμής των 
εργαζομένων του Ασωπού»

«Το φράγμα του Ασωπού αποτελεί 
σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα προ-
βλήματα που έχει αντιμετωπίσει και 
παρουσιάζει, λόγω της ασυνέπειας της 
αναδόχου κοινοπραξίας, στην εξέλιξή 
του μας έχουν απασχολήσει πολλές 
φορές στο παρελθόν» δήλωσε ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου, απαντώ-
ντας σε σχετική επερώτηση σχετικά με 
την εξέλιξη της πορείας κατασκευής 
του, ενώ σε ότι αφορά την πληρωμή 
των εργαζομένων δήλωσε «η κατα-
βολή των δεδουλευμένων αποτελεί 
δικαίωμα των εργαζομένων και καμία 
συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί υπερά-
νω του νόμιμου αυτού δικαιώματος».

Ο κ. Τατούλης ενημέρωσε το συμ-
βούλιο και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων του φράγματος, που 
ήταν παρόντες, ότι «μετά από πολλα-
πλές παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργήσα-
με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για 
τη διευκόλυνση του έργου και κατ’ 
αντιστοιχία για την καταβολή των δε-
δουλευμένων των εργαζομένων, που 
αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα 
για την περιφερειακή αρχή». 

Στο πλαίσιο αυτό οι Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από 

εντολή του Περιφερειάρχη, προχώ-
ρησαν σε ειδική πρόσκληση προς την 
ανάδοχο κοινοπραξία η οποία εκπνέει 
την προσεχή Δευτέρα. Ο κ. Τατούλης 
ενημέρωσε στη συνέχεια ότι σήμερα 
υπήρξε μια συνεννόηση των υπηρε-
σιών με την ανάδοχο κοινοπραξία για 
την εξέλιξη του έργου, ο ίδιος ζήτησε 
ωστόσο απτά δείγματα καλής θέλησης 
με πρώτο και κύριο την πληρωμή των 
εργαζομένων. 

«Σε διαφορετική περίπτωση η ανά-
δοχος κοινοπραξία θα κηρυχθεί έκ-
πτωτη» σημείωσε ο Περιφερειάρχης κ. 
Τατούλης, υπογραμμίζοντας παράλλη-
λα ότι «και σε αυτή την περίπτωση τα 
δικαιώματα των εργαζομένων για την 
καταβολή των δεδουλευμένων τους 
είναι διασφαλισμένα».

Ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε επί-
σης ότι έχει συνεννοηθεί με την πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ώστε το έργο, ανεξάρτητα 
από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
και λόγω της σημασίας του για την 
ανάπτυξη της οικονομίας της Πελο-
ποννήσου, να μεταφερθεί στο νέο 
πρόγραμμα 2014 – 2020 και να χρημα-
τοδοτηθεί από αυτό, εξασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτό την ολοκλήρωσή 
του.  

Μεγάλες επιτυχίες και πάλι για 
τον Αθλητικό Σύλλογο "ΑΚΑΜΑΣ"

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΚΑΜΑΣ, 
προπονητής του οποίου είναι ο ΑΡ-
ΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, απέσπασε 
για ακόμα μια φορά τις καλύτερες 
εντυπώσεις από τους πιο πρόσφα-
τους αγώνες. Συγκεκριμένα στις 21 
με 22 Νοεμβρίου 2015 διεξήχθη το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εγχρώ-
μων και Μαύρων Ζωνών το οποίο 
έλαβε χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο 
Άνω Λιοσίων.

Οι απαιτήσεις ήταν στο υψηλό-
τερο επίπεδο που θα μπορούσε να 
υπάρξει για τα Ελληνικά δεδομένα 
αφού έλαβαν μέρος 1700 αθλητές 
και αθλήτριες από ολόκληρη τη 
χώρα μας , πρωτόγνωρος αριθμός 
συμμετεχόντων και μεγαλύτερος 
από κάθε άλλη φορά! Ο ΑΚΑΜΑΣ 
με τους καλά προετοιμασμένους 
αθλητές του που αποφασίστηκε 
να λάβουν μέρος κατέκτησε την 
8 θέση στην τελική κατάταξη ανά-
μεσα σε 183 συλλόγους, ενώ απο-
δείχθηκε ο καλύτερος Κορινθιακός 
σύλλογος ακριβώς επειδή μόνο αυ-
τός από ολόκληρο το νομό Κοριν-
θίας κατάφερε να μπει στην δεκάδα 

των συλλόγων με τις περισσότερες 
διακρίσεις! 

Έτσι ο κόπος του προπονητή και 
των αθλητών απέδωσε καρπούς 
αφού η άριστη συνεργασία που 
έχουν σε συνδυασμό με την κατα-
νόηση του ενός από τους άλλους, 
τον σεβασμό, την πειθαρχία και τις 
πολύωρες προπονήσεις οδήγη-
σαν στα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Καθένας καρατέκα μας έδωσε τον 
καλύτερο του εαυτό, ενώ παράλλη-
λα ήταν ένας αυτοτελής αγωνιζόμε-
νος με το δικό του χαρακτηριστικό 
στυλ, τις δικές του τεχνικές και το 
δικό του μοναδικό τρόπο με τον 
οποίο κινούταν στο dojo. 

