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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Κύκλο επισκέψεων σε δημοτικές και 
τοπικές κοινότητες άνοιξε ο Αννίβας

Άρχισαν την προεκλογική περίοδο. Ο παραγοντισμός κυρίαρχος και πάλι;
Ένα άρθρο του Αλέξη Καλλίρη για τις δημοτικές εκλογές του 2019 που θα συζητηθεί

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

σελ. 18

Τις 25 βασικές αλλαγές που έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί, από την αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΣ, στο δημόσιο διάλογο 
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Κώστας Πουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση.

Κατασκευάζεται 
αντλιοστάσιο για 
την υδροδότηση 

του Κιάτου

Stymphalia 
Lake Run 2017. 
Στις 28 Μαΐου ο 
ημιμαραθώνιος

Μήπως έχω 
αυξημένη 

χοληστερίνη;  
Τι να κάνω;

ΟΙ 25 ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

σελ. 10-11

σελ. 4

Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι νέοι επιστημονικοί συνεργάτες του δήμου 
και ανακοινώθηκε η συνέχιση του "ΤΕΒΑ" και του "Διά βίου μάθηση"σελ. 7 σελ. 9

  σελ. 2-3, 5
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

Δήμος Βέλου-Βόχας

Την παρουσίαση των νέων επιστημο-
νικών συνεργατών που τοποθετήθη-
καν στο Δήμο Βέλου-Βόχας μέσα από 
το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργα-
σίας πραγματοποίησαν στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέ-
ρα 15/5/2017 στις 1:30 μμ. ο Δήμαρχος 
Βέλου – Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 
και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δο-
μών, Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Μαρία Καλλίρη. 

Οι νέοι επιστημονικοί συνεργάτες 
αναλαμβάνουν ένα σημαντικό έργο που 
αφορά τους πολίτες του Δήμου με κύ-
ριο στόχο την αποτύπωση των κοινωνι-
κών προβλημάτων, την ενημέρωση σε 
θέματα που αφορούν Ανέργους, Υπε-
ρήλικες, Αναλφάβητους, Μονογονεϊκές 
Οικογένειες, ΑμεΑ Εκπαιδευτικούς, 

Μαθητές, Γονείς, αφού η στήριξη τους 
αποτελεί την κύρια προτεραιότητα του 
Δήμου . 

Τον τομέα των κοινωνικών δομών 
στελεχώνουν μια Κοινωνιολόγος –Κοι-
νωνική Λειτουργός καθώς και μια Ψυ-
χολόγος. 

Τον τομέα του Αθλητισμού Στελεχώ-
νουν δυο πτυχιούχοι καθηγητές Φυσι-
κής Αγωγής. 

Τον τομέα Υγείας στελεχώνει μια 
επισκέπτρια Υγείας η οποία θα παρέχει 
Α΄βαθμια φροντίδα στους δημότες του 
δήμου Βέλου-Βόχας. 

Την παρουσίαση "άνοιξε" ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας καλοσωρίζοντας τους 
νέους επιστήμονες στους κόλπους του 
δήμου και τους ευχήθηκε ό,τι καλύτερο 
στη νέα τους εργασία. 

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Καλ-
λίρη που ανέλαβε την παρουσίαση τό-
νισε ότι στις προτεραιότητες της δημο-
τικής αρχής είναι να γίνει πράξη και να 
κινηθεί δίπλα στον άνθρωπο-συμπολί-
τη ασκώντας και λειτουργώντας κοινω-
νική πολιτική, ώστε να βρίσκεται με τις 
δράσεις και τις δομές που λειτουργούν 
δίπλα στους αδύναμους συμπολίτες. Η 
κ. Καλλίρη τόνισε ότι από από τον σκο-
πό δεν παρεκκλίνουν στιγμή. 

Θέλουμε τόνισε στη συνέχεια η κ. 
Καλλίρη, να επικοινωνούν μαζί μας οι 
συμπολίτες μας και να τους παρέχου-
με πολύπλευρη στήριξη και συναισθη-
ματική υποστήριξη και ενημέρωση και 
δικτύωση με τις υπόλοιπες δομές. Ήδη, 
συνέχισε, καταρτίζεται μια σειρά δράσε-
ων όπως η αποτύπωση των κοινωνι-

κών προβλημάτων ο προγραμματισμός 
κοινωνικών συνεδριών με διάφορες 
κοινωνικές ομάδες. Επίσης, εκπαιδευ-
τικά προγράμματα σε συνεργασία με 
τους σχολικούς συμβούλους, αλλά και 
μια σειρά από ημεριδές και σεμινάρια. 
Ακόμα θα συσταθούν και θα λειτουρ-
γούν σχολές γονέων και επισκέψεις 
επιμορφωτικού χαρακτήρα σε σχολεία. 

Η κ. Καλλίρη έκλεισε το χαιρετισμό 
της με μια σύντομη ονομαστική ανα-
φορά στους νέους επιστήμονες που θα 
στελεχώσουν τις δομές του δήμου Βέ-
λου-Βόχας. 

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση με 
ερωτήσεις που έγιναν από την πλευρά 
των εκπροσώπων των συλλόγων γο-
νέων και διευκρινήσεις που δόθηκαν 
από την πλευρά της δημοτικής αρχής.

Νέοι επιστημονικοί συνεργάτες 
στο δήμο Βέλου-Βόχας

Παρουσιάστηκαν επίσημα από τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο  
και την αρμόδια αντιδήμαρχο Μαρία Καλλίρη
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Ένα ακόμη πρόγραμμα Επισιτιστι-
κής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) υλοποιείται με 
επιτυχία στο δήμο Βέλου-Βόχας από 
την Τρίτη 10/5/2017 και θα διαρκέσει 
μέχρι την Παρασκευή 19/5/2017. 

Ο αριθμός των οικογενειών που θα 
ωφεληθούν της επισιτιστικής βοή-
θειας ανέρχεται στις 359 τόσο για το 
Δήμο όσο και για το Νομικό πρόσωπο 
«ΑΝΕΛΙΞΗ».

Η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Μαρία 
Καλλίρη σε σχετική ανακοίνωση το-

νίζει πώς: «Είναι σημαντικό για την 
δημοτική αρχή να συνεισφέρει με 
κάθε τρόπο εκμεταλλευόμενη κάθε 
δυνατότητα που της δίνεται μέσα από 
ανάλογα προγράμματα σε άνεργους, 
άπορους, ανασφάλιστους και άλλες 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του δή-
μου Βέλου-Βόχας».

Νέο πρόγραμμα 
«δια βίου Μάθησης»

Την έγκριση της υλοποίησης του 

προγράμματος «Δια βίου μάθησης» 
έλαβε ο Δήμος Βέλου –Βόχας μετά 
από την κατάθεση ενός ολοκληρωμέ-
νου φακέλου από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες προς το Υπουργείο Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης.

 Μέσα από το πρόγραμμα θα έχουν 
την ευκαιρία ενήλικες συμπολίτες μας 
εντελώς δωρεάν να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους ώστε να μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 
της οικονομικής κρίσης, της υψηλής 

ανεργίας καθώς και να μειώσουν 
το αίσθημα της αβεβαιότητας και να 
δραστηριοποιηθούν σε τομείς που θα 
τους φέρουν κάποιο εισόδημα. 

«Το δικό μας μέλημα και η προσπά-
θεια ως δήμος είναι να δώσουμε κάθε 
ευκαιρία μάθησης στους συμπολί-
τες μας, γιατί μέσα από αυτή έρχεται 
μέρος της ανάπτυξης που αποτελεί 
κύριο στόχο μας» υπογραμμίζει σε 
σχετική ανακοίνωση η αντιδήμαρχος 
παιδείας κ. Μαρία Καλλίρη. 

Συνεχίζονται με επιτυχία τα προγράμματα επι-
σιτιστικής βοήθειας και "δια βίου μάθησης"

Προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή και την αντιδήμαρχο Μαρία Καλλίρη  
η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Άρχισαν την προεκλογική περίοδο. 
Ο παραγοντισμός κυρίαρχος και πάλι;

ακολουθούν κατά γράμμα τέτοιες 
πρακτικές. Αν δεν το σταματή-
σουν από τώρα, θα προσφέρουν 
κακές υπηρεσίες στον τόπο. Η 
διαφωνία μόνο για την διαφωνία 
σε μία συλλογικότητα γειτονιάς 
ακόμη και για ποιο χρώμα θα 
βαφτεί ένα παγκάκι δεν είναι 
ενασχόληση με τα κοινά, αλλά 
υπονόμευσή τους. Η συνεχής αυ-
τοπροβολή με ‘’εμπρηστικές’’ και 
‘’αιρετικές’’ δηλώσεις, η συμφω-
νία με ό,τι ποιο σκοταδιστικό και 
ακραίο εκφράζεται από κάποιον, 
μόνο και μόνο για να αποσπάσει 
‘’συμπάθεια’’ και ‘’υποστήριξη’’ 
και οι ακραίες τοπικιστικές ανα-
φορές τους, πολώνουν, διχάζουν 

και φανατίζουν, ενώ οι καιροί 
απαιτούν σύνθεση, πρόταση, 
αντίληψη και εξωστρέφεια.

Τι να κάνουμε;
Παρά τις αμφισημίες του και 

την ρευστότητά του, το εκλογικό 
σώμα του δήμου μας, δεν πρέπει 
να λαμβάνεται από πολλούς ως 
δεδομένο για να προσπαθήσουν 
να το εγκλωβίσουν πάλι σε μία 
ακόμη reality show προεκλογική 
περίοδο, εξαιτίας αυτών των χα-
ρακτηριστικών του.
ΕΊΝΑΊ ΣΤΟ ΧΕΡΊ μιας δημοτικής 
παράταξης να πείσει τον κόσμο 
και να εξηγήσει τι είναι καλύτερο 
και τι χειρότερο δυνατό να γίνει. 

Μόνο όποιος δεν έχει να φοβηθεί 
ή να κρύψει κάτι και έχει όραμα, 
σχέδιο και φαντασία για το οικιστι-
κό, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, 
και τον θεσμικό τον ρόλο της Τ.Α 
μπορεί να κάνει τον δήμο μας 
θετικό-επιτέλους- σημείο αναφο-
ράς, άμεσα και μακροπρόθεσμα. 
Σε άλλη περίπτωση θα γίνουμε 
θεατές και κομπάρσοι άλλων 5 
ετών νωθρότητας και απατηλής 
προσδοκίας.

 ΑΡΑ:
Σε πρώτη φάση οφείλουμε να 

βρούμε τις λύσεις και να σταμα-
τήσουμε τη διάβρωση που έχει 
διαπεράσει κάθετα και οριζόντια 
ακόμα και τις εσωτερικές δομές 
του Δήμου (σαν σύστημα εξουσί-
ας)
ΟΊ ΑΦ’ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΊΣ και 
κριτικές πρέπει ν’ αντικαταστα-
θούν, από προτάσεις και συμμε-
τοχές. Κάθε ευαίσθητος πολίτης, 
πρέπει να είναι και ενεργός δη-
μότης. Με δημοκρατικό φρόνημα 
αδιαπραγμάτευτο, και συλλογική 
δράση έχουν γίνει σε τοπικό επί-
πεδο μικρά θαύματα (Ανάβρα, 
Τήλος κτλ)

Πιστεύω ότι ο νέος εκλογικός 
νόμος είναι σημαντική πρόκλη-
ση και ευκαιρία. Διαχέει προς τα 
κάτω την άσκηση εξουσίας, μει-
ώνει δραστικά τους υποψήφιους 
συμβούλους, διακρίνει τις τοπι-
κές κοινότητες από τις δημοτικές 
παρατάξεις, ευνοεί την ενεργή 
συμμετοχή, την αποκέντρωση και 
την υγιή διασπορά ανθρώπινου 
δυναμικού. Αυτές είναι σοβαρές 
προϋποθέσεις για να διακρίνου-
με τα προγράμματα από τα πρό-
σωπα, χωρίς να σημαίνει ότι και 
τα πρόσωπα δεν έχουν σημασία. 
Κάθε άλλο! Οι παρατάξεις όμως, 
δεν θα είναι υποχρεωμένες να 
‘’μπουκώσουν’’ τα ψηφοδέλτια 
τους με υποψηφίους που δεν 
λένε ούτε καλημέρα ο ένας στον 
άλλον (το είδαμε κι αυτό)
Η ΠΡΏΤΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΊΡΊΑ σε ένα 
τέτοιο εγχείρημα το 2014 μου 
άφησε μόνο θετικές εντυπώσεις 
και την πίστη ότι αυτό είναι το μέλ-
λον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Να είμαστε εδώ, να σταθούμε 
εμπόδιο στις προσωπικές-πελα-
τειακές σχέσεις, να στερεώσουμε 
προγραμματικές αρχές και κοι-
νωνικές συμμαχίες, να κοπιάσου-
με,να συνθέσουμε, να ενώσουμε, 
να τολμήσουμε.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟ της Ευρώπης 
θεωρεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(Τ.Α) κρίσιμο εργαλείο εμβάθυν-
σης της δημοκρατίας, διασφά-
λισης της τοπικής κοινωνικής 
συνοχής, ανάπτυξης, πολιτισμού, 
αξιοκρατίας και συμμετοχής.

Στην Ελλάδα η πρώτη φάση 
του Καποδίστρια και η δεύτε-
ρη του Καλλικράτη, σκόνταψαν 
πάνω σε πολιτικές και πρακτικές 
αντίθετες με τις παραπάνω αξίες. 
Το σύγχρονο Ελληνικό κράτος 
αντιμετώπισε με δυσπιστία την 
αποκεντρωμένη εξουσία και με 
ιδεοληπτικά σύνδρομα προς αυ-
τήν, προσπαθεί μέχρι σήμερα να 
την ελέγχει και χειραγωγεί. Δεν 
είναι τυχαίο που το πρώτο θύμα 
των μνημονίων ακραίας λιτότη-
τας εφαρμόστηκε στην Τ.Α με τον 
κο Φούχτελ πολιορκητικό κριό 
και τις τότε κυβερνήσεις να λοι-
δωρούν με κάθε ευκαιρία την Τ.Α

Το παραγοντικό  
συνεχές στο Δήμο Β-Β

Ο δικός μας δήμαρχος έχει και 
αυτός επιλέξει την ίδια τακτική 
στη δημόσια συζήτηση και άσκη-
ση της εξουσίας, κάτι που δεν 
είναι άλλο, παρά το αποτέλεσμα 
της ιδεολογίας του. Είναι χαρα-
κτηριστικό της κατάστασης και 
προσαρμογής του, αυτός που ορ-
κίζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
να συγκεντρώνει εξουσίες που 
ξεφεύγουν από την ελλιπή έτσι κι 
αλλιώς μέχρι τώρα θεσμοθέτηση. 
Μαζί με πολλά άλλα, προκύπτει 
ένα σύμπλεγμα από πρακτικές 
και μεθόδους που απονευρώ-
νουν την λειτουργία της Τ.Α
Συγκεκριμένα: Δήλωσε ο δή-
μαρχος σε πρόσφατη συνέντευ-

ξη σε αυτήν την εφημερίδα ότι:  
[…]’’Είμαι σε θέση να γνωρίζω…’’   
[…]’’σε συνεργασία με όμορους 
Ο.Τ.Α’’… κτλ.
ΤΕΤΟΊΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ και με-
λετημένες φράσεις είναι σε αυτό 
ακριβώς το πλαίσιο. ‘’Αυτό’’ που 
‘’ο δήμαρχος γνωρίζει’’, το ξέρει ο 
καθένας μας, από δηλώσεις άλ-
λων αρμόδιων στο internet και τα 
τοπικά ΜΜΕ, 20 ημέρες πριν την 
συνέντευξή του. ‘’Η συνεργασία 
με όμορους Ο.Τ.Α’’ σημαίνει ότι..

