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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

Αυτό είναι το Επιμελητήριο 
που οραματίζομαι!

Γαλάζιες σημαίες και φέτος για Βραχάτι, Κοκκώνι και Κάτω Διμηνιό...
...ενώ ο Κορινθιακός είναι μια ανάσα από την ένταξη στη Νατούρα και ...γεμάτος τσούχτρες!

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Σικυωνίων για την αντιμετώπιση της μάστιγας των κλοπών τόσο 
αγροτικών προϊόντων όσο και υλικών υποδομών και κτηρίων από ομάδες, κυρίως, Ρομά. Στη συνάντηση που οργάνωσε 
η δημοτική αρχή Σικυωνίων παραβρέθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας.

Με μεγάλη 
επιτυχία η 

εθελοντική 
αιμοδοσία

Stymphalia 
Lake Run 2017. 

Μεγάλη επιτυχία 
παρά τη βροχή

Πλήθος 
κόσμου για 

τον Καζαντζάκη 
στο Βραχάτι

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΤΟΠ ΣΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ

σελ. 10-11

σελ. 7

σελ. 2,24

Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης εξηγεί τα σχέδια του για ένα νέο Επιμελητήριο 
βασισμένο στην "Επιχειρηματική Συνεργασία για το αποτέλεσμα"!!!σελ. 3 σελ. 4-5 σελ. 10



ΤΕΤΑΡΤΗ   31  ΜΑΪΟΥ   20172 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Φιλύρα 12,
Κιάτο

τ. 27420 
28204

Τα εν Δήμω

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 
Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμ-
ματος "Γαλάζια Σημαία" στη χώρα μας, οι  
φετινές βραβεύσεις ακτών και μαρινών.

Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα 
κατέχει φέτος την 2η θέση παγκοσμίως 
ανάμεσα σε 47 χώρες ενώ το 2016 είχε 
την τρίτη θέση.   Αξίζει να σημειωθεί ότι 
φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα 
κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων 
ακτών. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 
φέτος 3.574 ακτές, 662 μαρίνες και 50 
σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον 
κόσμο. 

Η ετήσια αναγγελία των βραβευμέ-
νων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και 
μαρινών της χώρας μας πραγματοποιή-
θηκε σε δύο φάσεις, στην Αθήνα. Συγκε-
κριμένα στην βραβευμένη παραλία του 
Δήμου Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
με την συμμετοχή περισσότερων από 
εκατό παιδιών και εκπαιδευτικών από 
τα σχολεία της περιοχής. Τα παιδιά συμ-
μετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και 
παρακολούθησαν ναυαγοσωστική επί-
δειξη.

Η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, που 
περιλάμβανε και την ανακοίνωση των 
βραβευμένων ακτών και μαρινών, έγινε 
στο Glyfada Golf Gardens με παρουσία 
πολλών εκπροσώπων της πολιτείας και 

κλαδικών φορέων του Τουρισμού. 
Η Κορινθία απέσπασε γαλάζιες σημαί-

ες για τις παραλίες τριών δήμων: 
• Δήμος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων: 

Λουτράκι 1, Λουτράκι 2,  
        Λουτράκι – Μπούτσι, Πευκάκια

• Δήμος Βέλου – Βόχας:
           Βραχάτι, Κοκκώνι

• Δήμος Σικυωνίων: Πευκιάς

Ο θεσμός της Γαλάζιας σημαίας
Φέτος η «Γαλάζια Σημαία», το πλέον 

αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποι-
ότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη 
αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 30 
χρόνια εφαρμογής στον κόσμο και στην 
Ελλάδα.

Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον 
αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς 
οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κό-
σμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές 
και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυ-
στηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση 
μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι 
η ποιότητα υδάτων σ' αυτήν να είναι 
«εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση 
της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν 
είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η 
βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και τα 
υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια 
(25 για τις μαρίνες), τα οποία αναφέρο-
νται σε καθαριότητα, οργάνωση, πλη-

ροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και 
επισκεπτών, προστασία του φυσικού 
πλούτου της ακτής και του παράκτιου 
χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση. 

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του 
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν 
τους προορισμούς που προτείνουν 
στους πελάτες τους, ως εγγύηση των 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που 
προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το 
γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι δι-
αχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και 
κάμπινγκ που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα εθελοντικά.

Γαλάζιες σημαίες και πάλι για τους 
δήμους Βέλου-Βόχας & Σικυωνίων

Οι παραλίες στο Βραχάτι, στο Κοκκώνι και στον Πευκιά Κάτω Διμηνιού φιγουράρουν 
στη λίστα των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών και μαρινών της χώρας μας

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
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Εθελοντική αιμοδοσία στο ΚιάτοΑυτοτελές Γραφείο 
Κοινωνικής Πολιτικής

Σας ενημερώνουμε 
ότι στο Κοινοτικό Κατά-
στημα Βέλου κάθε Τρί-
τη και Πέμπτη από τις 
9.30 π.μ έως τις 11.30 
π.μ. θα παρέχεται στους 
ανέργους συμβουλευτι-
κή υποστήριξη για την 
ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και δράσεις 
προώθησης στην απα-
σχόλησή τους.

Παρακαλούνται οι εν-
διαφερόμενοι να προ-

σκομίζουν τα απολυτή-
ρια τους, τους τίτλους 
σπουδών, πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας ή Η/Υ 
και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό έχουν 
στη διάθεσή τους. Yπεύ-
θυνη Κοινωνιολόγος-
Κοινωνικής Λειτουργός 
κα. Τσιγάρα Αικατερίνη. 
Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 2742360308, 2742360302

Η Αντιδήμαρχος
Μαρία Καλλίρη

Συμβουλευτική υποστήριξη 
στους ανέργους, για την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας
Συμβουλευτική υπο-

στήριξη στους ανέρ-
γους, για την ένταξή 
τους στην αγορά εργα-
σίας καθώς και δράσεις 
προώθησης στην απα-
σχόλησή τους, παρέχει 
ο Δήμος Βέλου-Βόχας.

Η συμβουλευτική πα-
ρέχεται κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη από τις 9.30 έως 

τις 11.30, στο Κοινοτικό 
Κατάστημα Βέλου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να προσκομίζουν  
τα απολυτήρια τους, 
τους τίτλους σπουδών, 
πιστοποιητικά γλωσ-
σομάθειας ή Η/Υ και 
οποιοδήποτε άλλο δι-
καιολογητικό έχουν στη 
διάθεσή τους.

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε 
από τον δήμο Σικυωνίων στο Δημαρχείο του 
Κιάτου την Κυριακή 28 Μαΐου από τις 09.00 το 
πρωί έως τις 1.00 μετά το μεσημέρι. Η προσέ-
λευση του κόσμου ήταν μεγάλη και συγκεντρώ-
θηκαν 101 φιάλες αίματος. 

Ο πρόεδρος της ΚΟΔΕΔΗΣ Γιάννης Σωτηρό-
πουλος ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές αι-
μοδότες που πρόσφεραν φιλότιμα και σε αυτή 
την αιμοδοσία, ό,τι πολυτιμότερο για τον πάσχο-
ντα συνάνθρωπο: αίμα. 

Η αιμοδοσία όπως αναφέρουμε σε κάθε ευ-
καιρία που μας δίνεται, αποτελεί την πιο μεγάλη, 
την πιο ασύγκριτη αλτρουϊστική πράξη αλλη-

λεγγύης του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Μια 
προσφορά ανώδυνη αλλά τόσο χρήσιμη.

Η προσφορά αίματος είναι χρέος όλων. Δικό 
μας χρέος είναι να ευαισθητοποιήσουμε για την 
ανάγκη και την αξία αυτής της προσφοράς. Να 
δώσουμε λίγο αίμα για να γεμίσει η ψυχή μας 
με τη χαρά και την ευτυχία μιας ζωντανής και 
γεμάτης νόημα παρουσίας μας στον κόσμο, να 
χαρίζουμε ζωή σ' αυτούς που έχουν ανάγκη 
αίματος. Είναι η έμπρακτη απόδειξη "ΑΓΑΠΗΣ"  
στον συνάνθρωπο. Είναι μια μικρή θυσία με την 
οποία χαρίζουμε πολλά, κυρίως χαρίζουμε ζωή, 
ελπίδα και αισιοδοξία σε συνανθρώπους μας. 
Μοιράζουμε το "καλό" στον κόσμο μας.
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Stymphalia Lake 
Run 2017: 

Εθελοντές, υποστηρικτές 
και διοργανωτές της επιτυχημένης 
εκδήλωσης μετά το πέρας 
των βραβεύσεων.

Βραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών από 
το δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο

Το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνί-
ων και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλο-
γο Λαύκας «Η Στυμφαλίς», διοργάνωσαν την 
Κυριακή 28 Μαΐου τον 2ο Ημιμαραθώνιο Αγώ-
να Δρόμου με την ονομασία «Stymphalia Lake 
Run 2017».

Ο αγώνας, ο οποίος έγινε εν μέσω βροχής, 
ψιλόβροχου και καταχνιάς, είχε ως αφετηρία 
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και 
περιελάμβανε τρεις διαδρομές (5, 10 και 21,5 

χλμ.) περιφερειακά της Λίμνης Στυμφαλίας, δί-
νοντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τόσο το πολιτιστικό τοπίο της Λί-
μνης όσο και το Μουσείο.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 
και πλήθος κόσμους αθλητών, εθελοντών και 
συνοδών κατέκλυσαν την περιοχή γεμίζοντάς 
την με χρώμα και χαρούμενες ανθρώπινες 
φωνές. Νικητές όλοι οι συμμετέχοντες που 
βρέθηκαν κοντά στη φύση, διασκεδάζοντας και 
απολαμβάνοντας το μοναδικό  τοπίο της λίμνης 
Στυμφαλίας. 

Διακριθέντες στις 3 πρώτες 
θέσεις κάθε διαδρομής ήταν οι 
κάτωθι: 

Ημιμαραθώνιος 21 km
1 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

με χρόνο 01:20:51
2 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

με χρόνο 01:26:28
3 ΜΕΞΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

με χρόνο 01:34:26

10 km
1 ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥ-

ΡΟΣ με χρόνο 00:39:50
2  ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

με χρόνο 00:42:43
3 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

με χρόνο 00:43:27

5 km
1 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με 

χρόνο 00:19:45
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με χρόνο 

00:21:09
3 ΚΙΟΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με 

χρόνο 00:21:24

"Ιόλαος" και φέτος
Με μεγάλη επιτυχία επαναλή-

φθηκε και φέτος η παιδική  μη 
αγωνιστική διαδρομή "ΙΟΛΑΟΣ", 
συνολικής απόστασης 1χλμ.. Τα 
παιδιά που συμμετείχαν είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν το 
Μουσείο και να γνωρίσουν το 
πολιτιστικό τοπίο της Στυμφαλίας 
από κοντά. 
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Παράλληλες εκδηλώσεις
Παράλληλα με τον αγώνα 

«Stymphalia Lake Run 2017», 
φιλοξενήθηκαν στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 
δράσεις με στόχο την ανάδει-
ξη της τοπικής παράδοσης. 

Με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
αναβίωσαν παραδοσιακά 
υπαίθρια παιχνίδια για παιδιά, 
και διοργανώθηκε γευσιγνω-
σία εδεσμάτων τα οποία έχουν 
πιστοποιηθεί ως «κορινθιακό 
πρωινό», για μικρούς και με-
γάλους. Ταυτόχρονα, οι επι-
σκέπτες ενημερώνονταν για 
τις δυνατότητες συμμετοχής 
σε δράσεις γνωριμίας με την 
Ορεινή Κορινθία.

Στο πλαίσιο αυτών των 
παράλληλων προπαρασκευα-
στικών δράσεων, το Σάββατο 
27 Μαΐου προβλήθηκε στο 
Μουσείο το ντοκιμαντέρ "Ο 
τερματισμός" σε σκηνοθεσία 
της Ελιάνας Αμπραβανέλ. 

Το ντοκυμαντέρ αυτό απο-
τελεί έναν οδηγό για σούπερ 
ήρωες της διπλανής πόρτας, 
ο οποίος παρακολουθεί τις 
ζωές τριών ασπρομάλληδων 
«αειθαλών εφήβων» μαρα-
θωνοδρόμων που είδαν τη 
ζωή τους να αλλάζει με κάθε 
χιλιόμετρο και δεν βιάζονται 
να τερματίσουν! Η Ελιάνα 
Αμπραβανέλ είναι σκηνοθέ-
της, εικαστικός και μαραθω-
νοδρόμος. Το πρώτο μεγάλου 

μήκους ντοκιμαντέρ της με 
τίτλο “Roughcut” έκανε πρε-
μιέρα στο 15ο ΦΝΘ και προ-
βλήθηκε στον κιν/φο Δαναό.

Μια επιτυχημένη διοργά-
νωση που γίνεται θεσμός

Όπως χαρακτηριστικά τό-
νισε σε δηλώσεις του ο πρό-

εδρος του ΝΠΔΔ "Μηκώνη" 
κ. Δημήτρης Ζάρκος «Το 
STYΜPHALIA LAKE RUN γί-
νεται θεσμός στην περιοχή, 
βελτιώνεται, εμπλουτίζεται και 
φιλοδοξεί να αποτελέσει μία  
έγκυρη αθλητική διοργάνωση 
με πιστοποιημένες αγωνιστι-
κές διαδρομές σε άσφαλτο».

Δράσεις αυτού του τύπου 
αναμφίβολα αναβαθμίζουν το 
σύνολο της ορεινής Κορινθί-
ας και αναπτύσσουν μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού που 
μπορούν να ενισχύσουν την 
οικονομική ανάπτυξη της ευ-
ρύτερης περιοχής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

τηλ. 6938 614257
       6948 760450

Ο Άρης Σταύρου μετά τον τερματισμό του αγκαλιά 
με τον πρόεδρο της "Μηκώνης" Δημήτρη Ζάρκο. 
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Το μεγαλύτερο αθλητικό και πολιτιστικό 
γεγονός της ορεινής Κορινθίας
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Αναπτυξιακό 
Συνέδριο από 

το Επιμελητήριο

Αναπτυξιακό συνέδριο διοργα-
νώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας, 
1-3 Σεπτεμβρίου 2017 όπως είχε 
προαναγγελθεί στην αρχή της χρο-
νιάς .

Στόχος του συνεδρίου είναι ο 
ρόλος που θα διαδραματίσει η 
Κορινθία στη νέα πραγματικότη-
τα για την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία, αλλά και ο τρόπος μέσω 
αντίστοιχων δράσεων πόρων και 
θεσμών που θα τον πραγματοποι-
ήσει.

Τις απόψεις και τις θέσεις τους 
για την ανάπτυξη της Κορινθίας 
έχουν κληθεί να  καταθέσουν εκ-
πρόσωποι της κυβέρνησης, πανε-
πιστημιακοί , εκπρόσωποι της πε-
ριφέρειας και δήμων  και  στελέχη 
επιχειρήσεων. Συμμετέχοντες θα 
είναι επίσης εκπρόσωποι των δι-
οικήσεων των παραγωγικών και 
συνδικαλιστικών φορέων, ειδικοί 
επιστήμονες , αιρετοί κλπ.

Η θεματολογία του συνεδρίου 
θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την οικονομική 
ανάπτυξη του νομού.  Ενδεικτι-
κά αναφέρονται η αξιοποίηση της 
περιφερειακής αγοράς Λεχαίου, 
το επιχειρηματικό πάρκο, η δια-
κλάδωση του αγωγού φυσικού 
αερίου, η αναδιάρθρωση της 
αγροτικής παραγωγής , ο θεμα-
τικός τουρισμός, η ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου κλπ.

Συνολικά, σε μια περίοδο που 
η ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυξια-
κών στόχων στη χώρα σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο είναι πιο 
απαραίτητη από ποτέ, στόχος του 
συνεδρίου είναι να αναδείξει τις 
πιθανές λύσεις και διεξόδους και 
να προσεγγίσει ρεαλιστικά τις προ-
κλήσεις, ώστε να γίνει πιο “ορατό” 
το αναπτυξιακό μοντέλο που χρει-
άζεται ο Νομός Κορινθίας.