Συγχαρητήρια σε όλους όσους 
αναφέρονται αναλυτικά παρακά-
τω, αλλά προπάντων συγχαρητήρια 
στον προπονητή Αργύρη Κωνστα-
ντίνου ο οποίος ασχολείται με το 
κάθε άτομο ξεχωριστά: 
• Λόντος Πέτρος Κάτα 3 
• Πιτσούνης - Γιαννακόπουλος 

Γιώργος Κάτα 1 
• Καννέλος Χρήστος Κουμιτε 2 
• Αρσουλικ Νικήτας Κούμιτε 3 

• Λόντος Πέτρος Κούμιτε 2 
• Πιτσούνης - Γιαννακόπουλος 

Γιώργος Κούμιτε 1 
• Νιάγκος Κωνσταντίνος Κούμιτε 4 
• Γεώργιου Παύλος Κούμιτε 3 
• Χάντε Δημήτρης Κούμιτε 1 
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος Κού-

μιτε 1 
• Τερλέγκας Αναστάσης Κούμιτε 2 
• Αναγνωστόπουλος Βασίλης Κάτα 

4 
• Πούλος Γιώργος Κάτα 3 
• Σταύρου Χρήστος Κούμιτε 1 
• Αναγνωστόπουλος Βασίλης Κού-

μιτε 3 
• Πούλος Γιώργος Κούμιτε 1 
• Μάντζαρης Βασίλης Κούμιτε 2 
• Πιτσούνης - Γιαννακόπουλος Δη-

μήτρης Κούμιτε 1 
• Μωυσιάδης Δημήτρης Κούμιτε 2 
• Χελιδώνης Αλέξανδρος Κούμιτε 1 
• Λύκουρα Μαρία Κούμιτε 2 
• Κελλάρη Βασιλική Κούμιτε 1 
• Γραμματικά Δήμητρα Κούμιτε 2 
• Θεοδώρου Φανουρία Αντωνία 

Κούμιτε 3 
• Παπαναστασίου Ευανθία Κάτα 3 
• Ζήση Μαυρέττα Κάτα 2
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Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

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

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

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

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

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

ν.π.δ.δ. «άνελΙξη» 
δημου Βελου - ΒοΧάσ

Εργασίες στα 
αθλητικά κέντρα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
ανακατασκευής και συντήρησης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του κλειστού Γυμναστηρίου στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Βέλου.

Τα γήπεδα Tenis, Basket και Mini 
Soccer πλήρως ανακαινισμένα εί-
ναι πλέον έτοιμα να χρησιμοποιη-
θούν από τους Δημότες μας.

Παράλληλα έγιναν και στα δύο 
κλειστά του Δήμου μας εργασίες 
ηλεκτροφωτισμού και αποκατα-
στάθηκαν όλες οι ελλείψεις.

Το κλειστό Γυμναστήριο Βέλου 
μπήκε στο νόμο περί αυθαιρέτων 
και μετά από μηχανολογική μελέ-
τη και παρεμβάσεις που έγιναν στα 
θέματα πυρασφάλειας, αδειοδοτή-
θηκε και πλέον έχουμε τη δυνατό-
τητα να διεξάγονται αγώνες.

Η Είσοδος και η Χρήση των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΕΠΙ-
ΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ σε άτομα με 
Αθλητική Περιβολή και Αθλητικά 
Παπούτσια.

Παρακαλούνται οι χρήστες των 
γηπέδων να παραδίδουν τον ΧΩΡΟ 
ΚΑΘΑΡΟ, όπως τον παρέλαβαν.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η 
ρήψη των ΤΣΙΧΛΩΝ στους Αγωνι-
στικούς Χώρους. Προκαλείται Ζη-
μιά και Φθορά στα Δάπεδα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τοποθετήστε τα 
Ανακυκλώσιμα Υλικά στους ΕΙΔΙ-
ΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ.

ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ τους Κοινό-
χρηστους Αθλητικούς Χώρους. εί-
ναι περιουσία ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

Σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης 
μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της δράσης 

ΚΑ2 του Προγράμματος ERASMUS+ 
ΣχΟΛιΚΗ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ συμ-
μετέχει κατά το τρέχον και το επόμενο σχολικό 
έτος (2015-16 και 2016-17) σε Σχέδιο Σύμπρα-
ξης μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο της δράσης 
ΚΑ2 του Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα: 
Media, Social Networks and ICT :  Opportunities 
for Learning

Στην ομάδα σχολείων που θα υλοποιήσουν το 
πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε ακόμα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες της 
Ευρώπης και συγκεκριμένα από την ΙΣΠΑΝΙΑ, 
την ΙΤΑΛΙΑ, την ΤΟΥΡΚΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη 
ΛΕΤΟΝΙΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν σε 
όλες τις συμμετέχουσες χώρες και θα συνεργα-
στούν για την παραγωγή ψηφιακού και έντυπου 
υλικού σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης 
της ψηφιακής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς αλλά και την καλλιέργεια στους μα-
θητές συνηθειών ορθής και υπεύθυνης χρήσης 
της τεχνολογίας.

Η πρώτη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στην 
Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) κατά το διάστημα 

από 4 ως 7 Νοεμβρίου 2015. Η πρώτη αυτή 
συνάντηση αφορούσε μόνο εκπαιδευτικούς και 
αποσκοπούσε στο σχεδιασμό των μετακινήσε-
ων που θα ακολουθήσουν και των δραστηριο-
τήτων που θα πραγματοποιηθούν. Συμμετείχαν 
δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο, ενώ το 
Λύκειο Βέλου εκπροσώπησαν η συντονίστρια 
του προγράμματος, κα Κραβαρίτη Ελένη (καθ. 
Αγγλικών), και η υποδιευθύντρια του σχολείου, 
κα Καλλιμάνη Μαρία (Φιλόλογος).