…οι όμοροι Ο.Τ.Α έχουν βά-
λει κι εμάς στον σχεδιασμό γιατί 
εμείς δεν έχουμε ούτε τη γνώση 
ούτε τη θέληση, ούτε το σχέδιο. 
Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, 
ότι, ο δήμαρχος αυτό το παιχνίδι 
και το γνωρίζει πολύ καλά και 
θα το συνεχίσει. Προσπαθεί-και 
έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθ-
μό- να δημιουργήσει γύρω του 
μία απροσπέλαστη "υγειονομική 
ζώνη" άγνοιας, διαιρεί, βασιλεύει 
και κερδίζει χρόνο, χωρίς καμμία 
προοπτική, παρά μόνο της επανε-
κλογής του.

Οι "ταλαντεύσεις" μεταξύ 
Τατούλη και Πατούλη ήταν μία 
τακτική κίνηση πριν την πλήρη 
ενσωμάτωση και το θεσμικό σφι-
χταγκάλιασμα, αποποιούμενος 
όλες τις δικές του ευθύνες στο 
κρίσιμο ζήτημα των σκουπιδιών 
και την τοποθέτησή του για το νέο 
εκλογικό νόμο. Ο παραγοντισμός 
έχει δύο φάσεις στις οποίες ο δή-
μαρχος συμμετέχει ηθελημένα 
και ενεργά.
H ΕΞΑΓΟΡΑ ΨΗΦΏΝ ΡΟΜΑ έξω 
από εκλογικά κέντρα από δημο-
τικούς συμβούλους,η αφαίρεση 
λόγου σε σύμβουλο της αντιπο-
λίτευσης μέσα στο Δ.Σ, η φίμωση 
αντιπολιτευτικού λόγου (πάλι 
στον ίδιο σύμβουλο) μέσα από 
την επίσημη σελίδα του δήμου 
και η συστηματική αποφυγή να 
συζητηθούν σοβαρά θέματα αυ-
τοδιοίκησης (σκουπίδια, νερό,νο-
μοθεσία…) που του έχει ζητηθεί 
κατ’ επανάληψη δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά η πρακτική έκφραση 
αυτής της ιδεολογίας.

Η ηγεμονική και ‘’αυθόρμητη’’ 
φωτογράφηση σε έργα βιτρίνας 
(με απευθείας αναθέσεις) και η 
οικειοποίηση έργων που δεν είναι 
του δήμου, είναι η επικοινωνιακή 
αναίρεση των αξιών της αριστείας 
και του αντιλαϊκισμού, που -θέλει 
να μας κάνει να πιστέψουμε ότι 
υπηρετεί-.

Στις προχειρότητες της δη-
μοτικής αρχής, δεν αφήνει ερ-
μηνείες ευρύτερης κατανόησης 
και εναλλακτικών δυνατοτήτων, 
αλλά τις αποδίδει άμεσα ή έμμε-
σα στις παθογένειες του τόπου 
μας και τα χαρακτηριστικά των 
δημοτών, επαναλαμβάνοντας 
τη φράση: ’’με αυτούς έχω να 
κάνω’’.
ΑΝΑΓΝΏΡΊΖΕΤΑΊ το συμμάζεμα 
των οικονομικών και η φιλότι-
μη προσπάθεια μεμονωμένων 
αντιδημάρχων, δημοτικών συμ-
βούλων και τοπικών προέδρων. 
Το δεύτερο όμως είναι και η από-
δειξη της πλήρους αδράνειας 
της Δημοτικής Αρχής. Δεν νοείται 
δήμος με προϋπολογισμό να 
ανέχεται να βάζουν κάποιοι το 
χέρι στην τσέπη για να προσφέ-
ρουν πράγματα στην γειτονιά και 
το χωριό τους. 

Η έκφραση του παραγοντι-
σμού στην αντιπολίτευση

Έχει ξεκινήσει ήδη από βια-
στικούς και επίδοξους, η έναρξη 
της προεκλογικής περιόδου.

Σε ένα κομμάτι της αντιπολί-
τευσης πυκνώνουν, οι δημόσιες 
εμφανίσεις, οι ζυμώσεις και οι 
συζητήσεις. Πουθενά δεν έχουν 
αναφερθεί σε σχέδιο, πρακτικές, 
πολιτικές, παρά μόνο σε επαφές 
με πρόσωπα, προς άγραν ψήφων, 
σογιών και ισορροπιών. Θα δια-
ψευσθούν.Δεν είμαστε στο 2014 
και υπάρχει εμφανής δυσαρέ-
σκεια σε τέτοιες πρακτικές που 
θα εκφραστεί. Δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε την έκτασή της, αλλά 
θα εκφραστεί.
ΞΕΧΏΡΊΣΤΗ ΠΕΡΊΠΤΏΣΗ είναι 
άτομα που βολιδοσκοπούν προ-
θέσεις για ν’ ασχοληθούν και 

Γράφει ο ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΛΊΡΗΣ

…οι όμοροι Ο.Τ.Α 
έχουν βάλει κι εμάς 
στον σχεδιασμό γιατί 
εμείς δεν έχουμε 
ούτε τη γνώση ούτε 
τη θέληση, ούτε το 
σχέδιο. Αντιλαμβάνεται 
εύκολα κανείς, ότι, ο 
δήμαρχος αυτό το παι-
χνίδι και το γνωρίζει 
πολύ καλά και θα το 
συνεχίσει. Προσπαθεί-
και έχει καταφέρει 
σε μεγάλο βαθμό- να 
δημιουργήσει γύρω 
του μία απροσπέλαστη 
"υγειονομική ζώνη" 
άγνοιας, διαιρεί, 
βασιλεύει και κερδίζει 
χρόνο, χωρίς καμμία 
προοπτική, παρά μόνο 
της επανεκλογής του.
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Κύκλο επισκέψεων στις δημοτικές και τοπικές 
κοινότητες ξεκίνησε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Κύκλο επισκέψεων στις τοπικές 
και δημοτικές κοινότητες ξεκίνησε 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος με σκοπό τη συνάντη-
σή του με δημοτικούς και τοπικούς 
συμβούλους των διαμερισμάτων, με 
συλλόγους, φορείς και όποιον δη-
μότη επιθυμεί να τον συναντήσει για 

θέματα που αφορούν το τοπικό δια-
μέρισμα, ενημέρωση, προβλήματα 
κλπ. Έτσι την Κυριακή 14 Μαϊου 2017 
πραγματοποίησε την πρώτη του επί-
σκεψη στη Στιμάγκα όπου με τά τις 
10 το πρωί συνάντησε στο χώρο του 
πρώην κοινοτικού καταστήματος  φο-
ρείς, συλλόγους και απλούς δημότες 

συζητώντας μαζί τους τα προβλήματα 
του χωριού τους. Το δήμαρχο συνό-
δευαν η αντιδήμαρχος Μαρία Καλλί-
ρη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τρωγά-
δης, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" 
Ανδρέας Σιάχος και ο εντεταλμένος 
σύμβουλος Κων/νος Τριανταφύλλου.

Ο δήμαρχος Αν. Παπακυριάκος 

δήλωσε πως έκρινε απαραίτητο να 
βρίσκεται κοντά στους δημότες και 
να ακούσει και να καταγράψει μόνος 
του τα προβλήματα, να δώσει προ-
τεραιότητες όπου χρειάζεται με τη 
συμμετοχή και συμβολή των αρμό-
διων αντιδημάρχων και συμβούλων 
κατά περίπτωση. 

Οδοιπορικό
στο όρος Φουκάς

Κεντρική διάθεση:
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος, 

τηλ. 6945 832094

Το πρώτο βιβλίο που κυκλο-
φορεί και περιλαµβάνει όλα 
εκείνα τα ιστορικά στοιχεία που 
σχετίζονται µε το όρος Φουκάς. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο πρω-
τογενές, το οποίο δεν πρέπει να 
λείψει από κανένα σπίτι. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτι-

κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βραχατίου ευχαριστεί θερ-
μά το ξενοδοχείο ALKYON RESORT & SPA για την  προσφορά 
43 αναμνηστικών μπλουζών στους μαθητές της ΣΤ τάξης του 
δημοτικού σχολείου.

Τα παιδιά μας συμμετείχαν στον 2ο Ευρωπαϊκό Διαγωνι-
σμό σχολικών χορωδιών που έλαβε χώρα την 18/3/2017 στη 
Θεσσαλονίκη και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την έμπρακτη στήριξη στο σύλ-
λογό μας. 

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΓΡΥΣΠΟΥ

Εκπληκτική χρονιά για την Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση  Βόχας

Η αγωνιστική χρονιά τελείωσε και 
μετά την ανάδειξη σε ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 
και την παραμονή στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ήρθε και η ατομική  
επιτυχία του αθλητή Νίκου Κορδαλή. 
Μετά από της συνεχιζόμενες τέλειες εμ-
φανίσεις του όλη την χρονιά με χρυσά, 
αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε όλες 
τις διοργανώσεις κλήθηκε  στην ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ για να παίξει στο 
Πανευρωπαϊκό της Πορτογαλίας. Συγ-
χαρητήρια  σε όλους τους αθλητές της 
ομάδας, στο ΝΙΚΟ ΚΟΡΔΑΛΗ στον προ-
πονητή, τους γονείς και στην διοίκηση.

Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Ανδρέας Σιάχος, Βασίλης Τρωγάδης και ο πρόε-
δρος της Στιμάγκας Κώστας Νούτσης κατά την επίσκεψη του δημάρχου. 

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος αφιέρωσε ώρες και άκουσε προσεκτικά τα 
προβλήματα και τις επισημάνσεις των κατοίκων της Στιμάγκας.
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«…τι να κάνουμε 
έτσι είμαστε 

εμείς οι Έλληνες, 
εκδηλωτικοί(�)…»

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γί-
νει μάρτυρες της συστηματικής 
καταστροφής των πινακίδων της 
τροχαίας από, κυρίως, οργανωμέ-
νους οπαδούς ομάδων.

Για την ακρίβεια η διαδικασία 
ξεκίνησε από οπαδούς συγκεκρι-
μένης ομάδας και έγινε πλέον κα-
θεστώς.

Μέχρι τώρα δε φαίνεται να έχει 
υπάρξει καμιά αντίδραση, από κα-
νένα φορέα, της ‘Οργανωμένης’ 
Πολιτείας.

Αποτέλεσμα τούτου πλήρης 
ασυδοσία.

Καθένας που έχει προϊόν να δι-
αφημίσει ή κρυφό καημό να ανα-
δείξει, κολλάει και ένα αυτοκόλλη-
το ή ακόμη χειρότερα ζωγραφίζει 
με λαδομπογιά το πόνημά του. Και 
μάλιστα είναι τόσο το θράσος των 
παρανομούντων ώστε δεν έχουν 
κανένα πρόβλημα να αναφέρουν 
και τα στοιχεία τους.

Το φαινόμενο έχει σχεδόν ταυ-
τιστεί με τη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα και φοβάμαι ότι 
έχει αφομοιωθεί από τον πληθυ-
σμό και δεν προκαλεί αίσθηση σε 
κανένα.

«…τι να κάνουμε έτσι είμα-
στε εμείς οι Έλληνες, εκδηλωτι-
κοί(!)….».

Όμως χιλιάδες οδηγοί καθη-
μερινά ρισκάρουν ατύχημα λόγω 
αδυναμίας να διαβάσουν σωστά 
τις πινακίδες.

Νομίζω είναι καιρός να επέμβει 
πλέον η πολιτεία και να πράξει ότι 
είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου, 
δηλ,
• Να κινηθεί νομικά κατά των κα-

ταστροφέων, μέχρι να σταματή-
σουν,

• Να αποκαταστήσει τις πινακίδες, 
ώστε να παίξουν το ρόλο τους.
Και όταν λέμε ‘Πολιτεία’ εννο-

ούμε και το Δήμο που οφείλει να 
προστατεύει και τη δημόσια περι-
ουσία και την ασφάλεια των πολι-
τών.

Την ιδέα ότι μπορεί να λογικευ-
τούν οι παρανομούντες ωριμάζο-
ντας, μάλλον πρέπει να την απορ-
ρίψουμε. Το φαινόμενο συνεχώς 
πολλαπλασιάζεται!!!

 Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

επικεφαλής
Ενωτικής Ριζοσπαστικής 

Παράταξης Βέλου-Βόχας
LeoStergiopoulos@Gmail.com

Εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη
Από το Υπουργείο Πολιτισμού η 

φετινή χρονιά κηρύχθηκε ως «έτος 
Νίκου Καζαντζάκη». Στο πλαίσιο 
των Πανελληνίων δράσεων για τον 
σκοπό αυτό το Ίδρυμα Κορινθιακών 
Μελετών σε  συνεργασία με το Βιβλι-
οπωλείο Μπιτσάκου διοργανώνουν 
εκδήλωση με θέμα «Η οικουμενικό-
τητα του Καζαντζάκη το Σάββατο 27 
Μαΐου, ώρα 20:45 στον Πολυχώρο 
του Βιβλιοπωλείου στην παραλία 
Βραχατίου. 

Δύο σημαντικοί ομιλητές, ο ποιη-
τής Ηλίας Γκρης και ο δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Γιώργος Σταματό-

πουλος θα μιλήσουν για το φιλοσο-
φικό, ποιητικό και λογοτεχνικό έργο 
του μεγάλου Έλληνα διανοητή. Θα 
ακολουθήσει διάλογος με το κοινό, 
ενώ στην έναρξη θα παρουσιαστεί 
σύντομο αναλόγιο από την ποιητική 
τραγωδία «Καποδίστριας» του Καζα-
ντζάκη, από μικρή ομάδα ηθοποιών 
σε επιμέλεια Γιώργου Καρβουντζή. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο 
Πολιτιστικός και Αθλητικός σύλλογος 
Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος» και 
ο Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού «Νε-
φέλη». Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΑΛΑ
Με ταξίδι στην μνήμη του χθες και με πλούσια θεμα-

τογραφία πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 10 Ιουνίου 2017 στις 7μμ στη θέση 
Σπάρτες (δρόμος Μεσινό – Καλύβια/ Αρχ. 
Φενεός, απέναντι από Παπαγιανοπουλο) η 
αναβίωση παραδοσιακών κτηνοτροφικών 
εργασιών απο τον Σύλλογο Γυναικών Φε-
νεού. 

Καθημερινές σκηνές από την βουκολική 
ζωή μέσα σε ενα διαμορφωμένο χώρο με πα-
ραδοσιακή καλύβα, στρούγκα με τα ζώα, πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό, αλλά και παρουσίαση των εργασιών 

των κτηνοτρόφων, αρμεγμα, κούρεμα, πήξιμο τυριού 
κ.α, θα μας χαρίσουν ενα υπέροχο θέαμα. Γαλα-

τόπιτες και εδέσματα από το πολύτιμο γάλα θα 
μας ευχαριστήσουν, και χορευτικά απο φί-
λους- συλλόγους θα ανοίξουν το γλέντι που 
θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. 