Απευθύνουμε πρόσκληση σε 
φορείς και ενεργούς πολίτες για να 
συνεργαστούν με το Επιμελητήριο 
από τώρα και μέχρι τη διεξαγωγή 
του συνεδρίου.

Επίσης  το Επιμελητήριο  διορ-
γανώνει τον Μάιο, συναντήσεις 
επιχειρηματιών αγοραστών και 
τοπικών παραγωγών – εμπόρων 
με στόχο την επαγγελματική συ-
νεργασία μεταξύ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν καθημερινά τις ερ-
γάσιμες ώρες με το επιμελητήριο 
Κορινθίας.

Στην Περιφέρεια το Leader
«Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή 

του προγράμματος Leader και ο τρό-
πος αντιμετώπισης του προβλήματος 
εκ μέρους του Υπουργείου αποτελεί 
μια επανάληψη των προηγούμενων 
πρακτικών, που δεν έφεραν τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα» δήλωσε ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 
Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια 
συνεδρίασης της ΕΝ.ΠΕ. την Πέμπτη 
25 Μαΐου 2017, για το θέμα του υπο-
μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου 
είχαμε ζητήσει το Υπουργείο να θέσει 
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου, «ώστε να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός αξιολόγησης και να 
έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα». 

«Αποδείξαμε κατά την προηγούμε-
νη προγραμματική περίοδο την εξαι-
ρετική ικανότητα των Περιφερειών 
στη διαχείριση των συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων, με αποτέ-
λεσμα τα περιφερειακά μας προγράμ-
ματα να διασώσουν το πρόγραμμα 

της χώρας» συνέχισε ο κ. Τατούλης 
και πρόσθεσε ότι «πρωτοτυπήσαμε 
και απαλλάξαμε το πρόγραμμα από 
τις παρεμβάσεις που υπήρχαν μέχρι 

τότε, με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό». 

Σε ότι αφορά τη μεταποίηση, σύμ-
φωνα με τον κ. Τατούλη, δεν θα πρέ-
πει να είναι αποκλειστικά στις Ανα-
πτυξιακές εταιρίες, αλλά θα πρέπει 
να αναλάβουν σημαντικό κομμάτι 
της οι Περιφέρειες, υλοποιώντας το 
στρατηγικό τους σχεδιασμό, αξιο-
ποιώντας ταυτόχρονα τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά τους, και όχι να κα-
τευθύνονται οι προτάσεις εκεί που 
θέλουν οι μεσάζοντες. 

Αν δεν ληφθεί από το Υπουργείο 
μέριμνα για τα κριτήρια του Leader 
για το 2018 και το 2019 από τώρα, θα 
βγούμε εκτός στόχων και θα έχουμε 
ποινές στο πρόγραμμά μας. Αν επίσης 
δεν ανοίξουν άμεσα τα προγράμματα, 
τότε θα βρεθούμε σε επίπεδο στόχων 
το 2018 και το 2019 πολύ χαμηλά με 
αποτέλεσμα να έχουμε έλλειμμα στα 
προγράμματα, της τάξης των 250 
εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε τέλος 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
θέτοντας ταυτόχρονα στη διάθεση 
του Υπουργείου τη βοήθεια και τη 
θετική συνδρομή των Περιφερειών.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ 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

Δημ. Ραψωματιώτης: Αυτό είναι 
το Επιμελητήριο που οραματίζομαι�

Αγαπητοί φίλοι και «φίλοι»,
Όσοι με γνωρίζετε και έχετε παρακολουθήσει 

τη διαδρομή μου, γνωρίζετε ότι το «κάδρο μου» 
γράφει μόνο Ραψωματιώτης. Δεν ακολουθώ κα-
νέναν, δε δέχομαι να με κατατάσσουν και ούτε, 
φυσικά, θέλω και να με ακολουθήσει κανένας.

Στην προσωπική και επαγγελματική μου δι-
αδρομή, έχω κάνει αγώνες, έχω συμφωνήσει 
δημόσια με όσα με κάνουν να νιώθω ότι είναι 
σωστά, αλλά έχω διαφωνήσει και έχω διαφορο-
ποιηθεί σε όσα είναι αντίθετα από την ιδεολογία 
μου και τον τρόπο ζωής μου.

Στον αγώνα μου για το Επιμελητήριο, δε ζη-
τάω να με ακολουθήσετε, ζητάω τη συνεργασία 
σας.

Ως επιχειρηματίες γνωρίζετε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για μια συνεργασία.

Με ξεκάθαρους και ουσιαστικούς ρόλους 
μπορούμε να βρούμε τα σημεία που μας ενώ-
νουν, ν’ αποφασίσουμε ν’ αφιερώσουμε λίγο 
χρόνο για ν’ αναπτύξουμε αυτά τα κοινά σημεία 
μας, να τα κάνουμε κοινό θέμα εργασίας, να βγά-
ζουμε προτάσεις, να τα παρουσιάζουμε και, όλοι 
μαζί, να διεκδικήσουμε τη λύση των προβλημά-
των ή τον τρόπο υλοποίησης των προτάσεών 
μας.

Παρά τις αναβολές και τις καθυστερήσεις, οι 
εκλογές του Επιμελητηρίου έρχονται και πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι.

Η συμμετοχή μας και μόνο θα δώσει λύσεις, 
θα διευκολύνει τις δουλειές μας και θα φέρει τα 
αποτελέσματα. Θα φέρει, όπως λέμε, 

την «Επιχειρηματική Συνεργασία για το 
Αποτέλεσμα».

 Ραψωματιώτης Δημήτρης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Απόλυτα κατασταλαγμένος, με σχέδιο και όρα-
μα, με πρόταση και θέσεις, με ανθρώπους που 
ενστερνίζονται και συμπορεύονται για το «Επιμε-
λητήριο του μέλλοντος», εμφανίστηκε ο επιχειρη-
ματίας κ.Δημήτρης Ραψωματιώτης σε συνέντευξή 
του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΧΙΟΝ και το δημοσι-
ογράφο Νίκο Νικολόπουλο λίγες μόνο μέρες μετά 
την ανακοίνωση του ονόματος του συνδυασμού 
με τον οποίον θα διεκδικήσει το Επιμελητήριο 
Κορινθίας «Επιχειρηματική Συνεργασία» για το 
αποτέλεσμα. 

«Δεν κάνω για πολιτικός» θα παραδεχτεί με αφο-
πλιστική ειλικρίνεια αποκαλύπτοντας πως υπήρ-
χαν τα τελευταία χρόνια προτάσεις και για την Πε-
ριφέρεια και για τον Δήμο. «Η φιλοδοξία μου είναι 
το Επιμελητήριο, 15 χρόνια είμαι στην διοίκηση 
του, έχω αγωνιστεί και έχω συμμετάσχει!» θα πει 
ο κ.Ραψωματιώτης σημειώνοντας την επιτακτική 
ανάγκη – λόγω της κατάστασης έτσι όπως σήμερα 
καταγράφεται στην οικονομία, στην χώρα και στην 
τοπική κοινωνία- της αλλαγής νοοτροπίας και φι-
λοσοφίας. «Μπορώ να δώσω και να βοηθήσω σε 
αυτήν την αλλαγή που χρειάζεται το Επιμελητήριο. 
Να γίνω το σκαλοπάτι να έρθουν τα νέα παιδιά, να 
δώσω την εμπειρία και την ικανότητα που έχω στο 
οργανωτικό, στο να στηθεί το επιμελητήριο σε μια 
άλλη βάση». 

Το Επιμελητήριο πρέπει να ασχοληθεί με την 
κατάρτιση και στήριξη των επιχειρηματιών

Η «άλλη βάση» είναι για το Δημήτρη Ραψωματι-
ώτη πολύ συγκεκριμένη και οι άνθρωποι οι οποί-
οι θα εργαστούν γι αυτήν επίσης συγκεκριμένοι. 
Επιχειρηματίες επιτυχημένοι, αποτελεσματικοί, 
άνθρωποι που θα μπορούν με οργάνωση και δου-
λειά να οδηγήσουν στο αποτέλεσμα. Άνθρωποι 
χωρίς κομματική ταυτότητα εντός του Επιμελη-
τηρίου, επιχειρηματίες που «βλέπουν» το επιμε-
λητήριο ως «σπίτι τους» και όχι ως εισπρακτικό 
φορέα και μόνο! 