Η όλη εμπειρία ήταν εξαιρετική όσον αφορά 
στην ομαλή και δημιουργική συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών από όλες τις συμμετέχου-
σες χώρες αλλά και στην φιλοξενία και την 
άψογη διοργάνωση της όλης εκδήλωσης από 
τους Τούρκους συναδέρφους του AKSEMSETTIN 
ANADOLOU IMAM HATIP LISESI.

Η επόμενη επίσκεψη θα περιλαμβάνει και 
μαθητές και θα πραγματοποιηθεί την δεύτερη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου με προορισμό την 
Ελλάδα και το Γενικό Λύκειο Βέλου. 

Περιμένουμε με χαρά να υποδεχτούμε μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς.
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Ημερίδες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας 
από την  σε Κόρινθο και Νεμέα 

Η ECOSPOT P.C. (Πρώην ΡΑΨΩ-
ΜΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.- ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜ. Ο.Ε.) ως εταίρος της Ηράκλει-
ας Αναπτυξιακής Σύμπραξης πραγ-
ματοποίησε Ημερίδα με θέμα την  
«Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοι-
νωνίας σχετικά με τα οργανικά από-
βλητα και την παραγωγή κομπόστ», 
στο Δημαρχείο Νεμέας.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαί-
σιο της Δράσης 5: «Ενέργειες ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης», 
της Πράξης «Διαχείριση οργανικών 
αποβλήτων για την Παραγωγή λι-
πάσματος κομπόστ στην Κορινθία», 
του Προγράμματος «Τοπικές Δράσεις 
Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλω-
τες Ομάδες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 
2007-2013 για την κοινωνική οικο-
νομία του Υπουργείου Εργασίας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η ενη-
μέρωση της τοπικής κοινωνίας και 
των επιχειρήσεων για την ορθή δι-
αχείριση οργανικών αποβλήτων και 
παραγωγής λιπάσματος κομπόστ 
καθώς και την επίτευξη της μεγαλύ-
τερης δυνατής συνέργειας δημοσιό-
τητας και ευαισθητοποίησης.  

  Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό 
του Προέδρου της Ηράκλειας Ανα-
πτυξιακής Σύμπραξης, κ. Ραψωμα-
τιώτη Δημητρίου όπου καλωσόρισε 
τον κόσμο και παρουσίασε το πρό-
γραμμα καθώς και τους ομιλητές.

Ακολούθησε χαιρετισμός από 
τον Δήμαρχο Νεμέας, κ. Καλαντζή 
Κωνσταντίνο, οποίος και καλωσό-
ρισε τον κόσμο από την μεριά του και 
αναφέρθηκε στα προβλήματα διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Πελοποννήσου.

Τα θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλη-

τές του προγράμματος ήταν:

«Διαλογή στην Πηγή Βιοαποδο-
μήσιμων Αστικών Αποβλήτων με 
κατεύθυνση την Ανάπτυξη της Κο-
μποστοποίησης» 

κ. Χρήστος Μιχαλόπουλος, Δια-
χειριστής W.E.C.  P.C., 

Εταιρείας Συμβούλων- Μελετών, 
Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

«Η σημασία της παραγωγής κο-
μπόστ από οργανικά απόβλητα στην 
γεωργική πράξη και τα οφέλη στην 
τοπική κοινωνία»

κ. Άρης Ηλίας, Γεωπόνος Γ.Π.Α.- 
Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας και 
Εκπρόσωπος της ΔΗΩ.

«Στοχευμένη συλλογή βιοαποδο-
μήσιμων αποβλήτων από εταιρείες 
μαζικής εστίασης»

κ. Πειρουνάκης Δημήτρης, RAP 
GROUP P.C. Διαχείριση Αστικών Στε-
ρεών Αποβλήτων, Υποψήφιος Διδά-
κτωρ Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. 

«Τα περιβαλλοντικά οφέλη από 
την διαδικασία της κομποστοποίη-
σης»

κ. Πανούσης Ανδρέας, Μηχα-
νικός Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο 
Κρήτης. 

Εκτός του αρχικού προγράμματος 
της ημερίδας μίλησε ως κεντρικός 
ομιλητής ο κ. Λύτρας Χρήστος, Υπο-
ψήφιος Διδάκτορας Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, Χημικός Μηχανι-
κός Msc.

 Το θέμα το οποίο ανέπτυξε ήταν η 
«Αναερόβια χώνευση και κομποστο-
ποίηση αγροβιομηχανικών αποβλή-
των».

Στην Κόρινθο
Η ECOSPOT P.C. (Πρώην ΡΑ-

ΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝ- ΡΑΨΩΜΑ-
ΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.) ως εταίρος 
της Ηράκλειας Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης πραγματοποίησε 
Ημερίδα με θέμα την  «Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη», στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Κόρινθος).

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 20: «Εταιρική Κοινωνι-
κή Ευθύνη», της Πράξης «Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την Πα-
ραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία», του Προγράμματος «Τοπι-
κές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες», στα πλαίσια του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 για την κοινωνική οικονομία του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η ενημέ-
ρωση των φορέων που ανακυκλώνουν τα οργανικά τους απορρίμματα, η 
μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών. 