Ας ξεχάσουμε για λίγο τις καθημερινές μας 
δυσκολίες και ας εργαστούμε συλλογικά για 

την διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονο-
μιάς, για την ανάδειξη του τόπου μας, την σύνδε-

ση και την φιλία που προσφέρει ο εθελοντισμός.
Πηγή: Corinthia.Events
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Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ "kiato Balkan Festival" 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου έχοντας  ως βα-

σική πεποίθηση ότι τα φεστιβάλ δεν αποτελούν 
απλώς στοιχεία του πολιτιστικού προφίλ μιας πό-
λης, αλλά εντάσσονται στο οπλοστάσιό της για τη 
θεμελίωση της νέας της εικόνας,συμβάλλοντας 
έτσι στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής ,διοργανώνει 
,από 26 έως 28 Μαΐου 2017,το 1ο Διαπολιτισμικό 
Φεστιβάλ με τίτλο : "kiato Balkan Festival".

Το τριήμερο των εκδηλώσεων που θα λάβουν 
χώρα στο Κιάτο και συγκεκριμένα από το πευκό-
φυτο εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού Ελισσώνα 
έως και τον παραλιακό πεζόδρομο της οδού Μια-
ούλη αποτελούν  μόνο το ξεκίνημα σε μία κίνηση 
που επιθυμεί να εμπνεύσει και να συμπαρασύρει 
τους πολίτες και επισκέπτες της πόλης σε μονοπά-

τια φιλίας και πολιτισμού  …
Βασικός άξονας και ζητούμενο του νέου αυτού 

Φεστιβάλ είναι η γνωριμία με  την κουλτούρα της 
βαλκανικής χερσονήσου, που στάθηκε ακλόνητα 
σημαντική στην παγκόσμια πολιτισμική σκηνή.

Δεσπόζουσα θέση στην "Βαλκανική  πλατεία" 
του φεστιβάλ  θα έχει το "Θέατρο Βαλκανικών γεύ-
σεων" -  Γιατί το φαγητό, πέρα από ανάγκη και για 
πολλούς απόλαυση, είναι ένα ταξίδι. Ταξίδι στον 
χωροχρόνο, ταξίδι στις αισθήσεις, ταξίδι στα ήθη 
και στα έθιμα, στον ίδιο τον πολιτισμό ενός λαού. 

 Κοντολογίς αυτό το φεστιβάλ είναι «μαγειρεμέ-
νο» με φρέσκα υλικά μνήμης, σύμφωνα με παλιές 
συνταγές αναδρομής...αλλά και "Ανήσυχων Ήχων" 
που δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη 
συναισθήματα και μνήμες !

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας,  Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27440-21538     Κιν. 6972 509 307

E-mail:  ss.bsi17@gmail.com

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπου-
λου με 15 πρεσβευτές και αντιπροσωπείες ξένων χωρών με 
τη συμμετοχή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, παρουσία 
της προέδρου του ΠΙΟΠ κας Σοφίας Στάικου στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ 1ο ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, από έσοδα της 
ΔΕΥΑΣ, για την υδροδότηση του Κιάτου απο τη Στυμφαλία... 
Ο δήμος Σικυωνίων ευχαριστεί τον κο Γιαννάκαινα Κωστα-
ντίνο για την ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση του οικοπέδου

Φωτο-ειδήσεις
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
"H Κυβέρνηση είναι 

το μεγαλύτερο εμπόδιο 
στην Αγροτική Ανάπτυξη"

Εισήγηση κατά τη συζήτηση 
της Επίκαιρης Ερώτησης για 
τα προβλήματα του αγροτικού 
κλάδου προς το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης πραγ-
ματοποίησε ο βουλευτής Κο-
ρινθίας Χρίστος Δήμας. Ο 
Αναπληρωτής Τομεάρχης Οι-
κονομίας & Ανάπτυξης της ΝΔ, 
κατά την ομιλία του ανέδειξε 
μια σειρά από ολιγωρίες της Κυβέρνησης που έχουν 
ως αποτέλεσμα να μην έχει φτάσει ούτε ένα ευρώ σε 
δικαιούχους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 
παρέθεσε, η Ελλάδα είναι τελευταία μεταξύ των 27 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση 
των πόρων του 2ου πυλώνα, έχοντας απορροφήσει 
σε σχεδόν 2.5 χρόνια μόλις 9.33% των πόρων, με 
μόνο το 3.80% των πληρωμών να αφορά νέα μέτρα.

Τα βασικά σημεία της εισήγησης του κ. Δήμα:
 - Με το κόστος παραγωγής να έχει αυξηθεί πολύ, 

τη φορολογία στα ύψη και τις εξοντωτικές ασφαλιστι-
κές εισφορές, οι αγρότες προσπαθούν να κρατηθούν 
όρθιοι και ταυτόχρονα αγωνίζονται να διαθέσουν την 
παραγωγή τους σε μια κοινωνία, της οποίας το δια-
θέσιμο εισόδημα και την αγοραστική δύναμη η Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει συρρικνώσει. Σ' αυτό το 
πλαίσιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αδυνατεί 
να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κεφάλαια, που θα μπο-
ρούσαν σήμερα να σώσουν χιλιάδες δουλειές και να 
δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες.

Το πρόγραμμα για τις Βιολογικές Καλλιέργειες εξε-
λίχθηκε σε φιάσκο. Δώσατε τρεις παρατάσεις δίχως 
να έχετε τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, γεγονός 
που οδήγησε στον αποκλεισμό χιλιάδων δικαιούχων 
και όλων των κτηνοτρόφων.

Το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, του οποίου η Προ-
κήρυξη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αντιγραφή της 
προκήρυξης του 2014, παραμένει παγωμένο, γιατί 
δεν έχει ανοίξει ακόμα το πληροφοριακό σύστημα, 
ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων. Η 
εμπειρία του αγροτικού κόσμου από τη διακυβέρνη-
ση σας, χαρακτηρίζεται από ένα πελώριο τίποτα.

- Θα δώσω ένα ακόμα παράδειγμα, με το οποίο είχα 
ασχοληθεί προσωπικά και θέλω μια απάντηση για το 
τι έχετε κάνει. Λόγω και των κλιματικών αλλαγών 
παρατηρείται σε πολλές καλλιέργειες πρόωρη ανθο-
φορία με αποτέλεσμα από ακραία καιρικά φαινόμενα 
να προκαλούνται καταστροφές της παραγωγής. Για 
το σκοπό αυτό εισήχθη πρόβλεψη στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, προκειμένου να 
αντισταθμίζονται οι οικονομικές απώλειες γεωργών 
και κτηνοτρόφων από τις δυσμενείς κλιματικές αλ-
λαγές. Το ειδικό πιλοτικό μέτρο αποσκοπούσε στην 
ασφάλιση, μεταξύ άλλων, της γεωργικής παραγωγής 
από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα όπως η χαλαζό-
πτωση, ο καύσωνας, ο παγετός και άλλα. Σας ρωτάω 
να μου πείτε λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αύξη-
ση του ποσοστού για την επιδότηση μέσων ενεργητι-
κής προστασίας, δηλαδή για τα αντιχαλαζικά δίχτυα 
και τις αντιβρόχινες μεμβράνες; Πότε προβλέπετε 
πως θα μπορέσουν να επωφεληθούν οι αγρότες από 
αυτό το μέτρο;

- Είστε εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας και είναι 
πια προφανές, πως μόνο όταν φύγετε εσείς από την 
διακυβέρνηση του τόπου, η Ελλάδα θα μπορέσει να 
ανασάνει και προχωρήσει μπροστά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ
*Του Γιώργου 
Ψυχογιού, Βουλευτή 
Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ, 
Δικηγόρου

Πρόσφατα το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος με το Νόμο 
4467/2017 προχώρησε σε 
πολύ σημαντικές ρυθμίσεις 
για όσους αγρότες είχαν εκ-

χερσώσει στο παρελθόν δασικές εκτάσεις προς γε-
ωργική χρήση. Οι νέες διατάξεις αφορούν κυρίως 
τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν το 1975, των 
οποίων η εξαγορά ρυθμιζόταν από ένα ιδιαίτερα 
αυστηρό καθεστώς, δυσανάλογο στις οικονομι-
κές δυνατότητες πολλών παραγωγών. Παράλληλα 
προβλέπονται βελτιωτικές ρυθμίσεις και για τις 
εκτάσεις που εκχερσώθηκαν το διάστημα 1975-
2007. 

Ειδικότερα το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα 
(Ν. 4280/2014) προέβλεπε ότι για την εξαγορά 
δασικών εκτάσεων, που εκχερσώθηκαν προ του 
1975, το χρηματικό τίμημα ήταν στο 1/3 της αντι-
κειμενικής αξίας και έπρεπε να καταβληθεί σε 4 
εξαμηνιαίες δόσεις. Τα χρηματικά ποσά αυτά ανέρ-
χονταν σε πολλές περιπτώσεις σε αρκετές χιλιάδες 
ευρώ ανά έκταση. Έτσι πολλοί αγρότες, αν και δι-
καιούνταν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας προς 
αποκλειστικά γεωργική χρήση, αδυνατούσαν να 
καταβάλουν το τίμημα. 

Γι’αυτό το λόγο το προηγούμενο διάστημα, 
αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσαμε 
σε στοχευμένες παρεμβάσεις ζητώντας από το 
Υπουργείο να εξετάσει τη μεταβολή του ισχύοντος 
καθεστώτος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έπειτα από ολο-
κληρωμένη μελέτη και συνεκτίμηση των αναγκών 
εισήγαγε τις σχετικές διατάξεις στο Ν. 4467/2017 
«Τροποποίησεις διατάξεων δασικής νομοθεσί-
ας». Πριν λίγες ημέρες μάλιστα εξέδωσε από κοι-
νού με το Υπουργείο Οικονομικών την υπ’αριθμ. 
156157/2343 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
που συμπληρώνει τις νομοθετικές αυτές διατάξεις 
και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των παραγωγών 
αλλά και των Δασαρχείων της χώρας. Συγκεκρι-
μένα προβλέπονται τα εξής:

Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν προ του 
1975 μειώνεται το τίμημα εξαγοράς στο 1/4 της 
αντικειμενικής αξίας. Επίσης, οι εκτάσεις αυτές 
δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης», ενώ 
το χρηματικό ποσό για την εξαγορά μπορεί να κα-

ταβληθεί έως και σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 
30 ευρώ ανά μήνα.

Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 
1975 και 2007 τα ποσοστά της «δαπάνης αναδά-
σωσης», τα οποία εντάσσονται πλέον στο συνολικό 
τίμημα, αναδιαμορφώθηκαν με την ΚΥΑ, με στόχο 
τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
παράλληλα την εκλογίκευση του ποσού που οφεί-
λουν να πληρώσουν οι χρήστες. Και σε αυτή την  
περίπτωση, το χρηματικό ποσό για την εξαγορά 
μπορεί να καταβληθεί έως και σε 100 δόσεις με 
ελάχιστη δόση 30 ευρώ ανά μήνα.

Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει 
και άλλες σημαντικές βελτιώσεις. Δεν απαιτείται 
πλέον υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις 
εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, 
εφόσον για αυτές έχει γίνει δήλωση και ένταξη 
στον ΟΣΔΕ. Τέλος, σε όλες ανεξαιρέτως τις εκτά-
σεις επιτρέπεται πλέον η ύπαρξη μικροεγκατα-
στάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, 
γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική 
καλλιέργεια.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης 
σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο που αφορά 
στις δασικές εκτάσεις, συνδυάζοντας το σεβασμό 
στο περιβάλλον με το δικαίωμα των μικρών και 
μεσαίων αγροτών να εξαγοράσουν εκτάσεις που 
νέμονται και καλλιεργούν επί χρόνια.
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Γνώμη Τα εν Δήμω...

Πυρετωδώς προχωρούν οι προε-
τοιμασίες για το Stymphalia Lake Run 
2017! 

Πληροφορίες για τη διαδρομή 
αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://connect.garmin.com/
modern/activity/1150753443. 

Οι εγγραφές στις αγωνιστικές δια-
δρομές συνεχίζονται στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του ΠΙΟΠ (www.piop.
gr) μέχρι τις 20 Μαΐου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι ο 2ος Ημιμα-
ραθώνιος Αγώνας Δρόμου με την 
ονομασία «Stymphalia Lake Run 
2017» διοργανώνεται από το ΝΠΔΔ 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου 
Σικυωνίων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργα-
σία με τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας 
«Η Στυμφαλίς». 

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

28 Μαΐου (ώρα έναρξης εκκινήσεων 
09:00), στη λίμνη Στυμφαλία. Ο αγώ-
νας θα έχει ως αφετηρία το Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και περι-
λαμβάνει τρεις διαδρομές (5, 10 και 
21,5 χλμ.) που θα πραγματοποιηθούν 
περιφερειακά της Λίμνης Στυμφαλίας, 
δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες 
την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο το 
πολιτιστικό τοπίο της Λίμνης όσο και 
το Μουσείο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
αγώνα μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩ-
ΝΗ» (e-mail: mikoni.ds@gmail.
com, τηλ. 27420 22573), ή με το 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλί-
ας (κ. Λάια Κιουρκτσόγλου, e-mail: 
kiourktsoglouA@piraeusbank.gr, 
τηλ. 27470 22279 και 27470 22296).

Δ. Ζάρκος: «Δημιουργούμε 
έναν θεσμό για την περιοχή»

Για την πολύ σπουδαία διοργάνω-
ση μας μίλησε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
"Μηκώνη" του δήμου Σικυωνίων κ. 
Δημήτρης Ζάρκος. 

«Το STYΜPHALIA LAKE RUN 2017», 
μας λέει ο πρόεδρος της "Μηκώνης", 
«γίνεται θεσμός στην περιοχή, βελτι-
ώνεται εμπλουτίζεται και φιλοδοξεί να 
συνδυάσει την γιορτή των γενεθλίων 
του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμ-
φαλίας  (5/6), με μια  έγκυρη αθλητική 
διοργάνωση με πιστοποιημένες αγωνι-
στικές διαδρομές σε άσφαλτο. 

Φέτος θα έχουμε και την υποστήριξη 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 
ανάληψη της ευθύνης για την πραγμα-
τοποίηση των παράλληλων δράσεων 
την ημέρα του αγώνα.

Το φετινό πρόγραμμα των παράλλη-
λων δράσεων, οι οποίες θα φιλοξενη-
θούν στον αύλειο χώρο του Μουσείου 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, σκοπό έχει 
να αναδείξει την τοπική παράδοση, με 
αναβίωση παραδοσιακών υπαίθριων 
παιχνιδιών και γευσιγνωσία των εδε-
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σμάτων που πιστοποιήθηκαν ως "Κο-
ρινθιακό Πρωινό", σε ανοιχτό μπουφέ 
για αθλητές και καλεσμένους. 

Την ίδια ημέρα οι επισκέπτες θα 
μπορούν να πληροφορηθούν για τις 
εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν 
για δράσεις στην περιοχή ώστε να 
γνωρίσουν το υπέροχο τοπίο της Ορει-
νής Κορινθίας.