«Η κατεύθυνση που έχει σήμερα το Επιμελητήριο 
είναι λάθος. Γι αυτό και το αποτέλεσμα είναι λάθος. 
Δεν ήμουν και δεν θα γίνω ούτε τώρα μηδενιστής. 
Έχουν γίνει δράσεις, έχουν γίνει πράγματα όμως η 
κατεύθυνση του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι ο 
επιχειρηματίας. Διαφωνούσα διαφωνώ και το λέω 
κάθετα με την λειτουργία στο επιμελητήριο ενός 
ΚΕΚ για ανέργους. Ναι θέλουν στήριξη αλλά υπάρ-
χουν άλλοι φορείς για την κατάρτισή τους. 

Το επιμελητήριο πρέπει να ασχοληθεί με την κα-
τάρτιση και την στήριξη των επιχειρηματιών. Δεν 
έχει να κάνει αυτό που λέω με πρόσωπα έχει να 
κάνει με φιλοσοφία, με λογική. Στην ίδια λογική 

είναι και οι εκθέσεις. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω 
μια έκθεση που θα χαρακτηριστεί πανελλαδική και 
να έρθουν από άλλες περιοχές να πουλήσουν στην 
Κορινθία! Η πρόταση μου ήταν τοπικές εκθέσεις κα-
τηγορίας. Πχ για τα οινοποιία, για να αναδείξουμε το 
είδος. Ας είναι μικρή. Δεν πρέπει να μας απασχολεί 
να κάνουμε ένα κοινωνικό γεγονός, να έρθουν οι 
φίλοι και οι γνωστοί και να περάσουν από τα περί-
πτερα. 

Μας ενδιαφέρει οι επιχειρήσεις που μετάσχουν, 
που θα αφιερώσουν κάποιες μέρες και θα δώσουν 
χρήματα για την παρουσία τους, να μπορέσουν αν 
δουν κάποιους πελάτες και να πουλήσουν! Διαφω-
νώ σε αυτές τις λογικές και φιλοσοφίες. Όλο αυτό 
έχει κάνει τον επιχειρηματία να είναι μακριά από το 
επιμελητήριο.»

Χωρίς πολιτικές τοποθετήσεις
Στο ερώτημα αν «υπάρχουν άνθρωποι που 

μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια, 
να δουλέψουν για ένα τέτοιο αποτέλεσμα ακόμα 
κι αν οι εκλογές γίνονταν την επόμενη εβδομά-
δα» ο κ.Δημήτρης Ραψωματιώτης είναι κάθετος. 
«Άνθρωποι στην Κορινθία υπάρχουν πολλοί και 
αξιόλογοι. Και ο αγώνας μου είναι αυτός ακριβώς, 
να συνεργαστούμε με επιχειρηματίες που είναι στο 
«φουλ» της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται στο Επιμε-
λητήριο ακόμα και για 2-3 ώρες το μήνα αλλά να 
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ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Υποχρεωτική 

η τοποθέτηση μετρητών 
για την τιμολόγησή του
Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 

Β 1751/22-05-2017) η Απόφαση της Εθνικής Επιτρο-
πής Υδάτων, με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων 
κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 
Μέθοδος και διαδικασίες  για την ανάκτηση κόστους 
των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». 
Με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Φάμελλος, θεσμοθετεί-
ται το περιβαλλοντικό τέλος στο νερό άρδευσης, το 
οποίο αναμένεται να επιβληθεί πριν το 2020.

Οι αυξήσεις που θα μπαίνουν στους λογαριασμούς 
δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν την αύξηση του ΑΕΠ 
του περασμένου χρόνου. Οι αγρότες ωστόσο φαίνεται 
ότι θα έχουν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καθώς 
εκτός από  την αύξηση στο νερό θα πρέπει να υπολογί-
σουν και το κόστος για την τοποθέτηση μετρητή.

Η απόφαση αναφέρει ότι για το νερό αγροτικής 
χρήσης (άρδευσης) οι πάροχοι (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, κ.α) με-
ριμνούν για τη σταδιακή τοποθέτηση υδρομετρητών 
στο σύνολο των χρηστών του δικτύου εντός τριετίας 
εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Το 
σχετικό κόστος δύναται να αναλαμβάνεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών ύδατος και να ανακτάται μέσω 
της αποπληρωμής του από τους χρήστες.

Εφόσον ο πάροχος εκτιμά ότι δεν είναι τεχνικά ή 
οικονομικά εφικτό να τοποθετούν συστήματα μέ-
τρησης της κατανάλωσης ύδατος στο σύνολο του δι-
κτύου εντός τριετίας, υποχρεούται να καταθέσει στη 
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Σχέδιο Δράσης όπου θα προσδιορίζονται το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της το-
ποθέτησης συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης 
ύδατος (υδρομετρητών ή άλλου συστήματος ισοδυ-
νάμου αποτελέσματος).

Τιμολόγηση
Ο τρόπος τιμολόγησης από τους παρόχους των 

υπηρεσιών για αγροτική χρήση στους τελικούς χρή-
στες γίνεται βάσει μικτού συστήματος χρέωσης. Το 
σύστημα χρέωσης αποτελείται από δύο μέρη: 

α) ένα σταθερό τέλος και 
β) ένα μεταβλητό τέλος ανά μονάδα νερού (ογκο-

μετρική χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης 
νερού), το οποίο αυξάνεται βάσει της αύξησης της 
κατανάλωσης

Το σταθερό τέλος εφαρμόζεται στην άρδευση ανά 
στρέμμα καλλιέργειας. Τα μεταβλητά τέλη ανά κυβικό 
μέτρο εφαρμόζονται στους χρήστες, ανάλογα με την 
μετρηθείσα ποσότητα του ύδατος για αγροτική χρήση 
που καταναλώθηκε. Στα μεταβλητά τέλη περιλαμβά-
νεται και το περιβαλλοντικό τέλος.

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η καταμέ-
τρηση του ύδατος για άρδευση, ώστε να γίνεται χρέ-
ωση ανά κυβικό μέτρο, και μέχρι τοποθετηθούν συ-
στήματα μέτρησης, ο πάροχος εκτιμά την ποσότητα 
του ύδατος που καταναλώθηκε, είτε κατά έκταση γης 
και είδος καλλιέργειας καθώς και μέθοδο άρδευσης, 
είτε κατά χρόνο χρήσης του αρδευτικού νερού, ανά-
λογα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές προβλέψεις των Σχεδίων Διαχεί-
ρισης ΛΑΠ Λεκανών Απορροής Ποταμών), τους κώ-
δικες ορθών γεωργικών πρακτικών.

Σημαντική η μείωση των εξαγωγών σε όλα 
τα εσπεριδοειδή λόγω μειωμένης παραγωγής

Αισθητή είναι η μείωση στις εξαγωγές εσπερι-
δοειδών που καταγράφεται μέχρι τώρα, η οποία 
όμως δεν συνοδεύεται από πτώση τιμών, σε βαθ-
μό που να δημιουργεί προβλήματα στους παρα-
γωγούς. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και 
συνεργάτης του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρή-
σεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών 
και Χυμών (INCOFRUIT – HELLAS), Γιώργος Πο-
λυχρονάκης, που μας έδωσε και την πλήρη εικό-
να για την πραγματική πορεία των εσπεριδοειδών 
αλλά και το εισόδημα των παραγωγών όπως δι-
αμορφώθηκε, θα υποστηρίξει πως «παρόλο που 
είναι μία χρονιά μειωμένης παραγωγής, θα έλε-
γα ότι είναι μία σχετικά ικανοποιητική χρονιά από 
πλευράς εισοδήματος παραγωγών, αφού το φετι-
νό εισόδημα είναι σχεδόν στα ίδια περίπου επίπεδα 
με το αντίστοιχο του 2016, όταν είχαμε καταγράψει 
μία από τις καλύτερες εξαγωγικές περιόδους».

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Γεγονός είναι ότι, μέχρι την 19η Μαΐου, στείλαμε 

για εξαγωγές 277.855 τόνους πορτοκάλια ενώ το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι είχαν εξαχθεί 
372.041 τόνοι.