Βασική ομιλήτρια ήταν η κ. Μινώτου Χαρίκλεια, Πρόεδρος της IFOAM 
AgriBioMediterraneo, που κατάφερε με επιτυχία να συνδυάσει την Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη με το θέμα του προγράμματος το οποίο είναι η 
κομποστοποίηση. Μιλώντας για την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Υπευ-
θυνότητα, τόνισε την προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα και κατάφερε να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Μετά το πέρας της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ένα μικρό γεύμα για 
τους συμμετέχοντες όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα βάση του προ-
γράμματος. 
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12 πολιτών
ΓνώμηΥγεία-Μικρές Αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ	ΙΑΤΡΕΙΟΥ:	
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:		27410-53500

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

Ζευγολατιό	Κορινθίας

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

μικρεσ αγγελιεσ

ζητειται εργασια 
(γραμματειακη 
υποστηριξη) 

Μεγάλη εμπειρία σε 

ανάλογη θέση. Αγγλικά. 

Τηλ. 6940 877925 
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)

Φιλολογοσ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας  
6945 832094

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

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

ενοικιαζονται
ενοικιαζεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   

ενοικιαζεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ενοικιαζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-
θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

πΩλειται
πΩλειται ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή 
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
πΩλειται ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068
πΩλειται HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:  
1200 €. Τηλ. 6974-484971
πΩλειται αρδευτικό συγκρότημα στη θέση 
Ασωπός στο Βέλο Κορινθίας. Τηλ. 6937-
303553
πΩλειται οικοπεδο στο Βραχατι, 100 
μ. από τη θάλασσα, εμβαδό 900 τ.μ., κτίζει 100 
τ.μ. Γεώτρηση εντός. Τηλ. 6976-712729
πΩλειται CITROEN C4 COUPE 1400cc ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ 2006 150.000 ΧΛΜ ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΜΗ ΣΥΖΗ-
ΤΗΣΙΜΗ ΤΗΛ. 6977367330.
πΩλειται φρέζα τύπου ΡΟΤΑΡΙ σε τιμήευκαι-
ρίας. τηλ. 6939629968

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

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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13πολιτών
Γνώμη

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

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

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

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

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

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι   27410 51177 
κιν. 6974 446115

ιστορικά

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

δεύτερη πηγή: 
Γάιος Σουητώνιος 
Τρανκίλλιος  
(Gaius Suetonius 
Tranquillus, Ρωμαίος 
ιστορικός, 67/77 – 
141/168  μ.Χ.)

Ο Σουητώνιος, σύγ-
χρονος του Τάκιτου, ήταν 
ένας σπουδαίος ιστορι-
κός και αρχιγραμματέας 

του Ρωμαίου αυτοκράτορα Ανδριανού (76μ.Χ – 138 
μ.Χ). Στο κυριότερο έργο του «Βίοι Καισάρων» 
(Vitae XII Caesarum) καταγράφει και τον βίο του 
αυτοκράτορα Κλαύδιου που βασίλεψε από το 41 μ.Χ 
έως το 54 μ.Χ, όπου αναφέρει στο κεφάλαιο XXV, 
4 για το διάταγμα του αυτοκράτορα Κλαυδίου με το 
οποίο οι Ιουδαίοι της Ρώμης εξορίζονταν απ’ αυτήν: 
«Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuants 
Roma expulit». Δηλαδή: «Τους Ιουδαίους οι οποίοι 
τη υποκινήσει του Χριστού εδημιούργουν θόρυβον 
εις την Ρώμη τους  εξόρισε».

Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια αναγκαία 
επεξήγηση προς αποφυγή παρερμηνειών και 
παρεξηγήσεων.Ο Χριστιανισμός είχε γίνει δε-
κτός πρώτα στις Ιουδαϊκές κοινότητες. Από τις 
επιστολές του Αποστόλου Παύλου γνωρίζουμε 
ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι. Επομέ-
νως, υπήρχαν Ιουδαίοι χριστιανοί από τη μία και 
Ιουδαίοι πιστοί στο γράμμα του Μωσαϊκού νόμου 
από την άλλη. Είναι πιθανόν να σημειώθηκαν 
θερμά επεισόδια μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, 
λόγω των δογματικών τους διαφορών, γι’αυτό 
και εξορίστηκαν όλοι από τη Ρώμη. Για τη Ρώμη 
δεν υπήρχε κάποιος διαχωρισμός ή διάκριση σε 
Ιουδαίους και Χριστιανούς, αντίθετα χαρακτηρί-
ζονταν όλοι ως Ιουδαίοι.

Το ερώτημα είναι πώς προέκυψε η εξορία αυτή 
από τη Ρώμη. Οι Χριστιανοί της Ρώμης κατηγορήθη-
καν από ειδωλολάτρες και εβραίους για τον εμπρη-
σμό της βιβλιοθήκης της Ρώμης που ήταν πλούσια 
και αξιόλογη, όπως της Αλεξάνδρειας. Η ίδια όμως η 
ιδεολογία ή το φρόνημα των πρωτοχριστιανών ήταν 
αντίθετη με τέτοιου είδους πράξεις.