Επίσης  την προηγούμενη ημέρα 
27 Μαΐου 2017, όπου και θα είναι η 
τελευταία ημέρα παράδοσης στους 
δρομείς των αριθμών του αγώνα από 
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλί-
ας, θα πραγματοποιηθεί προβολή ντο-
κιμαντέρ  στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του Μουσείου.

Λεπτομέρειες για το πλήρες πρό-
γραμμα και των δύο ημερών, καθώς 
και για το πρόγραμμα παράδοσης των 
αριθμών στους συμμετέχοντες στις 
αγωνιστικές διαδρομές, θα ακολουθή-
σουν με σχετικές ανακοινώσεις.

 Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε 
πέρσι, φέτος, θα επαναληφθεί και η 
παιδική  μη αγωνιστική διαδρομή "ΙΟ-
ΛΑΟΣ", συνολικής απόστασης 1χλμ., 
ώστε τα παιδιά που θα επισκεφθούν το 
Μουσείο την ημέρα αυτά να έχουν την 
δυνατότητα να γνωρίσουν το πολιτιστι-
κό τοπίο της Στυμφαλίας από κοντά. Σε 
όλους όσους συμμετέχουν στην δια-
δρομή αυτή θα δοθούν αναμνηστικά.

 Ήδη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
της ΜΗΚΩΝΗ και του ΠΙΟΠ μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να βρουν λεπτομέ-
ρειες για τις αγωνιστικές διαδρομές, 
για την παιδική, μη αγωνιστική δια-
δρομή ΙΟΛΑΟΣ και για τις παράλληλες 
δράσεις της γιορτής αυτής».
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ΓνώμηΘέμα

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον κ. Που-
λάκη,  ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της πολιτικής, 
διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ και δεν 
εξαντλούνται, όπως τόνισε ο Κ. Πουλάκης, στην καθιέρωση 
της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος, παρ’ όλο 
που, όπως ανέφερε, αυτή αναμένεται να φέρει μία «μικρή 
επανάσταση».
Ο ΓΓ του ΥΠΕΣ αναφέρθηκε στις 25 αλλαγές που προτείνο-
νται από την ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε και εργά-
στηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών:

1. Ριζικός επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων, με πλή-
ρη καταγραφή των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και 

ανακατανομή τους στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, 
με γνώμονα τη δημιουργία συνεργειών και τις αρχές της 
ενότητας των επιμέρους αρμοδιοτήτων κάθε τομέα δη-
μόσιας πολιτικής και της εγγύτητας και επικουρικότητας, 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Δημιουργία διακριτών «μοντέλων» Ο.Τ.Α., ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, κοινωνικά και παραγω-

γικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να αποδοθούν διαφο-
ρετικές αρμοδιότητες και να δημιουργηθεί διαφορετικό 
σύστημα διοίκησης, που θα σχετίζονται με τις ανάγκες και 
τις δυνατότητες των ορεινών, των νησιωτικών, των αστι-
κών, των αγροτικών κ.λπ. ΟΤΑ, αλλά και να στηριχθούν 

με κατάλληλα μέτρα οι μειονεκτικοί – για γεωγραφικούς 
ή κοινωνικούς λόγους – ΟΤΑ.
Ειδική σημασία, στο σημείο αυτό και γι’ αυτό θα μου επι-
τρέψετε να σταθώ λίγο πιο αναλυτικά, έχει το ζήτημα της 
μητροπολιτικότητας.
Λέμε συχνά για το πώς ο μισός και πλέον πληθυσμός της 
χώρας ζει μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, για το πώς 
η Θεσσαλονίκη είναι η «συμπρωτεύουσα» και, ως εκ τού-
του διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς, 
από κοινού με την Αθήνα.
Ωστόσο, στην πράξη τίποτε από αυτά δεν αποτυπώνεται 
στην πραγματικότητα, στο θεσμικό πλαίσιο, στον τρόπο 
που συγκροτείται και λειτουργεί αφ’ ενός ο Δήμος Αθη-
ναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αφ’ ετέρου η Περι-
φέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι γεγονός ότι ο «Καλλικράτης» έκανε στο σημείο αυτό 
ένα σημαντικό βήμα προχωρώντας, επιτέλους, στην κα-
θιέρωση της μητροπολιτικής περιφέρειας. 
Ένα βήμα, ωστόσο, το οποίο έμεινε μετέωρο, καθώς 
υπήρξαν περιορισμένα τα απτά, ορατά στην καθημερινό-
τητα των υπηρεσιών και, κυρίως, των πολιτών, τα αποτε-
λέσματα της λειτουργίας του θεσμού αυτού.
Επομένως, ένα από τα θέματα που άνοιξαν προς συζήτη-
ση είναι και αυτό. Το πώς δηλαδή οι μητροπολιτικοί Ο.Τ.Α. 
θα ενισχυθούν με αρμοδιότητες και θα διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των ιδιαίτερων προ-
βλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αναβαθμίζοντας την 
τρωθείσα ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Και κυρίως, το πώς οι μητροπολιτικές περιοχές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – που εξ ορισμού συγκε-
ντρώνουν το πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού – θα 
λειτουργήσουν ως ατμομηχανές της ανάπτυξης. Μιας 
ανάπτυξης βασισμένης στην καινοτομία, στην ενίσχυση 
της εργασίας και στην κοινωνική αναδιανομή του παρα-
γόμενου πλούτου.

3. Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των θεσμών ενδοδη-
μοτικής αποκέντρωσης, είτε στο επίπεδο των πρώην 

«καποδιστριακών» Δήμων, είτε στο επίπεδο των σημε-
ρινών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ούτως ώστε 
να αποκατασταθεί το αίσθημα εγγύτητας του πολίτη προς 
το Δήμο, χωρίς όμως να ανοίξει εκ νέου ζήτημα χωρο-
ταξικής αναδιάρθρωσης των ΟΤΑ, που έχει μονοπωλήσει 
μέχρι σήμερα όλες τις προηγούμενες μεταρρυθμιστικές 
απόπειρες.

4. Αποσύνδεση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών 
εκλογών από τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το εάν 

τελικά θα επιλεγεί η καθιέρωση τετραετούς θητείας για 
τους αιρετούς των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει και για τη Βουλή, 
ή η διατήρηση της πενταετούς θητείας που προβλέπει ο 
«Καλλικράτης». Σε κάθε όμως περίπτωση, η ταυτόχρονη 
διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών 
είναι μια επιλογή που έκανε ο «Καλλικράτης» με αμιγώς 
μπακαλίστικη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οικονομική 
λογική και οδήγησε όχι μόνο σε θεσμικό χάος, αλλά και 
σε υποβάθμιση της πολιτικής σημασίας και των δύο εκλο-
γικών διαδικασιών.

5. Μείωση του ορίου ηλικίας για την κτήση του δικαιώμα-
τος εκλέγειν στα 17 έτη, σύμφωνα και με όσα προβλέ-

πονται πλέον και σε εθνικό επίπεδο, μετά την ψήφιση του 
νέου εκλογικού νόμου το περασμένο καλοκαίρι.

6. Μείωση του αριθμού των υποψηφίων, ως το +10% του 
αριθμού των εδρών κάθε συμβουλίου, ώστε να απο-

φευχθεί το παραλυτικό σήμερα φαινόμενο, ειδικά σε μι-
κρές πόλεις, να είναι όλοι υποψήφιοι ή να αναγκάζονται οι 
μικρότεροι ιδίως συνδυασμοί να «επιστρατεύουν» γιαγιά-
δες και ξαδέρφια, για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο 
αριθμό υποψηφιοτήτων.

7. Αλλαγή του τρόπου επιλογής των χωρικών Αντιπερι-
φερειαρχών, που σήμερα προτείνονται ως «λύση-πα-

κέτο», χωρίς να έχουν λόγο στο πρόσωπο που τους εκ-
προσωπεί υποτίθεται οι πολίτες κάθε Νομού.

8. Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συ-
στήματος για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περι-

φερειακών Συμβουλίων, με ταυτόχρονη διατήρηση του 

Οι 25 αλλαγές 
που προτείνονται για 
τον «Καλλικράτη» 
Τις 25 βασικές αλλαγές που έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί, από την αρμόδια Επιτροπή του 
ΥΠΕΣ, στο δημόσιο διάλογο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, μιλώντας την Τετάρτη 
3 Μαΐου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
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με κατάλληλα μέτρα οι μειονεκτικοί – για γεωγραφικούς 
ή κοινωνικούς λόγους – ΟΤΑ.
Ειδική σημασία, στο σημείο αυτό και γι’ αυτό θα μου επι-
τρέψετε να σταθώ λίγο πιο αναλυτικά, έχει το ζήτημα της 
μητροπολιτικότητας.
Λέμε συχνά για το πώς ο μισός και πλέον πληθυσμός της 
χώρας ζει μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, για το πώς 
η Θεσσαλονίκη είναι η «συμπρωτεύουσα» και, ως εκ τού-
του διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς, 
από κοινού με την Αθήνα.
Ωστόσο, στην πράξη τίποτε από αυτά δεν αποτυπώνεται 
στην πραγματικότητα, στο θεσμικό πλαίσιο, στον τρόπο 
που συγκροτείται και λειτουργεί αφ’ ενός ο Δήμος Αθη-
ναίων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αφ’ ετέρου η Περι-
φέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι γεγονός ότι ο «Καλλικράτης» έκανε στο σημείο αυτό 
ένα σημαντικό βήμα προχωρώντας, επιτέλους, στην κα-
θιέρωση της μητροπολιτικής περιφέρειας. 
Ένα βήμα, ωστόσο, το οποίο έμεινε μετέωρο, καθώς 
υπήρξαν περιορισμένα τα απτά, ορατά στην καθημερινό-
τητα των υπηρεσιών και, κυρίως, των πολιτών, τα αποτε-
λέσματα της λειτουργίας του θεσμού αυτού.
Επομένως, ένα από τα θέματα που άνοιξαν προς συζήτη-
ση είναι και αυτό. Το πώς δηλαδή οι μητροπολιτικοί Ο.Τ.Α. 
θα ενισχυθούν με αρμοδιότητες και θα διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των ιδιαίτερων προ-
βλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αναβαθμίζοντας την 
τρωθείσα ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Και κυρίως, το πώς οι μητροπολιτικές περιοχές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – που εξ ορισμού συγκε-
ντρώνουν το πιο δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού – θα 
λειτουργήσουν ως ατμομηχανές της ανάπτυξης. Μιας 
ανάπτυξης βασισμένης στην καινοτομία, στην ενίσχυση 
της εργασίας και στην κοινωνική αναδιανομή του παρα-
γόμενου πλούτου.

3. Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των θεσμών ενδοδη-
μοτικής αποκέντρωσης, είτε στο επίπεδο των πρώην 

«καποδιστριακών» Δήμων, είτε στο επίπεδο των σημε-
ρινών τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, ούτως ώστε 
να αποκατασταθεί το αίσθημα εγγύτητας του πολίτη προς 
το Δήμο, χωρίς όμως να ανοίξει εκ νέου ζήτημα χωρο-
ταξικής αναδιάρθρωσης των ΟΤΑ, που έχει μονοπωλήσει 
μέχρι σήμερα όλες τις προηγούμενες μεταρρυθμιστικές 
απόπειρες.

4. Αποσύνδεση της διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών 
εκλογών από τις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το εάν 

τελικά θα επιλεγεί η καθιέρωση τετραετούς θητείας για 
τους αιρετούς των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει και για τη Βουλή, 
ή η διατήρηση της πενταετούς θητείας που προβλέπει ο 
«Καλλικράτης». Σε κάθε όμως περίπτωση, η ταυτόχρονη 
διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών 
είναι μια επιλογή που έκανε ο «Καλλικράτης» με αμιγώς 
μπακαλίστικη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, οικονομική 
λογική και οδήγησε όχι μόνο σε θεσμικό χάος, αλλά και 
σε υποβάθμιση της πολιτικής σημασίας και των δύο εκλο-
γικών διαδικασιών.

5. Μείωση του ορίου ηλικίας για την κτήση του δικαιώμα-
τος εκλέγειν στα 17 έτη, σύμφωνα και με όσα προβλέ-

πονται πλέον και σε εθνικό επίπεδο, μετά την ψήφιση του 
νέου εκλογικού νόμου το περασμένο καλοκαίρι.

6. Μείωση του αριθμού των υποψηφίων, ως το +10% του 
αριθμού των εδρών κάθε συμβουλίου, ώστε να απο-

φευχθεί το παραλυτικό σήμερα φαινόμενο, ειδικά σε μι-
κρές πόλεις, να είναι όλοι υποψήφιοι ή να αναγκάζονται οι 
μικρότεροι ιδίως συνδυασμοί να «επιστρατεύουν» γιαγιά-
δες και ξαδέρφια, για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο 
αριθμό υποψηφιοτήτων.

7. Αλλαγή του τρόπου επιλογής των χωρικών Αντιπερι-
φερειαρχών, που σήμερα προτείνονται ως «λύση-πα-

κέτο», χωρίς να έχουν λόγο στο πρόσωπο που τους εκ-
προσωπεί υποτίθεται οι πολίτες κάθε Νομού.

8. Καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συ-
στήματος για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περι-

φερειακών Συμβουλίων, με ταυτόχρονη διατήρηση του 

συστήματος των δύο γύρων, ώστε οι πολίτες, με δεδο-
μένη την αναλογική κατανομή των εδρών του Δημοτι-
κού και Περιφερειακού Συμβουλίου, να έχουν λόγο και 
για το πρόσωπο του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη 
που, κατά την κρίση τους, θα μπορεί εκτός των άλλων 
να επιτύχει τις αναγκαίες συναινέσεις.

9. Αναβάθμιση του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
– η οποία πλέον, βάσει της απλής αναλογικής, δεν θα 

έχει κατά κανόνα μονοπαραταξιακή σύνθεση – ώστε να 
καταστεί το κέντρο παρακολούθησης και συντονισμού 
του έργου της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής, 
αλλά και διαμόρφωσης των κατ’ αρχήν συναινέσεων.

10. Ανάθεση στον Γενικού Γραμματέα του Δήμου ή 
της Περιφέρειας των αρμοδιοτήτων τρέχουσας 

διαχείρισης, ώστε οι αιρετοί να επικεντρώνουν τις προ-
σπάθειές τους κυρίως στα μείζονα και πιο πολιτικά ζη-
τήματα της περιοχής τους.

11. Θεσμοθέτηση διαδικασιών υποχρεωτικής δια-
βούλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής συναίνεσης τόσο μέσα στο Δημοτικό 
και Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και έξω από αυτό, σε 
επίπεδο κοινωνίας, για τα πιο σημαντικά θέματα διοί-
κησης των ΟΤΑ (προϋπολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιβόητη «κυβερνησι-
μότητα» των ΟΤΑ.

12. Συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις 
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του οικεί-

ου ΟΤΑ (Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο και Εκτε-
λεστική Επιτροπή).

13. Καθιέρωση δημοψηφισμάτων σε δημοτικό και 
περιφερειακό επίπεδο, για όλα τα τοπικού ενδιαφέ-

ροντος θέματα, είτε με απόφαση του Δημοτικού/Περι-
φερειακού Συμβουλίου είτε με λαϊκή πρωτοβουλία.

14. Αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών συνελεύσε-
ων και καθιέρωση συνελεύσεων γειτονιάς, προ-

κειμένου να ενισχυθεί η άμεση συμμετοχή των πολιτών 
στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

15. Αλλαγή του περιεχομένου και των διαδικασιών 
εποπτείας των Ο.Τ.Α., ώστε αφ’ ενός να ενισχυθεί 

η αποτελεσματικότητα του ελέγχου νομιμότητας και η 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, αφ’ ετέρου όμως να γίνει σεβαστή η συ-
νταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. και 
να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αντι-
μετώπιση όλων των Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως της πολιτικής 
τοποθέτησης της εκάστοτε Δημοτικής και Περιφερεια-
κής Αρχής.

16. Ενίσχυση της Τοπικής Διαμεσολάβησης, αξιο-
ποιώντας όλα τα θετικά στοιχεία της εμπειρίας 

του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμπαραστάτη, όπου 
λειτούργησε, αναβαθμίζοντας όμως το θεσμό και απο-
σαφηνίζοντας τις αρμοδιότητές του, έναντι άλλων ανά-
λογων θεσμών, όπως ιδίως ο Συνήγορος του Πολίτη.

17. Κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και αντικατάστασή του από 

έναν νέο μηχανισμό δημοσιονομικής εποπτείας των 
ΟΤΑ, που θα είναι σε θέση – σε συνεργασία μαζί τους 
– να εντοπίζει τα δομικά προβλήματα που αυτοί αντιμε-
τωπίζουν και να τους παρέχει υποστήριξη για την ορι-
στική επίλυσή τους.

18. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέ-
πει την οικονομική διοίκηση και τα ίδια έσοδα των 

ΟΤΑ, που διέπονται από εξαιρετικά απαρχαιωμένη και 
διάσπαρτη νομοθεσία, προσπάθεια η οποία έχει ήδη 
δρομολογηθεί από το Υπουργείο και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί πολύ άμεσα.

19. Ενίσχυση των δομών και διαδικασιών του συμμε-
τοχικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της συνολι-

κότερης λογικής για ενίσχυση της διαφάνειας, της κοι-
νωνικής λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών, 
προκειμένου η κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
ΟΤΑ θα αποτυπώνει, πράγματι, τις κοινωνικές ανάγκες 
και τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίες, όπως 
αυτές θα προκύπτουν μέσα από ανοιχτές, δημοκρατι-

κές διαδικασίες διαβούλευσης.

20. Επανασχεδιασμός του θεσμού των ανταποδο-
τικών υπηρεσιών, αφ’ ενός επανεξετάζοντας το 

είδος των υπηρεσιών που μπορούν και πρέπει να κα-
λύπτονται από ανταποδοτικά τέλη, αφ’ ετέρου λαμβά-
νοντας μέτρα ώστε η επιβάρυνση των πολιτών με αντα-
ποδοτικά τέλη να μην παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις.

21. Αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός των Δήμων 
και των Περιφερειών, μέσα από τη διαμόρφωση 

των κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργα-
λείων, σε άμεση συνάρτηση με τη νέα εθνική αναπτυ-
ξιακή στρατηγική που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες 
και το στόχο της δίκαιης ανάπτυξης, που έχει θέσει ως 
κεντρικό η κυβέρνηση.

22. Εκσυγχρονισμός του συστήματος των ΚΑΠ, της 
κρατικής δηλαδή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, μέσω 

της δημιουργίας ενός νέου αλγόριθμου κατανομής 
τους, που να λαμβάνει υπόψη το ελάχιστο κόστος λει-
τουργίας και ιδιαίτερα των μικρών ΟΤΑ και τη μείωση 
των ανισοτήτων.

23. Αναπροσανατολισμός του δανεισμού των ΟΤΑ, 
ώστε αφ’ ενός να υπακούει στους κανόνες της 

χρηστής διαχείρισης, αφ’ ετέρου να δίνει προτεραιότητα 
στις δημόσιες επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης.

24. Καταγραφή, παρακολούθηση και αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ σε κοινωνική και αναπτυ-

ξιακή κατεύθυνση.

25. Αναβάθμιση του ρόλου των ΟΤΑ στο πλαίσιο του 
δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, 

με αιχμή τη σύνδεση του προγραμματισμού μεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, τη δημιουργία συ-
νεργειών μεταξύ του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της 
χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, την ενίσχυ-
ση των διαδικασιών διαβούλευσης και την ουσιαστική 
συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό, 
καθώς και την ενίσχυση θεσμικών σχημάτων όπως η 
διαβαθμιδική και διαδημοτική συνεργασία κ.λπ.



ΔΕΥΤΕΡΑ  15   ΜΑΪΟΥ   201712 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΕκδηλώσεις

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Βράβευση μαθητών στον 2ο Παγκορινθιακό 
Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

Ο Μίμης Δομάζος παρουσίασε 
το βιβλίο του στο Κιάτο

O Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Πα-
πακυριάκος, οι Αντιδήμαρχοι Μαρία Καλ-
λίρη και Βασίλης Τρωγάδης, ο Πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ "ΑΝΕΛΙΞΗ" Ανδρέας Σιάχος, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Ρόζος 
και Χαράλαμπος Τανισχίδης, ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Ελληνοχωρίου 
Χρήστος Μαρούσης καθώς επίσης πολ-
λοί προσκεκλημένοι παραβρέθηκαν το 
Σάββατο 13 Μαΐου στις 7.30μ.μ. στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Σχολείου Βέλου στην τελετή βράβευσης 
των μαθητών που διακρίθηκαν στον 2ο 
Παγκορινθιακό Μαθητικό Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 

απόλυτη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα 
εκδηλώσεων, όπου οι διακριθέντες μαθη-
τές εισέπραξαν το ζεστό χειροκρότημα και 
την επιβράβευση όλων των παρεβρισκο-
μένων.

Συγχαρητήρια στην διευθύντρια του 
Γ.Ε.Λ Βέλου κα. Μάρθα Πολίτου για τη δι-
οργάνωση της εκδήλωση καθώς και στις 
υπεύθυνες καθηγήτριες του διαγωνισμού: 
Καλλιμάνη Μ.-Γαμβρούλη Π. και Νάκου Μ.

Τέλος θερμά συγχαρητήρια σε όλους 
τους μαθητές που συμμετείχαν στον δια-
γωνισμό και ειδικά στους διακριθέντες.

Τέτοιες προσπάθειες που αποτελούν πα-
ράδειγμα προς μίμηση πρέπει να επικρο-
τούνται και να επιβραβεύονται.

Ο Μίμης Δομάζος, ένας από τους με-
γαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές και 
ιστορική μορφή του Παναθηναϊκού, πα-
ρουσίασε το βιβλίο του «ΜΙΜΗΣ ΔΟΜΑ-
ΖΟΣ… Μυστικά και άλλες αποκαλύψεις» 
την Παρασκευή 5 Μαΐου στο Δημοτικό 
Θέατρο Κιάτου.

Παρόντες ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύ-
ρος Σταματόπουλος και αρκετοί δημοτικοί 

σύμβουλοι, αλλά και φίλοι του Μίμη Δομά-
ζου που μίλησαν μαζί του για το ποδόσφαι-
ρο από την εποχή του έως σήμερα.  

Ο Μίμης Δομάζος αεικίνητος σαν να μην 
πέρασε μια μέρα αναφέρθηκε στο παρελ-
θόν, τονίζοντας πως με πολλές δυσκολίες 
κατάφερε να γίνει αυτό που σήμερα όλοι 
θαυμάζουν, ένας άσσος του ποδοσφαί-
ρου!

Εγγραφές Νηπίων ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ 

-ΒΟΧΑΣ για την σχολική περίοδο 
2017 - 2018

Το Τμήμα Παιδικής Φροντί-
δας & Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» σας ενημερώνει 
ότι οι εγγραφές νηπίων για 
την σχολική περίοδο 2017 
- 2018 θα ξεκινήσουν από 
την Τετάρτη 10-05-2017 
έως και την Δευτέρα 12-
06-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς 
μττορούν να προμηθευτούν 
τα σχετικά έντυπα από τους 
Παιδικούς Σταθμούς Ζευγο-
λατιού, Βραχατίου και Βέλου 
καθώς και από την ιστοσελί-
δα του Δήμου (velo-vocha.
gr/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Δ.Δ. Ανέ-
λιξη).Οι αιτήσεις θα γίνονται 
στον κατά τόπους Παιδικό 
Σταθμό που ενδιαφέρει τον 
γονέα τις ώρες από 07.30π.μ. 
έως 10.00π.μ. και από 
12.30μ.μ. έως 14.30μ.μ. προ-
κειμένου να διευκολύνεται 
το εκπαιδευτικό πρόγοαμμα 
των νηπίων.

Επισημαίνεται ότι οι εγ-
γραφές νηπίων πραγματο-
ποιούνται με μοριοδότηση 
σύμφωνα με τον νέο κανο-
νισμό λειτουργίας των παιδι-
κών σταθμών(Απόφαση Δ.Σ. 
19/2015 ΑΔΑ:Ω5ΛΗ0Κ31-
ΓΦΕ). Μετά την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αιτή-
σεων και μέχρι την έκδοση 
των προσωρινών πινάκων 

κατάταξης θα ανακοινωθούν 
ο αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων ανά παιδικό σταθμό.

Την επομένη της ανάρτη-
σης των προσωρινών αποτε-
λεσμάτων και εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών, οι αιτού-
ντες μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση-ένστασης. Τα οριστικά 
αποτελέσματα θα ανακοινω-
θούν μετά την εξέταση των 
ενστάσεων στους παιδικούς 
σταθμούς και στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου Βέλου-Βό-
χας(velo-vocha.gr/Ν.Π.Δ.Δ./
Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Τμήμα Παιδικής  

Φροντίδας & Παιδείας 
Διεύθυνση: Παιδικός Σταθ-
μός Βραχατίου Ταχ.Κώδ.: 

200 06, Βραχάτι
Α. Γιανναδακη 27410 56288 

Παιδικός σταθμός Βραχατίου
Μ. Λαζάρου 27420 32212  
Παιδικός σταθμός Βέλου

Μ. Θεοδοσίου 27410 
54370 Παιδικός σταθμός 

Ζευγολατιού
I. Τσάκωνας 2742 360334  
Ν. Παπαγεωργόπουλος 

2742 360300

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Αθηνά Γιανναδάκη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Ανδρέας Σιάχος

O δήμαρχος 
Σικυωνίων 
απονέμει 
στον Μίμη 
Δομάζο  
αναμνηστικό 
δώρο
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 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Αθλητικά

Ο Βελιώτης Λευτέρης Δημητριάδης αναδείχθηκε μετά 
από σκληρούς αγώνες κυπελλούχος Ελλάδος Καράτε της 
κρατικής και επίσημα αναγνωρισμένης από τη Γ.Γ.Α Ελλη-
νικής ομοσπονδίας καράτε! Οι αγώνες διεξήχθησαν στο 
κλειστό γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων παρουσία του δη-
μάρχου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Γεωργίου Γκιώνη. 
Τον νεαρό καρατέκα βράβευσε ο επίτιμος πρόεδρος της 
ΕΛΟΚ κ. Γερολυμπος Γεώργιος, μέλος της διεθνούς ολυ-
μπιακής επιτροπής, αφού το καράτε θα είναι ολυμπιακό 
άθλημα το 2020 στο Τόκυο.

Η μητέρα του Λευτέρη, η Βελιώτισσα Κωνσταντίνα Μι-
χαλοπούλου μαζί με τον πρώτο του δάσκαλο Ρεντούμη 
Κωνσταντίνο ήταν δίπλα στον αθλητή και πανηγύρισαν 
μαζί του τη μεγάλη νίκη του. Ο πατέρας του Λευτέρη, δά-
σκαλος πολεμικών τεχνών, Δημητριάδης Κώστας, δηλώ-
νει αισιόδοξος για τη συμμετοχή του Λευτέρη στους ολυ-
μπιακούς αγώνες.

Η εφημερίδα μας εύχεται στο νεαρό αθλητή κάθε επιτυ-
χία και πλήρη εκπλήρωση των προσδοκιών και των στό-
χων του. Ευχόμαστε ολόψυχα το 2020 να τον απολαύσου-
με στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μακρινό Τόκυο και, 
γιατί όχι, να τον δούμε στο σκαλί του βάθρου! 

Κυπελλούχος Ελλάδος Καράτε ο Λευτ. Δημητριάδης

Μαθήματα Ιστιοπλοΐας και «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017» 
από τον Ναυτικό Όμιλο Άσσου

Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου 
καλεί τους μικρούς φίλους 
της Θάλασσας και του Αθλητι-
σμού να γνωρίσουν το άθλη-
μα της Ιστιοπλοΐας παρακο-
λουθώντας τα μαθήματα των 
θερινών τμημάτων που έχουν 
ξεκινήσει. 

Οι μικροί και μεγαλύτεροι 
ιστιοπλόοι διδάσκονται κατά 
τη διάρκεια των μαθημάτων 
βασικές γνώσεις Ιστιοπλοΐας, 
κανονισμούς καθώς και πλο-
ήγηση του σκάφους.

Μετά την απόκτηση των 
βασικών γνώσεων και την 
εκμάθηση τεχνικών, οι αθλη-

τές μπορούν να συνεχίσουν 
με μαθήματα τεχνικής και 
τακτικής αγώνων Ιστιοπλοΐας 
τριγώνου.

Τα μαθήματα διεξάγονται 
στο Λιμάνι του Κάτω Άσσου.

Προϋποθέσεις εγγραφής 
αθλητή: Ηλικία από 6 ετών, 
γνώση κολύμβησης, ιατρική 
βεβαίωση.

Για δηλώσεις συμμετοχής, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 
6943484237 / 6944523634, 
e-mail: noassouinfo@gmail.
com και στα Γραφεία του Ναυ-
τικού Ομίλου Άσσου (Λιμανάκι 

Κάτω Άσσου Κορινθίας) κάθε  
Σάββατο  και  Κυριακή από 
10.00-15.00.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
«ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017»

Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου 
διοργανώνει το Σάββατο 10 
και Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 
τον Διασυλλογικό Αγώνα 
«ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017» υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Ιστι-
οπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι διαγωνιζόμενες κα-
τηγορίες είναι OPTIMIST – 
LASER STD - LASER RADIAL 
- LASER 4,7. Οι αγώνες θα 

διεξαχθούν στη θαλάσσια πε-
ριοχή του Κάτω Άσσου Κο-
ρινθίας (εκκίνηση ώρα 13:00).

Δηλώσεις συμμετοχών στο 
fax 2741088474 ή στο email: 
noassouinfo @gmail.com.

Η απονομή των επάθλων 
στους νικητές θα γίνει την 
Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, 
μετά την λήξη των αγώνων 
(και ώρα 16.00) στις εγκατα-
στάσεις του Ναυτικού Ομίλου 
Άσσου.

Για τους επισκέπτες και θε-
ατές των αγώνων θα υπάρ-
ξουν διευκολύνσεις και φιλο-
ξενία.