Από αυτά τα νούμερα προκύπτει ότι η μείωση 
στις εξαγωγές είναι της τάξεως των 94.186 τόνων. 
Αναλυτικότερα, στην Αργολίδα, οι εξαγωγές που 
έγιναν έφθασαν τους 145.021 τόνους, στη Λακω-
νία τους 14.053 τόνους, στην Κορινθία 3.521, στην 
Αρκαδία 29 και στη Μεσσηνία τους 19 τόνους. Ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποσότητες των 
εξαγωγών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. 
Στην Αργολίδα είχαμε 212.047 τόνους. Είναι σαφές 
ότι η μείωση της εξαγωγικής δύναμης της Αργο-
λίδας αυτή τη χρονιά κατά 67.026 τόνους είναι και 
το καθοριστικό στοιχείο της τελικής διαμόρφωσης 
της εξαγωγικής εικόνας, αφού αντιστοιχεί σε πάνω 
από το 60% της συνολικής μείωσης. Στους υπό-
λοιπους νομούς είχαμε στην Αρκαδία 62 τόνους, 
στη Λακωνία 17.833 τόνους, στην Κορινθία 3.858 
τόνους και τέλος στη Μεσσηνία 20 τόνους.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
Μειωμένη ήταν και η ποσότητα των εξαγωγών 

στα μανταρίνια, όπου σύμφωνα με στοιχεία της 
INCOFRUIT – HELLAS και του Γιώργου Πολυχρο-
νάκη, η παραγωγή στο σύνολο της χώρας έφθα-
σε τελικά στους 81.188 τόνους έναντι 98.625 την 
περασμένη χρονιά. Η κατανομή της παραγωγής 
μανταρινιών στην Πελοπόννησο έχει ως εξής: Η 
Αργολίδα έφτασε τους 15.043 τόνους ενώ το ίδιο 
χρονικό διάστημα το 2016 είχε 22.519 τόνους. 
Η Αρκαδία είχε μηδενικές ποσότητες και τις δύο 
χρονιές, όπως και η Μεσσηνία. Αντίθετα, η Λακω-
νία φέτος έφτασε τους 2.715 τόνους, ενώ το 2016 
είχε μόλις 1.309 τόνους και τέλος Κορινθία άγγιξε 
τους 75 τόνους φέτος. Η εικόνα λοιπόν που δια-
μορφώνεται είναι ότι υπάρχει μία μείωση των εξα-
γωγών των πορτοκαλιών κατά 25% στη συνολική 
παραγωγή και μία μείωση 17,18% στα μανταρίνια. 
Το σύνολο των στοιχείων που καταγράφουμε αφο-
ρούν την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2016 έως την 19 
Μαΐου του 2017. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
κ. Πολυχρονάκη, από το σύνολο των εξαγωγών, 
οι 40.000 τόνοι πορτοκάλια είναι Βαλέντσια.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές για τα πορτοκάλια ήταν 15-17 λεπτά, 

ενώ για τις Ναβαλίνες 20-24 λεπτά, κυρίως κα-
νονικού μεγέθους. Τέλος, τα Βαλέντσια, μέχρι την 
εποχή που έφευγαν για εξαγωγές ξεκίνησαν από 
τα 21 έως 23 λεπτά και έφτασαν μέχρι 40 λεπτά. Η 
μεσοσταθμική τιμή πρέπει να θεωρείται ότι έφθα-
σε τα 32 λεπτά. Αυτή η τιμή, φυσικά, έκανε την 
εξαγωγή απαγορευτική, αλλά υπήρξε και υπάρ-
χει μία δυναμική αύξηση από την εγχώρια αγορά. 
Στις ιδιαιτερότητες της χρονιάς και η αύξηση της 
χυμοποίησης πορτοκαλιών κατά 10%-15% λόγω 
της παρουσίας μικροκαρπίας σε κάποιες περιοχές. 
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα λεμόνια, είχαμε παραγωγή 
πανελλαδικά 3.416 τόνους έναντι 20.035 τόνους 
την περασμένη χρονιά, που ήταν μία ιδιαίτερη χρο-
νιά, αφού έγινε ρεκόρ εξαγωγών.
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έρχονται οργανωμένοι και έτοιμοι ώστε να είναι και αποτελε-
σματικοί όπως ακριβώς αποτελεσματικοί είναι και στη δουλειά 
τους! 

Και εγώ ο ίδιος, δεν έχω σκοπό να βρω ένα γραφείο και να 
περνάω το χρόνο μου εκεί. Δεν μου το επιτρέπουν οι επιχει-
ρηματικές μου δραστηριότητες. Σαφώς θα υπάρξουν και άν-
θρωποι που θα βρίσκονται εκεί περισσότερο χρόνο, να στηρί-
ζουν και ν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των επιχειρηματιών 
σε καθημερινή βάση, κυρίως όμως το αποτέλεσμα θα έρθει 
από εκείνους που θα αφιερώνουν 2-3 ώρες αλλά θα έχουν το 
αποτέλεσμα. 

Ένας τέτοιος συνδυασμός δεν είναι δύσκολο να συγκροτηθεί 
ακόμα κι αν γίνουν οι εκλογές την επόμενη εβδομάδα. Είναι 
δύσκολο μόνο όταν περιμένεις από ομάδες, παρατάξεις και 
κόμματα να σου ετοιμάσουν και να σου γνωρίσουν ανθρώ-
πους! Ο καθένας έχει την πολιτική του τοποθέτηση σαφώς, 
όλοι γνωριζόμαστε καλά, σε καμία περίπτωση δεν πάμε με 
τέτοια ταυτότητα στο επιμελητήριο.» 

Η αποχώρηση Νανόπουλου
Η αποχώρηση του εν ενεργεία Προέδρου Βασίλη Να-

νόπουλου δεν επηρέασε σε κανένα βαθμό τις κινήσεις, τις 
σκέψεις και τις ενέργειες του Δ. Ραψωματιώτη και ο ίδιος 
εξηγεί γιατί: «Η δική μου διάθεση για να συμμετάσχω μ ένα 
ρόλο συντονιστικό και πρωτοπόρο στο επιμελητήριο υπήρχε 
και υπάρχει. Ήταν δηλωμένη. Δεν επηρέασε αν θα ήταν ή όχι 
υποψήφιος ο κ.Νανόπουλος. Κάποιοι άλλοι έχουν θέσει προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής» είπε χαρακτηριστικά δίχως να παρα-
λείψει να καυτηριάσει με δεινότητα το γεγονός ότι το Επιμε-
λητήριο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας διαμάχης που έχει 
να κάνει με τα δημοτικά πράγματα. «Είναι τραγικό λάθος να 
μπλέκουμε το επιμελητήριο με άλλες δομές. Το επιμελητήριο 
είναι για τους επιχειρηματίες. Είναι τραγικό λάθος για όσους 
προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν για άλλα πράγματά. Και 
οι ευθύνες ισόποσα βαρύνουν και τις δυο πλευρές.»

Σε επίπεδο ευθυνών ο Δημήτρης Ραψωματιώτης μίλησε 
και για εκείνες που έχουν οι εν ενεργεία Πρόεδροι των Επι-
μελητηρίων αναφορικά με την μεγάλη καθυστέρηση στην 
διεξαγωγή των εκλογών. Ευθαρσώς ανέφερε πως αν είχαν 
υπάρξει αντιδράσεις από μέρους τους ενδεχομένως και η 
κυβέρνηση να είχε προχωρήσει τις διαδικασίες, διαδικασί-
ες που όπως ανέφερε δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει – αν και 
υπάρχει χρόνος – με ορίζοντα κάλπης το Νοέμβριο. «Δεν 
υπάρχει πίεση από τους εν ενεργεία Προέδρους, η κυβέρνη-
ση από την πλευρά της έχει άλλα πιο σημαντικά θέματα που 
ασχολείται αλλά έτσι απαξιώνεται η ίδια η επιχειρηματικότητα 
και αν δεν αλλάξει αυτό πως θα δημιουργήσουμε παραγωγή, 
πρώτη ύλη πως θα έρθει η ανάπτυξη;» 

Διαχείριση απορριμμάτων και RapMedia
Στην πρώτη αυτή συνέντευξη του μετά την ανακοίνωση 