Η απάντηση στο ερώτημα έγκειται στο γεγονός 
ότι η Ρώμη αντιδρούσε έντονα απέναντι σε μια 
θρησκεία που αμφισβητούσε την θεϊκότητα του 
αυτοκράτορά της και κατ’ επέκταση την εξουσία 
του, κυρίως με διωγμούς, συλλήψεις, φυλακί-
σεις, μαρτυρικά βασανιστήρια. Η Ρώμη είδε τους 
Χριστιανούς ως απειλή.Οι Χριστιανοί απειλούσαν 
τη Ρώμη μέσω της «Αποκάλυψης» και επιπλέον 
δεν δέχονταν να κάνουν θυσίες στους θεούς και 
δεν λάτρευαν την εικόνα του αυτοκράτορα.

Με βάση αυτά, ο Σουητώνιος στο Βίο του 
Κλαύδιου μιλάει για Χριστιανούς και δεν εννοεί 
τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είχε θανατωθεί αρ-
κετά χρόνια νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν ένας 
νεκρός να  «υποκινεί φασαρίες και θορύβους»?

Η μαρτυρία αυτή του Σουητώνιου για το διάταγμα 
του Κλαυδίου διασταυρώνεται ως ιστορικό γεγονός 
με τις «Πράξεις των Αποστόλων», αφού όταν ο 
Απόστολος Παύλος πήγε στην Κόρινθο βρήκε εκεί 
τους Ιουδαίους Ακύλα και Πρίσκιλλα που είχαν 
εξοριστεί από τη Ρώμη: «Μετά δέ ταύτα χωρισθείς 
ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον και 
ευρών τινα Ιουδαίον ονόματι Ακύλαν, Ποντικόν 
τω γένει, προσφάτως εληλυθότα από της Ιταλίας, 
και Πρίσκιλλαν γυναίκα αυτού, δια το διατεταχέναι 
Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους από 
τής Ρώμης, προήλθεν αυτοίς» (Πράξ. ιη’, 1-2).

Ο Σουητώνιος αναφέρεται και αυτός στις ειδι-
κές τιμωρίες που υπέβαλε ο Νέρων τους Χριστια-
νούς της εποχής εκείνης.

τρίτη πηγή: Ιώσηπος Φλάβιος ή Γιόσεφ 
μπεν Μαθιά (ιουδαίος ιστορικός, 38 μ.Χ. 
– 100 μ.Χ.)

Είναι ο γνωστότερος Εβραίος λόγιος, ιστορι-
κός και συγγραφέας. Ήταν Φαρισαίος και διατη-
ρούσε στενούς δεσμούς με τις οικογένειες των 
αρχιερέων Άννα και Καϊάφα. Αυτό δείχνει ότι δεν 
ήταν διατεθειμένος να κινηθεί ευνοϊκά υπέρ του 
Χριστού.

Στο έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», όπου 
έγραψε στα Ελληνικά την Ιστορία των Ιουδαίων, 
αναφέρεται στον Ιάκωβο, «τον αδερφό του Ιησού, 
που ονομάστηκε Χριστός». Γράφει ειδικότερα ότι: 

«ο αρχιερέας Άνανος καθίζει συνέδριο κριτών 
και παραγαγών εις αυτόν τον αδελφόν Ιησού τον 
λεγόμενον Χριστόν (Ιάκωβος το όνομα αυτού) και 
τινας εταίρους, ως παρανομησάντων κατηγορίαν 
ποιησάμενος παρέδωσε λευθησομένους (για να 
λιθοβοληθούν)».

Σε άλλο απόσπασμα του έργου του (XVIII 3,3) 
γράφει: «Γίγνεται δε κατά τούτον τον χρόνον Ιη-
σούς, σοφός ανήρ, ει γε άνδρα αυτόν λέγειν χρη. 
Ην γαρ παραδόξων έργων ποιητής, διδάσκαλος 
ανθρώπων των ηδονή ταληθή δεχομένων. Και 
πολλούς δέ και του Ελληνικού επηγάγετο, ο 
Χριστός ούτος ήν και αυτόν ενδείξει των πρώ-
των ανδρών, παρ’ ημίν, σταυρώ επιτετιμηκότος 
Πιλάτου,ουκ επαύσαντο οι το πρώτον αυτόν αγα-
πήσαντες, εφάνη γαρ αυτοίς τρίτην έχων ημέραν 
πάλιν ζων των θείων προφητών ταύτα τε και 
άλλα μύρια θαυμάσια περί αυτού ειρηκότων».

Με βάση το απόσπασμα αυτό,ο Ιώσηπος μαρ-
τυρεί ότι την εποχή της ηγεμονίας του Πιλάτου 
εμφανίστηκε ο Ιησούς που ήταν άνδρας σοφός αν 
μπορεί να τον πει κανείς άνθρωπο!! Ο άνθρωπος 
αυτός έκανε παράδοξα έργα, δίδασκε στους αν-
θρώπους την αλήθεια και προσέλκυσε πολλούς 
Ιουδαίους και Εθνικούς. Ακόμη, μας πληροφορεί 
για τον τρόπο θανάτωσης του Ιησού, στον σταυρό. 
Τέλος, μας μαρτυρεί την ανάσταση του Κυρίου τρεις 
ημέρες μετά την Ταφή του.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια σημαντικότα-
τη μαρτυρία ιστορικού και μάλιστα Εβραίου, ο οποίος 
δεν είχε κανένα λόγο να υποστηρίξει την ιστορικότητα 
του Ιησού. Μήπως τελικά ο Χριστιανισμός είχε εξα-
πλωθεί σε βαθμό που ήταν πλέον αδύνατο κάποιος 
ιστορικός να αποσιωπήσει τα γεγονότα??