Γεωργίου Πέτρος
Μανάβης Θανάσης

Αντιηλιακές μεμβράνες Global - Sott

Συναγερμοί Auto - Moto
Viper - Clifford - Python

Avital - Scorpio

Πλαστήρα 5, Ζευγολατιό • τηλ. 27410 55640
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Μικρά & διάφορα
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΟ ΧΑΛΚΙ 

Τη Δευτέρα 22 Μαΐου μεταξύ 
4.00 και 7.00  το απόγευμα θα 
πραγματοποιηθεί εθελοντι-
κή αιμοδοσία στο Δημοτικό 
Σχολείο Χαλκείου. Καλού-
νται όλοι όσοι μπορούν και 
θέλουν να προσφέρουν γιατί 
10 μόνον λεπτά αρκούν για 
να σώσουν τη ζωή ενός συ-
νανθρώπου!

Αποτελέσματα 
εκλογών 1ου 
Κυνηγετικού 
Συλλόγου Κορίνθου 

Μετά τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στις 
30/4/2017 ημέρα Κυριακή το Δ.Σ. 
ήρθε σε σώμα και εκλέχθηκαν:
Για το Δ.Σ. :
Πρόεδρος: Μήλιος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Καλλιρης Αλέξιος
Γεν. Γραμματέας : Κλενιάτης 
Παναγιώτης
Κοσμήτορας : Δωρής Δημήτριος
Ταμίας : Γκατζογιάννης Δημήτριος
Μέλη : Ησαϊδης Γεώργιος             
Μπορτζοβίτης Κων/νος
Στεργιόπουλος Χαράλαμπος
Παναγόπουλος Μάριος
Για το παράρτημα Ζευγολατιού:
Πρόεδρος : Τότος Βασίλειος
Δελώνας Βασίλειος
Μελέτσης Γεώργιος
Για την ελεγκτική επιτροπή:
1) Βερισογλάκης Θωμάς
2) Πατσιούλης Κων/νος
3)  Ησαϊδης Αναστάσιος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνάντηση των 
βουλευτών Κορινθίας 
ΣΥΡΙΖΑ με μέλη της 
διοίκησης των ΕΛΤΑ

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017, οι τρεις 
βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ 
πραγματοποίησαν συνάντηση με 
την Πρόεδρο των ΕΛΤΑ, κ. Φρόσω 
Σταυράκη, και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, 
για ζητήματα που αφορούν στα 
ΕΛΤΑ Κορινθίας. Στη συνάντηση 
τέθηκε από τους βουλευτές το 
ζήτημα της στελέχωσης των 
καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Κορινθία 
και η Πρόεδρος, κ. Σταυράκη, τους 
ενημέρωσε για τις δυνατότητες 
που υπάρχουν μέσα από το νέο 
προγράμμα συμβασιούχων - το 
οποίο γίνεται προσπάθεια να 
προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα 
- την εναλλακτική θητεία των 
αντιρρησιών συνείδησης, κ.α.
Στη συνέχεια, η Διοίκηση 
παρουσίασε στους βουλευτές 
το αυτοματοποιημένο 
ηλεκτρονικό σύστημα των 
ΕΛΤΑ, που εκκρεμούσε εδώ και 
χρόνια σε όλη την Ελλάδα και 
ολοκληρώθηκε, το οποίο επιταχύνει 
σημαντικά τις διαδικασίες και 
αναβαθμίζει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην 
Κορινθία, εφαρμόζεται πλέον το 
αυτοματοποιημένο σύστημα σε 
απομακρυσμένα καταστήματα, όπως 
της Γκούρας, του Δερβενίου, κλπ. 
Επίσης, η Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος των 
ΕΛΤΑ αναφέρθηκαν στην ανάγκη 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών 
και του δικτύου των καταστημάτων 
πανελλαδικά, βάσει συγκεκριμένων 
κοινωνικών, γεωγραφικών και 
οικονομικών κριτηρίων. Τέλος, 
συζητήθηκε η συμμετοχή των 
ΕΛΤΑ στην αγορά ως νέου παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα 
οφέλη που προσφέρει το τιμολόγιο 
των ΕΛΤΑ στους καταναλωτές. 
Η συνεχής συνεργασία, που έχει 
αναπτυχθεί μεταξύ της Διοίκησης 
των ΕΛΤΑ και των βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποδώσει καρπούς και 
καταδεικνύει την βούληση των δύο 
πλευρών να επιλύσουν πρακτικά 
ζητήματα και να συμβάλουν στην 
περαιτέρω αναβάθμιση των ΕΛΤΑ 
στην Κορινθία.

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών 
από το Ναυτικό Όμιλο Κιάτου

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 13 Μαΐου το σεμινάριο 
Πρώτων Βοηθειών από τον Ναυτικό Όμιλο Κιά-
του σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίν-
θου. Την παρουσίαση έκανε για μία ακόμη χρο-
νιά ο εξαίρετος ιατρός κ. Χρήστος Καμμιλάτος. Ο 
Ναυτικός Όμιλος Κιάτου σε ανακοίνωσή του στο 
Facebook αναφέρει σχετικά: 

«Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου κ. Σωτήρη Δαμασκηνό και τον Αντιπρό-
εδρο κ. Νίκο Κοκιόπουλο για την πολύτιμη βοή-
θειά τους στη διοργάνωση ενός ακόμη επιτυχημέ-
νου σεμιναρίου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ιατρό 
κ. Χρήστο Καμμιλάτο για την εξαιρετική παρουσία-
ση που μας πρόσφερε και αυτή τη φορά μαζί με τη 
βοηθό του κα Στέλλα Νέντεβα. Είναι ιδιαίτερη τιμή 
για μας το γεγονός ότι πλέον είναι επίτιμο μέλος 
του Ναυτικού Ομίλου Κιάτου και είναι βέβαιο ότι 
η συνεργασία μας θα έχει συνέχεια… Τέλος ευχα-
ριστούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου 
μας που βρέθηκαν σήμερα στις εγκαταστάσεις μας 
και απέκτησαν γνώσεις που μπορούν προστατεύ-
σουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές».

Συγχαίρουμε για άλλη μια φορά το Ναυτικό 
Όμιλο Κιάτου και τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου 
για την εξαίρετη πρωτοβουλία τους στη διοργά-
νωση αυτού του τόσο αναγκαίου και χρήσιμου 
σεμιναρίου!

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

για μπουφέ και σέρβις 
με προϋπηρεσία και 

τα απαραίτητα έγγραφα.

Τηλ.: 27420 33524

Νέος κύκλος 
μαθημάτων 
Αγιογραφίας από 
τον Σύλλογο "Νέα 
Γενιά" Κοκκωνίου

Από την Τρίτη 16/5/2017 
ξεκινάει νέος κύκλος δωρεάν 
μαθημάτων Αγιογραφίας και 
ελεύθερης ζωγραφικής. Όσοι 
και όσες ενδιαφέρονται μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή ή να 
ενημερωθούν κάθε Τρίτη 11 
π.μ - 12.30 π.μ στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κοκκωνίου.
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| |

|

| 

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

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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

«Η Ευρώπη στην Περιοχή μου» στο αναβαθμισμένο 
Κέντρο Υγείας Κιάτου

«Η αυτοδιοίκηση, όπως πλέον 
όλοι παραδέχονται στον τόπο μας, 
ακόμα και αυτοί που μέχρι χτες ήταν 
αρνητές των μεγάλων αλλαγών, ως 
ο θεσμός που έχει εγγύτητα προς τον 
πολίτη, αποτελεί τη μοναδική ελπίδα 
σε αυτό τον τόπο για να μπορέσου-
με να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο 
πρόβλημα της κρίσης» τόνισε ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέ-
τρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης «Η Ευρώπη στην Περιο-
χή μου» που πραγματοποιήθηκε στο 
αναβαθμισμένο από την Περιφέρεια 
Κέντρο Υγείας Κιάτου. 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
σημείωσε ακόμη ότι το έργο της Πε-
ριφέρειας στον τομέα της Υγείας είναι 
σπουδαίο, καθώς, «με την πολιτική 
μας σώσαμε τον κωδικό υγείας του 
ΕΣΠΑ, κόντρα στις προβλέψεις, και 
παραδίδουμε στους πολίτες και επι-
σκέπτες της Πελοποννήσου σύγχρο-
νες και λειτουργικές δομές υγείας». 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
στηλίτευσε ακόμη την απουσία της 
Δημοτικής αρχής Σικυωνίων από την 
εκδήλωση αυτή και σημείωσε ότι οι 
πολίτες έχουν αναθέσει στους εκ-
προσώπους τους θεσμικό ρόλο, τον 
οποίο οφείλουν να σέβονται και να 
υπηρετούν.  

Ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε επίσης 
στα Κέντρα Κοινότητας και δήλωσε 
ότι «πριν λίγο καιρό οργανώνοντας 
μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει 
να οργανωθούν τα Κέντρα Κοινότη-
τας, με κύρια στόχευση τα χρήματα 
να μην πάνε στους ενδιάμεσους, 
αλλά να δαπανηθούν για τους ωφε-
λούμενους, ήμασταν η μοναδική Πε-

ριφέρεια με τέτοια στόχευση. 
Το πρόγραμμα αυτό προσπάθησαν 

να το διαβάλουν η πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και ορισμένοι Δήμαρχοι. 
Το δικό μας πρόγραμμα το εκτελεί 
σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, η 
οποία ήταν αντίθετη προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

Η Κορινθία απέχει από αυτό το 
πρόγραμμα, γιατί ενώ το πρόγραμμα 
προέβλεπε ότι το Κέντρο Κοινότητας 
θα δημιουργείτο στην πρωτεύουσα 
πόλη της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, ο Δήμος Κορινθίων δεν 
έχει υποβάλλει σχετική πρόταση».                  

Η «Ευρώπη στην Περιοχή μου» εί-
ναι μια πανευρωπαϊκή καμπάνια που 
ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακα-
λύψουν έργα στην περιοχή που ζουν 
και τα οποία συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προ-
βάλλει τα αποτελέσματα, τα οφέλη, 
τις ευκαιρίες και τις επιπτώσεις στην 
καθημερινότητα και επικεντρώνε-
ται κυρίως στο άνοιγμα των έργων 
στους πολίτες. 

Το έργο του εκσυγχρονισμού και 
της λειτουργικής αναβάθμισης του 
Κέντρου Υγείας Κιάτου, προϋπολο-
γισμού 340,000 ευρώ, χρηματοδο-
τήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι 
Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Πελοπίδας 
Καλλίρης, Κωνσταντίνα Νικολάκου, 
Άγγελος Παπαγγελόπουλος, οι Δή-
μαρχοι Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 
κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος και Νεμέας 
κ. Κωνσταντίνος Καλατζής, Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι Κορινθίας, ο Δι-
ευθυντής Κέντρου Υγείας Κιάτου κ. 
Αναστάσιος Χωρέμης, στελέχη της 
6ης ΥΠΕ και πλήθος πολιτών. 

Δόθηκε ακόμη τιμητικό δίπλωμα 
από τον Περιφερειάρχη Πελοποννή-
σου, με υπογραφή και από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, στο Κέντρο Υγείας 
Κιάτου και στην 6η ΥΠΕ, για τη συμ-
βολή τους και το άνοιγμα το χώρου 
του συγχρηματοδοτούμενου έργου 
στο κοινό.  
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ 
ΣΤΟΝ  ΑΝΩ  ΑΣΣΟ  

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ  
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.  

ΤΙΜΗ   24.000  ΕΥΡΩ 
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 

δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει 

την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. 

6945 832094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ 
ΜΗΧΑΝΑΚΙ Peugeot A2 JetForce, 50 

κυβικών. To μηχανάκι έχει ζημιά. Τα 
χαρτιά του είναι θεωρημένα μέχρι και το 

έτος 2017. Τιμή 200 ευρώ.  
Τηλ. 6945 832094

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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

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

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

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

στο κέντρο του Ζευγολατιού, 100 τ.μ., 
κατάλληλος για γραφείο, ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

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

Βελληνιάτικα.   
Τηλ.: 27420 27192 & 

6933 066781

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

694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, 
γηροκόμους Ελληνίδες-Αλβανίδες για Ν. Κορινθίας.

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

Συνοικισμού Βέλου-Νεράντζας. 
Καρούζος Παναγιώτης. 

 τηλ.: 6973 885755

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Άσσο 
καινούργιο διαμέρισμα 75 τ.μ.. 
Διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα, 
αυτόνομη θέρμανση, πάρκινγκ 

και αποθήκη. Τιμή λογική. 
τηλ.: 6976 280106, 6974 760765

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΡΑΦΙΑ DEXION

Τηλ. 6945 832094
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Γράφει η  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΑΘΟΥ,  
αισθητικός-κοσμητολόγος 
πτυχ. ΑΤΕΙ Αθηνών

Ευχάριστα νέα από το Υπουργείο Υγείας 
δικαιώνουν τις προσπάθειες των Επαγγελ-
ματιών Αισθητικών!

Οι άμεσες ενέργειες τόσο του Σ.Επ.Α.Ε., 
όσο και λοιπών Συλλόγων Επαγγελματιών 
Αισθητικών ανά την Ελλάδα για την εκπό-
νηση κοινού Υπομνήματος στο Υπουργείο 
Υγείας, κατά της προηγούμενης εγκυκλίου 
με θέμα «αποτρίχωση με Laser», η θετική 
ανταπόκριση των Τμημάτων Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης με κατάθεση Υπομνημάτων και 
περιγραμμάτων σπουδών των δύο σχολών, 
η ενυπόγραφη διαμαρτυρία των φοιτητών 
του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολο-
γίας του ΤΕΙ Αθήνας προς το Υπουργείο και 
η θερμή συμπαράσταση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών απέδωσαν καρπούς με την ανακοίνω-
ση νέας εγκυκλίου από τον Υπουργό Υγείας 
κύριο Ανδρέα Ξανθό. 

Φαίνεται τελικά πως βιάστηκαν πολύ, αρ-
κετές ιστοσελίδες ‘’ενημέρωσης΄  ́να δυσφη-
μίσουν έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο 
και να οδηγήσουν σε σύγχυση τους κατανα-
λωτές. Συγκεκριμένα από τα μέσα του Μάρτη 
διέδιδαν πως δεν είναι δυνατόν να διενεργείται 
αποτρίχωση με laser σε εργαστήριο αισθητι-
κής, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται η παρου-
σία ιατρού σε αυτά (αρ.4 Απόφασης 218ης/06-
11-2008 του συμβουλίου του ΚΕΣΥ)!!!