του ονόματος του συνδυασμού του ο Δημήτρης Ραψωμα-
τιώτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ζήτημα των απορ-
ριμμάτων ένεκα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 
καταθέτοντας την θέση πως «τέλος δεν φαίνεται» αλλά και 
στο μεγάλο του «μεράκι» την επικοινωνία το οποίο λαμβάνει 
σάρκα και οστά μέσα από την Rap Media, μια εταιρία που 
προκάλεσε στην έναρξή της μεγάλα ερωτηματικά για τις 
προθέσεις και τους στόχους της αλλά και τώρα για τα επό-
μενα βήματα της, βήματα που ήδη καταγράφονται με την 
δημοσιογραφική – πολιτική ιστοσελίδα moriasnews.gr. Σε 
κάθε περίπτωση ο επιχειρηματίας διέψευσε τα σενάρια που 
θέλουν αυτές τις δραστηριότητες να περαιώνονται με την 
περαίωση των εκλογών του Επιμελητηρίου. «Η εταιρία επι-
κοινωνίας είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν είναι 
για κάποιο διάστημα και φαίνεται από την επένδυση που έχου-
με κάνει και σε ανθρώπους. Και όταν επενδύσεις σε σοβαρούς 
και αξιόλογους ανθρώπους δεν μπορείς να το κάνεις για μικρό 
χρονικό διάστημα, συνεπώς σε καμία περίπτωση αυτή η δρα-
στηριότητα δεν έχει ορίζοντα τέλους. Έχει ορίζοντα ανόδου και 
επόμενα βήματα.»
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Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση 
για τον Καζαντζάκη στο Βραχάτι

Με προεξάρχοντες το Ίδρυμα Κο-
ρινθιακών Μελετών και το Βιβλι-
οπωλείο Μπιτσάκου, το βροχερό 
Σαββατόβραδο της 27 Μαΐου, έμελε 
να είναι ένα από τα ομορφότερα και 
περιεκτικότερα πνευματικά συμβά-
ντα των τελευταίων ετών. Το γεγονός 
έλαβε χώρα στην παραλιακή ζώνη 
του Βραχατίου, στον εκλεπτυσμένης 
αισθητικής εσωτερικό Πολυχώρο 
του Βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου και 
αποτέλεσε μια σοβαρή και εμπερι-
στατωμένη προσέγγιση στο ποιητικό, 
φιλοσοφικό και λογοτεχνικό έργο του 
Νίκου Καζαντζάκη. 

Πλαισιωμένη από οπτικοακουστικό 
υλικό, με αναφορά στην εποχή του 
Καζαντζάκη και θεατρικό αναλόγιο 
με απόσπασμα από την ποιητική του 
τραγωδία με τίτλο «Καποδίστριας» 
που ερμήνευσε πολυμελές επιτελείο 
ηθοποιών και τραγουδιστών της θε-
ατρικής Σκηνής από τη Σικυώνα. 
Επιτυχημένος συνδυασμός όλων των 
μέσων που αναδείκνυαν το παναν-
θρώπινο μέγεθος του μεγάλου πνευ-
ματικού άνδρα. 

Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκε άλ-
λοτε με γλαφυρό και ενίοτε με νευ-
ρώδη τρόπο από το συγγραφέα και 
δημοσιογράφο κ. Γιώργο Σταματό-
πουλο και τον ποιητή κ. Ηλία Γκρη η 
εμπεριστατωμένη θεώρηση τους ως 
προς το πολυδιάστατο και κατά ορι-
σμένους άνισο έργο του Καζαντζάκη 
καθώς και ως προς τις καλά μελετη-
μένες σημάνσεις των στοιχείων που 
ευνόησαν ή παρεμπόδισαν στο έργο 

του τον πλέον διάσημο, μαζί με τον 
Καβάφη, ανά την υφήλιο κορυφαίο 
Έλληνα διανοητή. Καίριες και ουσι-
ώδεις υπήρξαν μετά τις τοποθετήσεις 
των ομιλητών οι ερωτήσεις των συ-
μπολιτών μας και όχι μόνον, που κα-
τέκλυσαν το χώρο, εντός και εκτός, 
παρά το ψιλόβροχο. Δημιούργησαν 
έναν ενδιαφέροντα διάλογο που δια-
τηρήθηκε σχεδόν έως το μεσονύκτιο. 

Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν 
στη συζήτηση ο σπουδαίος μουσι-
κοσυνθέτης κ. Θωμάς Μπακαλάκος 
καθώς και οι εκπρόσωποι του Κοινο-
βουλίου και της Περιφερειακής Αυτο-
διοίκησης: Οι κύριοι Γιώργος Τσόγκας 
και Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτές 
Κορινθίας και ο περιφερειακός σύμ-
βουλος κ. Απόστολος Παπαφωτίου. 
Ασυνήθιστα μεγάλο το ακροατήριο 
(υπερέβη τα 350 άτομα) όπως προ-
αναφέρθηκε, το οποίο συμμετείχε με 
προσήλωση και μεγάλο ενδιαφέρον. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε με τη συνεργασία των Συλλόγων 
«Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου και 
«Νεφέλη» Διμηνιού, οι οποίοι δημι-
ούργησαν μια όμορφη εικόνα υποδο-
χής με παραστάτες νεαρούς εφήβους 
που έφεραν την παραδοσιακή ενδυ-
μασία της Κρήτης. 

Πολύτιμη βοήθεια στην εκδήλωση 
πρόσφεραν ο κ. Αναστάσιος Γκιού-
λης, ο κ. Μάριος Στεφανιδέλης και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαλιά-ΖΩ 
καθώς και η εφημερίδα «Γνώμη Πο-
λιτών» που υπήρξε ο αποκλειστικός 
χορηγός επικοινωνίας. 
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∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΡΕΑΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

απολαύστε γευστικές λιχουδιές φτιαγμένες
από μας με μεράκι και εγγυημένη

φροντίδα και προσοχή!  

Στο Βραχάτι το 33ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών

Την Κυριακή 28 Μαΐου άνοιξε την 
αυλαία του το 33ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-
μικών/Ελληνικό Τμήμα. Το Συνέδριο 
που θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 01 
Ιουνίου 2017, διεξάγεται στο Βραχάτι 
στο ξενοδοχείο «Alkyon».

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν 
αντιπρόσωποι απ’ όλες τις Τοπικές 
Διοικήσεις της χώρας μας, εκδρο-
μείς μέλη της Δ.Ε.Α., αλλά και Αστυ-
νομικοί Αλλοδαποί οι οποίοι έχουν 
προσκληθεί από την Πολωνία, την 
Γερμανία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η Τοπική Διοίκηση Κορινθίας 
ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Δι-
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Ελλη-
νικό Τμήμα ανέλαβε την προετοιμα-
σία της διοργάνωσης του Συνεδρίου 
και προς την κατεύθυνση αυτή εργά-
ζεται για την όσο το δυνατό καλύτερη 
επιτυχία του Συνεδρίου.

Πέραν των εργασιών του Συνεδρί-

ου το πρόγραμμα περιλαμβάνει επι-
σκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
και αξιοθέατα της Κορινθίας (Αρχ. 
Κόρινθος, Αρχ. Νεμέα, διάπλους 
διώρυγας Ισθμού, Ι.Μ. Οσίου Πατα-
πίου, Ηραίο, Λίμνη Βουλιαγμένης), 
προκειμένου οι επισκέπτες να γνω-
ρίσουν και να θαυμάσουν από κοντά 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, 
αλλά και τα αξιοθέατα του νομού μας.

Στην τελετή έναρξης που έγινε τη 
Δευτέρα 29-05-2017 αναπτύχθη-
κε το θέμα «Ο διάλογος μεταξύ των 
πολιτισμών ξεκινάει με τα παιδιά» 
με εισηγήτρια την κα. Τζιτζίκου Σο-
φία, πρόεδρο της Ελληνικής εθνικής 
επιτροπής UNICEF. Στην τελετή πα-
ρέστησαν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος και οι αντιδή-
μαρχοι Βασίλης Τρωγάδης και Μαρία 
Καλλίρη ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, ο 
πρόεδρος της Ανέλιξης Ανδρέας Σιά-
χος, δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι..