τέταρτη πηγή: Σέξτος Ιούλιος ο 
Αφρικανός & Θάλλος

Ο Σέξτος Ιούλιος υπήρξε ιστορικός και εκκλη-
σιαστικός συγγραφέας των πρώτων χριστιανι-
κών χρόνων. Είχε εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. 
Αναφέρει στο έργο του τον ιστορικό Θάλλο (1ος 
μ.Χ αιώνα) που έγραψε την Ιστορία της Συρίας και 
μια αντιπαράθεσή τους σχετικά με την έκκλειψη 
του ηλίου που ακολούθησε τη Σταύρωση του Χρι-

στού.
Για το γεγονός της ολικής εκκλείψεως του 

ηλίου ιδιαίτερα σημαντική είναι η φράση του Αγί-
ου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο Διονύσιος πριν 
γίνει χριστιανός και πρώτος επίσκοπος Αθηνών, 
ήταν δικαστής, μέλος του Αρείου Πάγου. Κατά το 
Συναξάριο, την ημέρα της σταύρωσης του Χριστού 
βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου με τον 
φιλόσοφο  Απολλοφάνη. Μόλις είδε τον σκοταδι-
σμό του ηλίου, ανεφώνησε ότι «ή η φύσις αλλοι-
ούται ή θεός πάσχει».

πέμπτη πηγή:Πλίνιος Καικίλιος 
Σεκούνδος ή Πλίνιος ο Νεότερος (61 
μ.Χ.-113 μ.Χ.)

Σύγχρονος του Τάκιτου και του Σουητώνιου. 
Ήταν Ρωμαίος αξιωματούχος, ποιητής, ρήτορας 
και φιλόσοφος.

 Το 110 μ.Χ. στάλθηκε απο τον αυτοκράτορα 
Τραϊανό στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας ως Legatus 
Caesaris (πρέσβης του Καίσαρα). Το 112 μ.Χ. ο 
Πλίνιος έγραψε σε επιστολή του πρός τον Τραϊανό 
: «Το μίασμα της δεισιδαιμονίας των Χριστιανών 
εκτείνεται όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στους 
αγρούς και στα χωριά».Επιπρόσθετα αναφέρει 
(Επιστολή Χ,96) ότι « Οι Χριστιανοί συνηθίζουν να 
συνέρχονται μια τακτή ημέρα πριν την ανατολή 
του ήλιου, και να αναπέμπουν ύμνους στον Χρι-
στό, σαν να μιλούν σε Θεό». Η τακτή αυτή ημέρα 
ήταν και είναι η Κυριακή.

Στη συνέχεια ανέκρινε προσωπικά πολλούς 
Χριστιανούς και συγκέντρωσε πολλές πληροφο-
ρίες για τη ζωή και την πίστη τους. Ο ίδιος ήθελε 
να προστατέψει την ειδωλολατρική θρησκεία και 
γι’ αυτό επικοινώνησε με τον αυτοκράτορα, προ-
κειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση της νέας 
θρησκείας.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πλίνιος δέχεται ότι ο 
Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Εάν είχε την 
υποψία ότι ήταν μυθικό πρόσωπο, τότε θα υπο-
στήριζε ότι οι Χριστιανοί πιστεύουν σε έναν μύθο. 
Αναφέρεται στον Χριστό και όχι «σε κάποιον Χρι-
στό», και ενοχλείται γιατί τον υμνούν «σαν Θεό».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

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

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

ΜΕΡΟΣ Β΄
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14 πολιτών
ΓνώμηΒόλεϊ / Ποδόσφαιρο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Τα αμυντικά λάθη των παικτών του ΑΟΖ διαμόρ-
φωσαν το αποτέλεσμα του ντέρμπυ στο γήπεδο της 
Κορίνθου, όπου παρά την συμπαράσταση των 300 και 
πλέον Βοχαϊτών, υποχρεώθηκε στην πρώτη του ήττα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 10 9 1 0 28
2. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 10 8 1 1 25
3. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 10 8 0 2 24
4. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 10 6 2 2 20
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 10 5 3 2 18
6. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 10 5 2 3 17
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 10 5 1 4 16
8. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 10 3 3 4 12
9. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 10 3 3 4 12
10. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10 2 4 4 10
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 10 3 1 6 10
12. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 10 2 2 6 8
13. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 10 2 2 6 8
14. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 10 2 1 7 7
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 10 1 4 5 7
16. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 10 0 2 8 2

Επόμενη αγωνιστική
5/12/15 ώρα 3.00 το απόγευμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΚΥΨΕΛΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ  0-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ – ΚΥΨΕΛΟΣ  2-0
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ  0-0
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 – ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  5-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ  1-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. – ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ  0-4
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ  3-2
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ  0-1

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι ρ Ο
Α1 ΚΑΤΗΓΟριΑ ΚΟριΝθιΑΣ

Ερυθρόλευκη ήττα εντός έδρας 
για τον Παμβοχαϊκό

Ο  Ολυμπιακός κατάφερε να χαλά-
σει την υποδοχή του Παμβοχαϊκού με 
συνέπεια η ομάδα μας να μην έχει σω-
στή ανάπτυξη παιχνιδιού και αποτελε-
σματικές επιθέσεις , σε αντίθεση με 
τον Ολυμπιακό που κράτησε σε λίγο 
καλύτερα επίπεδα την υποδοχή του 
και έδωσε στον Στιβαχτή την δυνατό-
τητα να μοιράσει καλύτερα το παιχνίδι 
της ομάδας του.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε νευρικά και 
για τις δυο ομάδες ,με πολλά χαμένα 
σέρβις εκατέρωθεν και φτάνοντας 
στο πρώτο τεχνικό ταιμ άουτ  με τον  
Ολυμπιακό να προηγείται  με 5-8, 
στην επιστροφή στο σέρβις πήγε ο 
Στιβαχτής που πήρε 2 άσσους ,και χά-
λασε την υποδοχή  του Παμβοχαϊκού 
με συνέπεια να ξεφύγει  ο Ολυμπια-
κός 5-11 και μετά 8-16 και να φτάσει 
άνετα στην κατάκτηση του 1ου σετ με 
15-25.