Ακολούθησε καταγγελία του Σ.Α.Α.Τ.Ε.Ε. 
για το απαράδεκτο έγγραφο - απόφαση αρ. 
4 Απόφασης 218ης/06-11-2008 του συμ-
βούλιο του Κ.Ε.Σ.Υ. για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αισθητικών και την χρήση 
μηχανημάτων αποτρίχωσης Laser το οποίο 
μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής : 

‘’το συγκεκριμένο έγγραφο πέφτει σε 
αντιφάσεις από την μία αναφέρει τους νό-
μους όπου πολύ σωστά διευκρινίζουν ότι 
ο Αισθητικός ΔΕΝ χρειάζεται γιατρό για να 
εφαρμόσει αισθητικές πράξεις χρησιμο-
ποιώντας σκοπίμως γενικούς όρους όπως 
«αισθητική», «δίαιτα» και όχι την λέξη ΑΠΟ-
ΤΡΙΧΩΣΗ που είναι καθαρή αισθητική πρά-
ξη και κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαί-
ωμα των Αισθητικών τόσο στην Ελλάδα όσο 
και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα στην Ελλά-
δα από τον νόμο ν360/69 καθώς και με το 
Προεδρικό διάταγμα 83/87 όπου τους παρέ-
χεται το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ΟΛΑ τα 
μέσα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτός 

είναι και ο λόγος όπου τα ΑΤΕΙ Αισθητικής 
– Κοσμητολογίας, διδάσκουν εκτενώς την 
χρήση των lazer για ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ εφαρμο-
γές από την εποχή που πρωτοεμφανίστηκαν 
δηλαδή την δεκαετία του 90. Η διδασκαλία 
των laser γίνεται τόσο σε ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ όσο 
και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ενώ ΕΙΔΙΚΑ 
στο αντικείμενο της αποτρίχωσης τα ΑΤΕΙ 
έχουν πολύ υψηλό ερευνητικό υπόβαθρο 
και κατοχυρωμένες πατέντες σε ΔΙΕΘΝΕΣ 
επίπεδο. Όσον αφορά τους γιατρούς, μια 
μερίδα αυτών, είτε λόγω της οικονομικής 
κρίσης, είτε λόγω της έπαρσης και του αρι-
βισμού που διαθέτουν, θεωρούν δικαίω-
μα τους να ΑΠΑΞΙΩ-
ΣΟΥΝ την αισθητικό 
ως «μητέρα» της 
αποτρίχωσης και να 
αρπάξουν τα «παιδιά» 
της όπως την αποτρί-
χωση, την αντιγήραν-
ση κ.α που εφαρμό-
ζονται αποκλειστικά 
σε ΥΓΙΕΣ δέρμα για 
ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 
και ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΙ-
ΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ σύμ-
φωνα με την απόφαση 
του ΚΕΣΥ! Οι γιατροί δεν 
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΥΘΕ-
ΝΑ ότι ΔΕΝ διδάσκονται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους 
τα laser αισθητικών εφαρμογών. Τα Laser 
διδάσκονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες 
και ΜΟΝΟ για χειρουργικές –επεμβατικές 
πράξεις στο στάδιο της ειδικότητας και όχι 
του ΒΑΣΙΚΟΥ πτυχίου!!!’’

Κατόπιν το Υπόμνημα των Συλλόγων 
προς τον Υπουργό Υγείας για την ανάκληση 
της εγκυκλίου Laser έθιξε τα παρακάτω :
1)  Οι  επαγγελματίες αισθητικοί  ως από-

φοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τμή-
μα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης) είναι Επιστήμονες, κατέχοντες 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αισθητι-
κού για όλη την ελληνική επικράτεια. Το 
επάγγελμα του αισθητικού  ανήκει στα 
επαγγέλματα υγείας  και οι ασκούντες 
αυτό μεριμνούν για τη διατήρηση και την 
προάσπιση της καλής υγείας του δέρμα-
τος (Ν.Δ. 361/69).

2)  Στα  επαγγελματικά δικαιώματα  των 
αδειούχων αισθητικών,όπως περιγρά-
φονται και εξειδικεύονται από το Ν.Δ. 
361/69 και το Π.Δ. 83/89, ανήκει η πράξη 
της αποτρίχωσης  προσωρινής ή μόνι-
μης, με μηχανικά μέσα ή συσκευές ηλε-
κτρικής αποτρίχωσης. Ως αποτρίχωση 
νοείται η διαδικασία προσωρινής ή μόνι-
μης αφαίρεσης ανεπιθύμητου στελέχους 
του δέρματος και συγκεκριμένα τριχικού 
στελέχους. Όπως είναι γνωστό από την 
ανατομία και τη διεθνή βιβλιογραφία, το 
τριχικό στέλεχος βρίσκεται επιφανει-
ακά και η αφαίρεσή του δεν αποτελεί 

επεμβατική ιατρική πράξη καθώς δεν 
πραγματοποιείται με τομή, εφαρμόζεται 
δε αποκλειστικά επί υγιούς δέρματος.

3) Η αποτρίχωση με λέιζερ (L.A.S.E.R.) 
εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο 
σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας των Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης,  (σχετικά προπτυχιακά 
διδακτικά αντικείμενα, θεωρητικά και 
εργαστηριακά στο πρόγραμμα σπουδών: 
αρχές Laser, Αισθητικές Εφαρμογές 
Laser, Μέθοδοι Προσωρινής Αποτρί-
χωσης, Μέθοδοι Ηλεκτρικής Αποτρίχω-

σης-Laser) και  συνιστά 
άμεσο επαγγελματικό 
δικαίωμα των απο-
φοίτων - επαγγελμα-
τιών αισθητικών, οι 
οποίοι έχουν πλήρη 
θεωρητική  και τεχνική 
κατάρτιση για την αυ-
τοδύναμη εφαρμογή 
της,   σύμφωνα με το 
Π.Δ. 83/89. Σας διαβι-
βάζουμε την επιστολή 
της Καθηγήτριας το 
Τμήματος Αισθητικής 
και Κοσμητολογίας, 
ΑΤΕΙ –Θεσσαλονίκης 
κυρίας Ιωάννας Λε-
ονταρίδου (συγγρα-
φέως του επιστημο-
νικού συγγράμματος 

«Αποτρίχωση με LASER και IPL» που 
διδάσκεται στα Α.Τ.Ε.Ι)  η οποία αναφέ-
ρεται εκτενώς στο πρόγραμμα σπουδών, 
τις γνώσεις και δεξιότητες των αποφοί-
των των Α.Τ.Ε.Ι.  καθώς και στο νομικό 
και θεσμικό πλαίσιο της Εφαρμοσμένης 
Αισθητικής και Κοσμητολογίας από αυ-
τούς. Περαιτέρω σας διαβιβάζουμε και 
τα προγράμματα σπουδών των ΑΤΕΙ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

4)  Η αποτρίχωση με λέιζερ (L.A.S.E.R.), 
όπως και όλες οι μέθοδοι αποτρίχωσης, 
εξ΄ ορισμού εφαρμόζεται σε υγιές δέρ-
μα, επομένως δε δύναται να χαρακτηρι-
στεί ως ιατρική πράξη (οι ιατρικές πρά-
ξεις προσδιορίζονται στον Ν.3418, Φ.Ε.Κ. 
287 Α/28-11-2005, οι δε συνάδελφοι, κά-
τοχοι των συσκευών L.A.S.E.R.,  δύνα-
νται βάσει νομοθεσίας να την εφαρμό-
ζουν στους αδειοδοτημένους φυσικούς 
χώρους, όπου πραγματοποιούν τις αι-
σθητικές πράξεις, ήτοι  στα εργαστήρια 
αισθητικής.

5)  Το επάγγελμα του αισθητικού  ανήκει 
στα επαγγέλματα υγείας  και η άσκηση 
αυτού εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας, τα δε εργαστήρια αισθητικής ως 
φυσικοί χώροι  αδειοδοτούνται  από τις 
αρμόδιες  Διευθύνσεις Δημόσιας Υγεί-
ας των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
χώρας. Ήδη  εκατοντάδες αδειοδοτη-
μένα εργαστήρια αισθητικής ανά την 
επικράτεια διαθέτουν συσκευές αποτρί-
χωσης L.A.S.E.R. και παρέχουν την υπη-
ρεσία της αποτρίχωσης με αυτά στους πε-
λάτες- επισκέπτες τους, όλους υγιή άτομα, 

τα οποία και συναινούν στην εφαρμογή   
υπογράφοντας αίτηση συγκατάθεσης.

6)  Κατόπιν  ερωτήματος μας    για την τυ-
χόν ύπαρξη καταγγελίας από κακή χρή-
ση LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ  από νόμιμα 
εργαστήρια αισθητικής στα αρμόδιες Δ/
νσεις Δημοσίας Υγείας (Τμήματα Eπαγ-
γελμάτων Υγείας ) των Περιφερειών, οι 
απαντήσεις που ως τώρα έχουμε λάβει 
και τις οποίες σας διαβιβάζουμε είναι ότι 
στις Υπηρεσίες τους δεν έχουν κατατεθεί 
αιτήσεις, παράπονα ή καταγγελίες  εις 
βάρος εργαστηρίων αισθητικής για την 
εφαρμογή Laser αποτρίχωσης.

7)  Τα εργαστήρια αισθητικής  δεν σχετί-
ζονται με τις πολυδύναμες μονάδες 
αισθητικής και δίαιτας ή άσκησης, 
αισθητικής και δίαιτας  , οι οποίες λει-
τουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1, 3 και 6 της αριθμ. οικ. 3215/98 
(ΦΕΚ 655 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης 
και για τη λειτουργία τους απαιτείται η 
παρουσία υπεύθυνου ιατρού ειδικότητας 
παθολόγου ή γενικού ιατρού.  Αντιθέτως 
στα εργαστήρια αισθητικής, οι αισθητι-
κοί ασκούν το επάγγελμά τους αυτοδύ-
ναμα, χωρίς παρουσία γιατρού, σύμφω-
να με το Ν.Δ. 361/69 και το Π.Δ. 83/89.

8)  Οι αδειοδοτικές επιτροπές των περιφε-
ρειών στις οποίες βάσει νομοθεσίας συμ-
μετέχει μέλος του τοπικού συλλόγου 
επαγγελματιών αισθητικών  δύνανται 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε 
η εφαρμογή των L.A.S.E.R. αποτρίχωσης 
στα εργαστήρια αισθητικής να είναι ασφα-
λής για τη δημόσια υγεία (γίνεται ο απα-
ραίτητος έλεγχος των πιστοποιητικών της 
συσκευής και ζητείται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 105 από τον αδειούχο- πτυχιούχο 
αισθητικό ότι θα χρησιμοποιήσει το εν 
λόγω L.A.S.E.R. μόνο για αισθητικές πρά-
ξεις και μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης 
του ενδιαφερομένου).
Λαμβάνοντας υπ’οψιν του όλα τα ανω-

τέρω ο Υπουργός Υγείας κύριος Ανδρέας 
Ξανθός ανακάλεσε την εγκύκλιο που έχει 
γίνει αφορμή να ακουστούν υποβιβαστικές 
τοποθετήσεις γνωστών ιατρικών ομίλων 
και μεγάλων επιχειρήσεων   με σκοπό 
την  υφαρπαγή κύκλου εργασιών από τα 
εργαστήρια αισθητικής καθώς υπογράφει 
ότι η αποτρίχωση με μηχανήματα laser 
διενεργείτε από: α) ειδικευμένους ιατρούς 
ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής 
Χειρουργικής και β) κατόχους πτυχίου 
Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας των 
ΑΤΕΙ της ημιδαπής ή πτυχίου ισότιμου και 
αντίστοιχου της αλλοδαπής. 

ΠΗΓΕΣ
• Σ.επ.α.ε (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αισθητικών)
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• ΣΕΥΥΠ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
• Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας – ΚΕΣΥ
• www.ygeianet.gr
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Ανάκληση της Εγκυκλίου περί 
χρήσης μηχανημάτων αποτρίχωσης Laser
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Μήπως έχω 
αυξημένη χοληστερίνη; 

Τι πρέπει να κάνω;
Γράφει ο Κων/νος Χρ. Κοραντάνης ιατρός, ειδικός παθολόγος

Ο ι δυσλιπιδαιμίες αποτελούν μείζο-
να παράγοντα κινδύνου για την εμ-
φάνιση της καρδιαγγειακής νόσου, 

ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλλη-
λη θεραπευτική προσέγγιση μειώνουν 
σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρό-
τητα και θνητότητα. Τα λιπίδια του αν-
θρώπινου οργανισμού είναι η χοληστε-
ρόλη (χοληστερίνη) και τα τριγλυκερίδια.

Τί είναι η χοληστερίνη;
Πρόκειται για ένα λιπίδιο που σε μι-

κρές ποσότητες είναι απαραίτητο για 
τον οργανισμό, επειδή αποτελεί δομικό 
υλικό των κυτταρικών μεμβρανών και 
των ορμονών του φύλου, βρίσκεται 
σε όλους τους ιστούς του σώματος και 
βοηθά στο σχηματισμό της βιταμίνης D. 
Από τη χοληστερίνη που υπάρχει στο 
αίμα μας, ένα μικρό μέρος σχηματίζε-
ται στο συκώτι και χρησιμοποιείται για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανι-
σμού, ενώ το μεγαλύτερο προέρχεται 
από τις τροφές που καταναλώνουμε.

Πότε είναι επικίνδυνη;
Η χοληστερίνη γίνεται επικίνδυνη 

όταν η ποσότητα που κυκλοφορεί στο 
αίμα μας έιναι μεγαλύτερη από αυτήν 
που χρειαζόμαστε. Στην περίπτωση 
αυτή, η χοληστερίνη που περισσεύει 
συγκεντρώνεται μέσα στο τοίχωμα των 
αρτηριών και των αγγείων και προκα-
λεί τη σταδιακή στένωσή τους. Γι'αυτό, 
οι άνθρωποι με υψηλά επίπεδα χολη-
στερίνης έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να πάθουν έμφραγμα, στένωση 
καρωτίδων και εγκεφαλικό, ανεύρυ-
σμα κοιλιακής αορτής, απόφραξη των 
αρτηριών των κάτω άκρων, ισχαιμική 
καρδιακή ανεπάρκεια.

Τί είναι η «καλή» και  
τί η «κακή» χοληστερίνη;

Η χοληστερίνη και τα διάφορα λιπίδια 
μεταφέρονται στους ιστούς του σώ-
ματος με τη μορφή λιποπρωτεϊνών. Οι 
λιποπρωτεϊνες που υπάρχουν στο αίμα 
είναι οι εξής: 

• VLDL χοληστερίνη: την παράγει το συ-
κώτι και από αυτή σχηματίζεται η LDL. 
Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
μπει στο τοίχωμα του αγγείου και να 
προκαλέσει αθηροσκλήρωση.

• LDL χοληστερίνη: ο κύριος μεταφο-
ρέας της χοληστερίνης στο αίμα. Η 
LDL είναι πιο γνωστή ως «κακή» 
χοληστερίνη, γιατί την μεταφέρει από 
το συκώτι στους ιστούς και την «κολ-
λάει» στα τοιχώματα των αρτηριών.

• HDL χοληστερίνη: μεταφέρει περιπου 
το 1/3 της χοληστερίνης και ονομά-
ζεται «καλή» γιατί απομακρύνει τη 
χοληστερίνη από τα τοιχώματα των 
αρτηριών και την επιστρέφει στο 
συκώτι, όπου χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες του οργανισμού. 
Ποιός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-

σεκτικός ως προς τα επίπεδα της χολη-
στερόλης του;

Καθώς αυξάνεται η ηλικία αυξάνο-
νται και τα επίπεδα της χοληστερόλης. 
Πραγματικά, μεταξύ των ηλικιών 45 και 
64 ετών, υπάρχει αυξημένη επίπτω-
ση των διαταραχών που συνδέονται 

με υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης 
στο αίμα. Πριν από την εμμηνόπαυση, 
οι γυναίκες τείνουν να έχουν χαμηλό-
τερα επίπεδα χοληστερόλης από τους 
άνδρες ίδιας ηλικίας. Ωστόσο, μετά την 
εμμηνόπαυση τα επίπεδα χοληστερό-
λης τείνουν να αυξάνονται.