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Πάνω: Η αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη, ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και ο πρόεδρος της Τ.Δ. Κορινθίας 
Αποστόλης Σπυράκος. 
Κάτω(από δεξιά): Βασίλης Τρωγάδης αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας, Μιχάλης 
Σδράλης πρόεδρος Δ.Σ., Ανδρέας Σιάχος πρόεδρος "Ανέλιξης" παρακολου-
θούν την έναρξη του συνεδρίου.
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 agathouspa.gr

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

 info@agathouspa.gr

Στο

υποδεχόµαστε
τη νέα γενιά laser

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

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

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405
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Συνάντηση στο δημαρχείο για τη μάστιγα 
των κλοπών αγροτικών προϊόντων

Συζήτηση πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Σικυωνίων με φο-
ρείς του δήμου και εκπροσώπους 
του δασαρχείου για την ανάγκη 
να αυξηθεί η φύλαξη σε αγροτι-
κές περιοχές που πλήττονται από 
κλοπές αγροτικών προϊόντων, ή 
και άλλων υλικών σε κτήρια που 
βρίσκονται κοντά σε εστίες ΡΟΜΑ. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βα-
σίλης Δομετίου μας εξηγεί πώς η 
κίνηση αυτή έγινε με αφορμή τη 
συνεχιζόμενη αύξηση των κλο-
πών αγροτικών προϊόντων, αλλά 
και υλικών, τα οποία αφαιρούνται 
από υποδομές του δήμου. Για πα-
ράδειγμα μας αναφέρει την περί-
πτωση του γηπέδου Τραγάνας που 
έχει χτυπηθεί και ρυπανθεί από 
περιπλανώμενους, κυρίως, Ρομά. 

Στις προτάσεις που τέθηκαν 
προτεραιότητα τοποθετήθηκε η 
απομάκρυνση των παραπηγμάτων 
από τις εισόδους του δήμου με 
αγορά των σχετικών οικοπέδων 
από το δήμο, αλλά και η αύξηση 
των περιπολιών τόσο του δασαρ-
χείου όσο και της Αστυνομίας. 

Διαπιστώθηκε πώς το Δασαρ-
χείο αδυνατεί, όπως ανέφεραν οι 

εκπρόσωποί του, να ανταποκρι-
θεί αφού δεν διαθέτει κατάλληλο 
εξοπλισμό και τα κονδύλια γι’ αυτό 
είναι πενιχρά. 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Κιάτου στην τοποθέτησή του 
σύστησε στους εμπόρους οπωρο-
κηπευτικών και άλλων να μην αγο-
ράζουν από πλανόδιους, καθώς 
αυτό θα φέρει και κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία αφού δεν ξέρει αν το 
προϊόν είναι σίγουρο και ασφαλές 
για τον καταναλωτή. 

Παρών ήταν και ο βουλευτής 
του νομού κ. Δήμας, ο οποίος επε-
σήμανε ότι ο ίδιος έχει εντοπίσει το 
πρόβλημα και έχει κάνει και σχετι-
κή ερώτηση στη βουλή. 

Εν κατακλείδι οι παρευρισκό-
μενοι συμφώνησαν να κινητοποι-
ήσουν και τους άλλους δήμους 
της Κορινθίας και να προβούν σε 
ανάλογες συναντήσεις με τους 
φορείς της περιοχής τους, ώστε 
όλοι οι δήμοι μαζί να στείλουν ένα 
ενιαίο αίτημα προς το Υπουργείο 
να αυξηθούν τα μέτρα αστυνόμευ-
σης και προστασίας της περιουσί-
ας τόσο των πολιτών όσο και του 
δημοσίου έναντι των επίδοξων 
κλεφτών. 
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ΨΥΛΛΑΣ
Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας, τηλ. 2742035333

Ξεκίνησαν τα προγράμματα 
κατάρτισης των Νέων Γεωργών

Ξεκίνησαν στις 5/5/2017 τα προ-
γράμματα κατάρτισης των Νέων Γε-
ωργών δικαιούχων της 2ης Προκή-
ρυξης του ΜΕΤΡΟΥ 112 «Ενισχύσεις 
για Νέους Γεωργούς», στο πλαίσιο 
της Δράσης: 01.1.1: «Δράσεις Κατάρ-
τισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 
νέους γεωργούς και μικρές γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 
01 του ΠΑΑ 2014-2020. Η δράση 
στοχεύει στην επαγγελματική κα-
τάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους 
δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και 
προσόντα για να γίνουν επιχειρημα-
τίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα 
αποφασίζουν για τις γεωργικές τους 
εκμεταλλεύσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από 
τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αφορούν στην 
Φυτική, Ζωική και Μικτή παραγωγι-
κή κατεύθυνση της εκμετάλλευσης 
των καταρτιζόμενων, περιλαμβά-
νουν θεωρητική και πρακτική κατάρ-
τιση και έχουν διάρκεια 150 ωρών, 
ενώ συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων 
στις 12/05/17 ο Γενικός Γραμματέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ Χα-
ράλαμπος Κασίμης παρευρέθηκε στα 
2 πρώτα τμήματα κατάρτισης Νέων 
Γεωργών που πραγματοποιήθηκαν 
στο Βέλο για τις θεματικές ενότητες 
«Αμπελουργία», «Ελαιοκομία». 

Ο ΓΓ είχε την ευκαιρία να συνο-
μιλήσει με τους Νέους Αγρότες, να 
ενημερωθεί για τα προβλήματά τους 
και να αναφερθεί στα Μέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης που πρόκειται να προκηρυχτούν 
μέχρι το τέλος του έτους.

Θεματικά πεδία
Συνολικά αναμένεται να γίνουν 

560 Προγράμματα Κατάρτισης που 
θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περι-
λαμβάνει τα εξής πεδία:

 Γνώση των υποχρεώσεων και δυ-
νατοτήτων που απορρέουν από την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και 
την εθνική πολιτική για την αγροτική 
ανάπτυξη.

Χρηματο-οικονομική διαχείριση 
εκμεταλλεύσεων και χρήση ΤΠΕ και 
νέων τεχνολογιών.

Κώδικες ορθής γεωργικής πρα-
κτικής, ορθή διαχείριση των φυσι-

κών πόρων και ασφάλεια της εργα-
σίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Εμπορία και μεταποίηση αγροτι-
κών προϊόντων, με έμφαση στις βρα-
χείες αλυσίδες.

Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά 
με την κατεύθυνση και τις ανάγκες 
της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση 
αποβλήτων ειδικά για τη ζωική πα-
ραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλ-
λιεργειών και ζώων, λίπανση, κ.λπ.).



ΤΕΤΑΡΤΗ   31  ΜΑΪΟΥ   201716 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΑθλητισμός

Κυπελλούχος Ελλάδος στο Wado ryu Karate 
ο Βελιώτης Λευτέρης Δημητριάδης

Μια ακόμη επιτυχία στο ενεργη-
τικό καταχώρησε ο βελιώτης αθλη-
τής Καράτε Λευτέρης Δημητριάδης. 
Αναδείχθηκε ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ στο πρωτάθλημα καράτε 

«Open Wado Karate Cup» στο αθλη-
τικό κέντρο Άνω Λιοσίων το Σάβ-
βατο 27 Μαΐου 2017. Ο Λευτέρης 
μετά από την εκπληκτική εμφάνιση 
που πραγματοποιησε στους αγώνες 

ανέβηκε δίκαια στο πρώτο σκαλί 
του βάθρου, γεμίζοντας με χαρά 
τόσο τον προπονητή του Μελέτση 
Δημήτρη, ο οποίος δήλωσε αισιο-
δοξία για την μελλοντική του πορεία 

στο χώρο των πολεμικών τεχνών, 
όσο και τον πατέρα του, πολύτιμο 
συμπαραστάτη και αρωγό του στη 
μεγάλη προσπάθειά του στο άθλημα 
του καράτε.