 Ο Παμβοχαϊκός  στο 2ο σετ μπή-
κε δυνατά  και βελτιωμένος σε όλους  
του τομείς, προηγούνταν σταθερά μέ-
χρι  και το 14-10, κάπου εκεί  όμως  
τα λάθη επέστρεψαν για τον Παμ-
βοχαϊκό, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το  
μπλοκ του και σταδιακά ισοφάρισε 
,και προσπέρασε μπροστά  στο σκορ 
τον Παμβοχαϊκό και το πήρε με 20-25.

Το 3Ο  σετ ήταν μια επανάληψη του 
πρώτου, από νωρίς ο ολυμπιακός 
προηγήθηκε με 4-8, και μετά 9-16 
και δεν άφησε περιθώρια  αντίδρασης 
στην ομάδα μας και έφτασε στην άνε-
τη κατάκτηση του ,με 16-25.

Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι 
Στιβαχτής και Εγκλεσκαλνς, από τον 
Παμβοχαϊκό δεν μπορέσαμε να ξεχω-
ρίσουμε κάποιον από τους παίκτες του.

Στα αρνητικά του αγώνα  ο  <<τρό-
πος>>  που πανηγύριζαν έξαλλα κάθε 
πόντο της ομάδας τους οι αναπληρω-
ματικοί  του Ολυμπιακού, αλλά και οι 
πολλές διαμαρτυρίες  του Ιταλού προ-
πονητή του Ολυμπιακού όταν μάλιστα 
είχε σχεδόν  κριθεί το παιχνίδι.

Τα σετ: 0-3 (15-25, 20-25, 16-25) 
 ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Χριστόπουλος): 

Δημητριάδης 1π. (1 άσσος), Γκρόεν-
βελντ 4 (4/14, 68%υπ., 37% άριστες), 
Βαντόρν 5 (2/6, 3 μπλοκ), Ροντρίγκο 
6 (6/16, 21% υπ.,14$ αριστες), Πε-
λεκούδας 4 (2/5, 1 μπλοκ, 1 ασσος), 
Κάιο 13 (12/26, 1 άσσος) / Εφραιμίδης 
(λ. - 38% υπ., 19% άριτες), Παπαδό-
πουλος, Γεωργίου, Παναγιωτάρας.

 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πιάτσα): Σουλτανό-
πουλος 5π. (2/2, 3 μπλοκ), Στιβαχτής 
3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Εγκλεσκαλνς 
16 (12/15, 1 μπλοκ, 3 άσσοι), Τσουκ 
9 (9/19), Όγκουρτσακ 13 (10/16, 2 
μπλοκ, 1 άσσος, 55% υπ., 40% υπ.), 
Σπίνου 7 (4/6, 3 μπλοκ) / Ταμπουρα-

τζής (λ.-41% υπ., 29% άριστες), Σακό-
γλου 1 (1/3) Φιλίποφ, Παπαδόπουλος.

Δηλώσεις Χριστόπουλου
«Σήμερα, ήταν μια από τις χειρότε-

ρες μας εμφανίσεις ασχέτως του αντι-
πάλου όλα τα παιδιά προσπάθησαν για 
το καλύτερο, αλλά ίσως  η κούραση τα 
συνεχόμενα παιχνίδια , τα ταξίδια δεν 
επέτρεψαν στην ομάδα μας να έχει  
ενέργεια, και καθαρό μυαλό.

Η ομάδα μας δέχθηκε μεγάλη πίεση 
στην υποδοχή γεγονός που δεν μας 
επέτρεψε να παίξουμε το παιχνίδι μας 
,σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που 
κράτησε την υποδοχή του και έπαιξε το 
καλύτερο εως τώρα παιχνίδι του.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια 
μας για βελτίωση, αντιμετωπίζοντας το 
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και να παί-
ζουμε ωραίο βόλεϊ, μην ξεχνάμε ότι 
στόχος είναι η άνετη παραμονή και από 
εκεί και πέρα  ότι καλύτερο έρθει είναι 
ευπρόσδεκτο».

Ο Παμβοχαϊκός έκανε μια άσχημη εμφάνιση σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό 
που εμφανίστηκε καλά διαβασμένος και κέρδισε δίκαια με 3-0 σετ.
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15πολιτών
Γνώμη Αθλητισμός

O Άπις νίκησε και την Ναύπακτο 
και ...έπιασε κορυφή

Squash

Η επίσημη ονομασία του αθλήματος είναι Squash (τοιχοσφαίριση) και 
οφείλει την ονομασία του στο εύκαμπτο μπαλάκι (squashable) το οποίο 
χρησιμοποιείται σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες και σκληρότερες μπά-
λες που χρησιμοποιούνται σε άλλα αθλήματα ρακέτας.