Ποιοί παράγοντες  
ανεβάζουν τη χοληστερίνη;

Οι αυξημένες τιμές της χοληστερίνης 
οφείλονται κυρίως σε κακή διατροφή. 
Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ρόλο παί-
ζουν η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, 
το άγχος και το κάπνισμα, ακόμα και το 
παθητικό. Μπορεί όμως να οφείλονται 
και σε κληρονομικούς παράγοντες, 
όπως οι κληρονομικές δυσλιπιδαιμίες, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υποθυρε-
οειδισμός ή να οφείλονται σε παθήσεις 
των νεφρών και του ήπατος.

Οι τιμές της χοληστερίνης
• Η επιθυμητή τιμή της χοληστερίνης, 

για άνδρες και γυναίκες, μετα την 
ηλικία των 18 ετών είναι κάτω από 
200 mg/dl

• Για τα παιδιά μεταξύ 2- 18 ετών πρέπει 
να είναι κάτω από 160 mg/dl

• Η «καλή» χοληστερίνη πρέπει να είναι 
πάνω από 40 mg/dl για τους άνδρες 
και πάνω από 50 mg/dl για τις γυναί-
κες και η «κακή» χοληστερίνη κάτω 
από 160 mg/dl.

• Τα επίπεδα πρέπει να είναι πιο χαμηλά 
όταν συνυπάρχουν και άλλοι επιβα-
ρυντικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, 
αν καπνίζετε, έχετε υπέρταση ή οικο-
γενειακό ιστορικό, οι τιμές πρέπει να 
είναι κάτω από 130 mg/dl, αν είστε 
διαβητικός ή έχετε στεφανιαία νόσο 
κάτω απο 100 mg/ dl και πολλές φο-
ρές ακόμα και κάτω απο 70 mg/dl
 Άτομα με τιμές που φθάνουν ή 

υπερβαίνουν τα 240 mg/dl έχουν δι-
πλάσιο κίνδυνο να πάθουν καρδιαγ-
γειακή νόσο συγκριτικά με εκείνα που 
παρουσιάζουν τα επιθυμητά επίπεδα 
της χοληστερόλης.

Το γυναικείο παράδοξο
Είναι γνωστό, ότι οι γυναίκες πριν 

από την εμμηνόπαυση διατρέχουν μι-
κρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπά-

θειας, καθώς εκτός των οιστρογόνων, 
που αποδεδειγμένα τις προστατεύουν, 
έχουν χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκε-
ριδίων και υψηλότερα επίπεδα HDL 
χοληστερίνης από τους άνδρες.Όμως 
μετά την εμμηνόπαυση,η εικόνα αυτή 
αλλάζει και ο κίνδυνος για καρδιοπά-
θειες αυξάνεται σημαντικά. Μάλιστα, 
μια γυναίκα σε προχωρημένη ηλικία 
κινδυνεύει περισσότρο από έναν άνδρα 
που παρουσιάζει τις ίδιες τιμές τριγλυ-
κεριδίων με αυτήν. 

Συστάσεις υγιεινής ζωής
Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημα-

ντικός για τη μείωση του κινδύνου καρ-
διαγγειακής νόσου. Ο μείζων σκοπός 
είναι να ελαττωθεί η χοληστερόλη LDL 
και να αυξηθεί η χοληστερόλη HDL και 
αυτό γίνεται εφικτό με:
• Τη διατροφή. Τα κορεσμένα και τα 

τρανς λίπη αυξάνουν τα επίπεδα της 
χοληστερόλης του αίματος. Η μείωση 
της κατανάλωσης τροφών πλούσιων 
σε αυτούς τους τύπους λιπών μειώ-
νει τα επίπεδα της χοληστερόλης.

• Την απώλεια βάρους. Η παχυσαρκία 
αυξάνει επίσης τη χοληστερόλη του 
αίματος. Η απώλεια βάρους μπορεί 
να μειώσει τη χοληστερόλη LDL και 
τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης.

• Την άσκηση. Κατά περίπτωση, η τα-
κτική άσκηση ελλατώνει την LDL ( 
κακή ) χοληστερόλη και αυξάνει την 
HDL (καλή) χοληστερόλη

• Τη διακοπή καπνίσματος.
Τα τρία κύρια μέτρα για να μειωθεί η 

χοληστερόλη, είναι η υιοθέτηση υγει-
νής διατροφής, η τέλεση σωματικής 
άσκησης σε τακτική βάση και η μείωση 
του σωματικού βάρους. 

Πότε πρέπει  
να πάρει κανείς φάρμακα;

Η φαρμακοθεραπεία προορίζεται για 
ασθενείς με υψηλότερο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο, στους οποίους οι συμπεριφο-
ρικές θεραπείες (διατροφικές αλλαγές, 
άσκηση και μείωση του βάρους) δεν 
υπήρξαν αποτελεσματικές. Υπάρχουν 
διάφορα φάρμακα που δρουν μειώνο-
ντας τα επίπεδα της χοληστερόλης του 
αίματος. Τα φάρμακα αυτά είναι κυρίως οι 
στατίνες, που μειώνουν τη χοληστερίνη 
και κάνουν την αθηρωματική πλάκα ινώ-
δη και σκληρή μειώνοντας την πιθανότη-
τα ρήξης της. Μπορεί όμως να χορηγη-
θούν συμπληρωματικά και φάρμακα με 
βάση τα ιχθυέλαια(πηγές ω-3 λιπαρών). 
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Απόψεις-Θέματα

Περί της διδασκαλίας  
του μαθήματος των Θρησκευτικών

ΜΕΡΟΣ Β΄
Πίσω όμως από 

όλα αυτά φαίνεται 
πως υποβόσκει κάτι 
άλλο. Υπάρχει ένα 
γενικότερο σχέδιο 
που υπηρετεί έναν 
γενικότερο στόχο, 
όχι εθνικό, αλλά 
υπερεθνικό. Είναι 
γνωστό σε όλους μας 
ότι ζούμε μέσα σε μια 
παγκοσμιοποιημέ-
νη πλέον κοινωνία. 
Μέσα σε αυτήν την 
παγκόσμια κοινωνία 
πρέπει, κατά τους 
εμπνευστές του σχε-
δίου, να εξαλειφθούν 
οι όποιες εθνικές 
ιδιαιτερότητες υπάρ-
χουν, όπως γλώσσα, 
ιστορία, θρησκεία, 
πολιτισμός κ.α. Δη-
λαδή οτιδήποτε συ-
γκροτεί αυτό που 
λέμε Εθνική Παιδεία. 
Και για να γίνει αυτό 
πρέπει να «αλλάξει» 
η φιλοσοφία εν γέ-
νει του χώρου που 

παράγεται, καλλιεργείται και διδάσκεται 
αυτή. Υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται η πε-
ρίπτωση του μαθήματος της Ιστορίας, του 
μαθήματος των Θρησκευτικών και αύριο 
ίσως της γλώσσας, της γραφής κ.α.

Το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις 
περιστρέφονται γύρω από την χρησιμό-
τητα ή μη του μαθήματος των Θρησκευτι-
κών. Υπάρχει μία μερίδα που υποστηρίζει 
ότι το μάθημα πρέπει να καταργηθεί τε-
λείως διότι δεν χρειάζεται, και υπάρχει η 
πλειοψηφική άποψη που υποστηρίζει τη 
διατήρηση του μαθήματος με βελτιώσεις 
και προσθήκες ως προς το περιεχόμε-
νό και τον τρόπο της διδασκαλίας του. 
Η αντιπαράθεση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην πολεμική που δέχεται το μάθημα 
λόγω των εμμονών μιας απειροελάχι-
στης μειοψηφίας νεοελλήνων, η οποία 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιχειρεί 
να επιβάλει τη θέλησή της σε βάρος του 
κοινωνικού συνόλου. Αυτή η μειοψηφία 
επιδιώκει την πλήρη κατάργηση του μα-
θήματος των Θρησκευτικών και όχι την 
ποιοτική αναβάθμιση αυτού. Επιθυμεί 
μάλιστα την αντικατάσταση αυτού με το 
μάθημα της «Θρησκειολογίας».

Ειδικότερα για τη μετατροπή του μα-
θήματος των θρησκευτικών σε θρησκει-
ολογία η βασική εισήγηση περιλαμβάνει 
ουσιαστικά την πρόταση για μια «θεολο-
γικά ουδέτερη ενημέρωση των μαθητών 
για τις διάφορες πλευρές του θρησκευτι-
κού φαινομένου, με ιδιαίτερη εξειδίκευ-
ση πάντως στην διδασκαλία των αρχών 
του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας». 
Απάντηση στην πρόταση – εισήγηση αυτή 
περί θρησκειολογίας έρχεται να δώσει ο 
Συνήγορος του Πολίτη (διαμεσολάβη-
ση αριθ. 2141/2005) όπου παραδέχεται 
ότι βάσει του Συντάγματος «δεν υπάρχει 
λόγος το μάθημα των θρησκευτικών να 
είναι θρησκειολογικό, αλλά μπορεί κάλλι-
στα να είναι ομολογιακό, αρκεί να αφήνει 
περιθώριο για την ελεύθερη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίσημη 
και ισχύουσα ακόμα ελληνική νομοθεσία 
και το Σύνταγμα της χώρας έχουν προσ-
διορίσει με σαφήνεια το σκοπό, το περιε-
χόμενο και τους στόχους του μαθήματος 
των θρησκευτικών.

Πιό συγκεκριμένα, 
• Το άρθρο 13, παρ. 1 του Ελληνικού Συ-

ντάγματος ορίζει ότι: «Η ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης είναι απαρα-
βίαστη. H απόλαυση των ατομικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται 
από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κα-
νενός». 

• Το άρθρο 16, παρ. 2 του Ελληνικού Συ-
ντάγματος ορίζει ότι: «Η παιδεία απο-
τελεί βασική αποστολή του Κράτους 
και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή των 
Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και 
θρησκευτικής συνείδησης και τη διά-
πλασή τους σε ελεύθερους και υπεύ-

θυνους πολίτες».
• O Νόμος 1566 / 1985 αναφέρει ότι: «Η 

φανέρωση των αληθειών του Χριστού 
για τον Θεό, για τον κόσμο και για τον 
άνθρωπο, η μύηση των μαθητών στις 
σωτήριες αλήθειες του Χριστιανισμού 
με την ορθόδοξη πίστη και ζωή...Η βί-
ωση των αληθειών της ορθόδοξης χρι-
στιανικής πίστεως στις συγκεκριμένες 
περιστάσεις της καθημερινής ζωής του 
μαθητή, για να βελτιώνεται συνεχώς 
‘‘εν σοφία, ηλικία και χάριτι’’ (Λουκ. 
2,52) για να καταντήσει ‘‘εις άνθρωπον 
τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώ-
ματος του Χριστού’’ (προς Εφεσίους 
4,13)».

• Ο Νόμος 303 / 13.3.2003 που συμπλή-
ρωσε τον προαναφερθέντα, λέει ότι:«Η 
διδασκαλία του μαθήματος των θρη-
σκευτικών συμβάλλει στην απόκτηση 
γνώσεων γύρω από την χριστιανική 
πίστη και την ορθόδοξη χριστιανική 
παράδοση. Στην ανάπτυξη θρησκευ-
τικής συνείδησης. Στην προβολή της 
ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατο-
μικού και συλλογικού βιώματος. Στην 
κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως 
μέσου νοηματοδότησης του κόσμου 
και της ζωής. Στην παροχή ευκαιριών 
στους μαθητές για θρησκευτικό προ-
βληματισμό και στοχασμό. Στην κριτική 
επεξεργασία των θρησκευτικών παρα-
δοχών, αξιών, στάσεων. Στην διερεύ-
νηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει 
ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό και την 
ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
Στην κατανόηση της θρησκείας ως πα-
ράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη 
του πολιτισμού και της πνευματικής 
ζωής. Στην επίγνωση της ύπαρξης 
διαφορετικών εκφράσεων της θρη-
σκευτικότητας. Στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων και των με-
γάλων συγχρόνων διλημμάτων. Στην 
ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και 
ελεύθερης έκφρασης. Στην αξιολόγη-
ση του Χριστιανισμού ως παράγοντα 
βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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

Το άρθρο έχει δημο-
σιευθεί στο προσω-
πικό του ιστολόγιο 
https://
adesmeutiskepsi.
blogspot.gr/.
Επιτρέπεται η αναδη-
μοσίευση και χρήση 
μέρους ή του συνό-
λου αυτού, με την 
βασική προϋπόθεση 
και υποχρέωση της 
αναφοράς των στοι-
χείων του γράψαντος 
και και του προανα-
φερόμενου λινκ που 
βρίσκεται καταχω-
ρημένο".

Επιστήμη και Τέχνη. 
Η ανάδειξη μιας 

διαχρονικής σχέσης 
με το θεατρικό έργο.  
 Άλφα εις την v, Όταν η Ψυχή 

συναντάει το Σύμπαν
Ένα διαγαλαξιακό, γραφειοκρατικό, 

σουρεαλιστικό παραμύθι.

Με επιτυχία συνεχίζεται, στο ιστο-
ρικό θέατρο «Μαίρη Αρώνη» και νυν 
«ΣΤΑΘΜΟΣ», η θεατρική  παράσταση, 
«Άλφα εις την ν (αν), Όταν η Ψυχή συ-
ναντάει το Σύμπαν» της Κωνσταντίνας 
Γιαμπουράνη, η οποία αναδεικνύει την 
ουσιαστική σύνδεση της τέχνης με την 
επιστήμη από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. Η καλλιτεχνική ομάδα Μετα-
μόρφωση σε συνεργασία με την Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών, έχει αναλάβει την 
παραγωγή του θεατρικού έργου. Μέγας 
υποστηριχτής είναι η Ελληνική Μαθη-
ματική Εταιρεία. Η επίσημη πρεμιέρα 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 
20 Μαΐου 2017, στις 18:15 και θα 
προηγηθούν 20  λεπτά ομιλίες.  Διάρ-
κεια επίσημης εκδήλωσης: 90 λεπτά. 

Η παράσταση έχει διπλό στόχο: Πρώ-
τον ο θεατής να μάθει πράγματα για τη 
Φυσική και την Αστρονομία που θα πα-
ρουσιαστούν με τη μέθοδο επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR – Augmented 
Reality), Projection Mapping (χαρτο-
γραφημένη προβολή) και χρήση προ-
ηγμένων γραφικών κινηματογραφικής 
ποιότητας. Δεύτερον, ο θεατής να 
κατανοήσει τη σύνδεση του ανθρώπου 
με όλο το σύμπαν και να αισθανθεί ότι 
αποτελεί μέρος του μεγάλου θαύματος 
της ζωής. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχει γίνει η σκηνοθεσία της Μαρίας 
Τσαρούχα (με τη νέα θεωρία και μέθοδο 
Perceptual Acting and Directing) και της 
Κωνσταντίνας Γιαμπουράνη προσφέρο-
ντας σε όλους μια μοναδική εμπειρία 
και ένα ταξίδι στον έξω πλανήτη Αρπαγή 
που βρίσκεται στον γειτονικό μας γαλα-
ξία της Ανδρομέδας.

Με αφορμή το έργο, πριν από την 
έναρξη της κάθε παράστασης, διακε-
κριμένοι επιστήμονες κάνουν μικρές, 
ουσιαστικές εισαγωγές με θέμα την 
απαραίτητη σύνδεση της Επιστήμης με 
την Τέχνη για την εξέλιξη της ανθρω-
πότητας. 