Το σκουός είναι ένα είδος αντισφαίρισης εσωτερικού χώρου. Η βασι-
κή του διαφορά με τα υπόλοιπα συγγενικά αθλήματα αντισφαίρισης είναι 
ότι οι δύο αντίπαλοι (τέσσερις στην περίπτωση του διπλού) στέκονται 
δίπλα και όχι απέναντι ο ένας στον άλλο, και αποκρούουν με τις ρακέτες 
τους ένα στρογγυλό μαλακό μπαλάκι που πρέπει πρώτα να «χτυπήσει» 
στον αντικριστό τους τοίχο, ενώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν 
αποκλείεται και η χρήση των πλαϊνών τοίχων. Το Squash είναι αναγνω-
ρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και αναμένεται να συμπερι-
ληφθεί σύντομα στα Ολυμπιακά αθλήματα.

Το Squash εκτός από το ότι αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία, και 
δημιουργεί αίσθημα ευφορίας στους παίχτες, προκαλεί σημαντικές προ-
σαρμογές του καρδιαγγειακού συστήματος με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης. Σε μια ώρα squash ένας παίχτης μπορεί να κα-
ταναλώσει μέχρι και 1000 θερμίδες, σημαντικά περισσότερες από άλλα 
αθλήματα και 70% περισσότερες από άλλα αθλήματα ρακέτας. Το περι-
οδικόForbes, το 2003, ανακήρυξε το squash το No 1 πιο υγιεινό άθλημα 
στο κόσμο.

Στο νομό Κορινθίας υπάρχει μόνο ένα πιστοποιημένο γήπεδο της 
ελληνικής Ομοσπονδίας Τοιχοσφαίρισης και βρίσκεται στις εγκατα-
στάσεις του γυμναστηρίου «Aquarius Sport Hall».

TAE KWONDO
Το Τάε Κβον Ντο είναι η πιο δημοφιλής κορεάτικη πολεμική τέχνη και 

το εθνικό σπορ της Κορέας. Είναι μια από τις πιο διαδομένες πολεμικές 
τέχνες παγκοσμίως και από το 2000 το αγωνιστικό κομμάτι της μάχης 
έγινε επίσημο Ολυμπιακό Άθλημα. Οι αρχές του Τάε Κβον Ντο, όπως τις 
κατέγραψε ο ιδρυτής του αθλήματος Στρατηγός Τσόι Χονγκ Χι μέσα στην 
Εγκυκλοπαίδεια του Τάε Κβον Ντο που ο ίδιος έγραψε, είναι οι εξής:

Ευγένεια (Γε Ούι), Εντιμότητα (Γιομ Τσι), Επιμονή (Ιν Νάε), Αυτο-
έλεγχος (Γκουκ Γκι), Ακατάβλητο Πνεύμα (Μπαεκιούλ Μπουλγκούλ ).

Το Tae Kwon Do ξεκίνησε στην Ελλάδα στην δεκαετία του 1970. Ανα-
πτύχθηκε με ατομική πρωτοβουλία και αργούς ρυθμούς. Τον Δεκέμβριο 
του 1979 αναγνωρίσθηκε ως επίσημο άθλημα από την Πολιτεία (Γ.Γ.Α.) 
και εντάχθηκε στην δύναμη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Η ανάπτυξη που ακολούθη-
σε ήταν ραγδαία. Το 1987 τα Σωματεία ξεπέρασαν τα 40 και η Πολιτεία 
έκανε αποδεκτό το αίτημα να ιδρυθεί η 23η Ομοσπονδία, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ TAEKWONDO (ΕΛ.Ο.Τ.).

Στο Γυμναστήριο «Aquarius Sport Hall» με υπευθυνότητα και 
αγάπη για την άθληση και το άθλημα, λειτουργούν τμήματα TAE 
KWONDO για ενήλικες και παιδιά. 

α.γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού -  ομόνοια ναυπάκτου 3-1

Μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση για την Τρίτη αγωνιστική του Πρωτα-
θλήματος το Σάββατο 28.11.2015 στο Κλειστό Γυμναστηρίου Βέλου ο Άπις 
επικράτησε της Ομόνοιας Ναυπάκτου με 3 - 1 ( 25-21, 21-25 , 25-22 και 25-
21), πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη απέναντι σε έναν δυνατό και αθλητικό 
αντίπαλο. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, οι οποίες αγωνίστηκαν 
με σθένος και σοβαρότητα. Με τη νίκη αυτή, ο Άπις ανεβαίνει στην Πρώτη 
θέση της βαθμολογίας.

Α.Γ.Σ. Άπις: (Νανόπουλος) Καραθανάσης Α. - Παράσχος Δ. - Σπίνας Δ. - 
Ευαγγελάρας Ε. - Φάνης Π. - Θεοδωρόπουλος Ν. - Νανόπουλος Δ. -Μελέτης 
Γ. -Λούτας Β. - Κορμάς Δ, - Νανόπουλος Η. και Κουράτος Α.

Το επόμενο Σάββατο, 5-12-2015 και ώρα 17:00, ο Άπις αντιμετωπίζει τον 
Άρατο για την Τέταρτη αγωνιστική, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κιάτου.

ΠρωΤΑθΛΗΜΑ ΒΟΛΕϊ  Β¨ ΕθΝιΚΗΣ ΑΝΔρωΝ



Λέχαιο Κορινθίας, 
ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (αριθμ. 592, μετά το Δημοτικό Σχολείο), 

τηλ. 27410-87.637

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