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του "Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊ-

κός"  καλεί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια Εκλο-
γοαπολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 
6' του καταστατικού.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό 
Γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος» την Κυριακή 04 
Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επα-
ναληφθείτην επόμενη Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, 
ώρα 11 π.μ. στον ίδιο χώρο (Κλειστό Γυμναστήριο 
«Γ. Τριαντάφυλλος»), με θέματα Ημερήσιας Διάτα-
ξης,
1. Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός,
2. Προγραμματισμός - Προϋπολογισμός περιόδου

2016-2017,
3. Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού συμ-

βουλίου.
Η παρουσία όλως είναι απαραίτητη.
Σημ. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακός τακτο-

ποιημένοι. Τα μέλη δα μπορούν να τακτοποιήσουν τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις στο χώρο της Συνέ-
λευσης..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αθλητών, Γονέων και Φίλων για 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΑΣ Παμβοχαϊκός 
καλεί τους γονείς των αθλητών καθώς και τους φί-
λους του Συλλόγου, για ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στο περιθώριο της ετήσιας Εκλογοαπολογιστική Συ-
νέλευσης

Η εκδήλωση θα προηγηθεί της συνελεύσεως και 
θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο «Γ. 
Τριαντάφυλλος» την Κυριακή 11 Ιουνίου ώρα 11.00 
το πρωί. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η παρουσία 
όλων θα τους χαροποιήσει ιδιαίτερα και η συμμετο-
χή στο διάλογο θα τους βοηθήσει «να βελτιώσουμε 
τις υπηρεσίες που προσφέρει ο σύλλογος και που από 
κοινού υπηρετούμε για το καλό του αθλητισμού και 
των παιδιών μας».
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Μόνιμη στέγη για την  
«Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων»

Η «Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέ-
ων», βρίσκεται στην ευτυχή θέση να 
ανακοινώσει στα μέλη της και στους 
φίλους και υποστηρικτές κάθε πολιτι-
στικής δραστηριότητας στο νομό μας 
ότι επιτέλους, επτά χρόνια μετά την 
ίδρυσή της, απόκτησε ιδιόκτητη στέ-
γη, στην οδό Κολοκοτρώνη 2, στην 
Κόρινθο. 

Η στέγη αυτή δε θα μπορούσε να 
αποκτηθεί, εάν δε συνέτρεχαν αρω-
γοί και συμμέτοχοι στο ωραίο όρα-
μα: ο Δήμος Κορινθίων (Δήμαρχος 
Αλέξανδρος Πνευματικός), η Κο-
ρινθιακή Αλευροβιομηχανία Αφοι 
ΜΑΡΡΑ, τα Διυλιστήρια Κορίνθου 
ΜΟΤΟR OIL, η οικογένεια του κ. Πα-
ναγιώτη Βενετσάνου και της θεατρι-
κής συγγραφέως-ποιήτριας κας Μί-
νας Πέτρου-Βενετσάνου, οι αδελφές 
Ελένη και Αναστασία Καρβέλη, η κα 
Όλγα Δρίτσα-Δόσχορη, ο δικηγόρος 
κ. Αναστάσιος Αθ. Σκλήρης, η Ιερά 
Μητρόπολη Κορίνθου (σεβ. Μητρο-
πολίτης κ.κ. Διονύσιος Δ΄), ο πανε-
πιστημιακός καθηγητής κ. Αριστείδης 
Δουλαβέρας, ο οικονομολόγος κ. Πα-
ναγιώτης Μαυραγάνης, ο τ. Γενικός 
Επιθεωρητής Εκπαίδευσης κ. Σπύρος 

Μιχόπουλος και τριάντα ακόμα μέλη 
της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέ-
ων. Τα ονόματα όλων των χορηγών 
απαθανατίζονται σε πινακίδα τιμής σε 
εμφανές σημείο της αίθουσας.                                              

Ο χώρος ετοιμάζεται ήδη, για να 
στεγάσει εκδηλώσεις για το βιβλίο, 
την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και 
για να καταστεί με τον καιρό το στέ-
κι των συγγραφέων και η κιβωτός 

προβολής και διάσωσης όλων των βι-
βλίων όλων των Κορινθίων συγγρα-
φέων (λογοτεχνών, επιστημόνων, δο-
κιμιογράφων κ.λπ.), με τη δημιουργία 
της «Παγκορινθιακής Βιβλιοθήκης». 

Το Δ.Σ. της «Εταιρείας Κορινθίων 
Συγγραφέων», μετά από έρευνα αγο-
ράς και αποσκοπώντας τόσο στη λει-
τουργικότητα του χώρου όσο και στην 
αισθητική του, εκτιμά ότι χρειάζονται 

άμεσα επτά ομοιόμορφες βιβλιοθή-
κες, αξίας 500 Ε εκάστη, καθώς και 
τα ανάλογα χρήματα για αγορά 30 
καθισμάτων, ψηφιακού προβολέα, 
οθόνης, ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και ηχητικού συστήματος, ώστε να 
ολοκληρωθεί πλήρως ο εξοπλισμός. 
Για τούτο απευθύνει προσκλητήριο 
τιμής σε φυσικά πρόσωπα, συλλογι-
κότητες ή θεσμικούς φορείς, στους 
έξι Δήμους της Κορινθίας, σε όποιαν 
και όποιον έχει τη διάθεση και τη 
δυνατότητα να συνεισφέρει για την 
αγορά μίας από τις επτά βιβλιοθήκες 
ή κάποιου από τα λοιπά απαραίτητα 
για τη λειτουργία της στέγης. Ως αντί-
δωρο τιμής η «Εταιρεία Κορινθίων 
Συγγραφέων» υπόσχεται, σε εμφανές 
σημείο του δωρηθέντος επίπλου ή 
σε εμφανές σημείο της αίθουσας θα 
αναγράφεται το όνομα του δωρητή ή 
«εις μνήμην προσφιλούς προσώπου» 
ή ό,τι άλλο προταθεί.

Την Τετάρτη 24 Μάη 2017 συνεδρί-
ασε για πρώτη φορά το ΔΣ στον νε-
οαποκτηθέντα και πλήρως ανακαινι-
σμένο χώρο, σε κλίμα ενθουσιασμού 
και χαράς.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

«ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 2017»
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου διοργανώνει το Σάββατο 10 και Κυρια-

κή 11 Ιουνίου 2017 τους Διασυλλογικούς Αγώνες «ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΙΑ 
2017» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

Οι  διαγωνιζόμενες κατηγορίες είναι  OPTIMIST – LASER STD - 
LASER RADIAL -  LASER 4,7. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη θαλάσ-
σια περιοχή του Κάτω Άσσου. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 2741088474 & 6943484237. 

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 εγκα-
ταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Άσσου.

Για τους επισκέπτες και θεατές των αγώνων θα υπάρξουν διευκο-
λύνσεις και φιλοξενία.
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Μικρά & διάφορα

«Στα σκαριά» 
το σχέδιο για 
αναλογικά διόδια
Διαγωνισμό για την προμήθεια 
και εγκατάσταση ενιαίου 
τεχνολογικού συστήματος που θα 
υποστηρίξει την εφαρμογή των 
αναλογικών διοδίων, δηλαδή τη 
χρέωση με βάση την απόσταση 
που διανύουν οι οδηγοί στους 
οδικούς άξονες, θα προκηρύξει 
στο τέλος του 2017 το υπουργείο 
Υποδομών. Ο γενικός γραμματέας 
του υπουργείου Θάνος Βούρδας 
υποστήριξε προχθές, κατά τη 
διάρκεια ομιλίας στο «1ο Συνέδριο 
Υποδομών και Μεταφορών», πως 
το σύστημα θα έχει εγκατασταθεί 
μέχρι το τέλος του 2018 και θα 
λειτουργεί υπό την εποπτεία της 
Υπηρεσίας Οδικών Τελών που 
συστάθηκε πρόσφατα.
Όπως είπε ο κ. Βούρδας, 
«κεντρική επιλογή για το 
επόμενο χρονικό διάστημα 
είναι η εφαρμογή αναλογικών 
διοδίων στις οδικές υποδομές. 
Δηλαδή ελεύθερη αδιάκοπη 
ροή αυτοκίνητων στους 
αυτοκινητόδρομους, κάτι που θα 
εξοικονομεί καύσιμο για τον οδηγό 
και θα μειώνει τη συμφόρηση 
στους σταθμούς διοδίων».

Διαβούλευση για 
κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας 
στον Κορινθιακό

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και 
Ορθολογικής Ανάπτυξης του 
Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» 
σε συνεργασία με την Οικολογική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, όλους 
τους Δήμους του Κορινθιακού 
και πολλούς τοπικούς φορείς, 
πραγματοποιούμε μία εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
με κεντρικό σύνθημα: «Πλαστική 
Σακούλα στον Κορινθιακό; Όχι 
Ευχαριστώ», στοχεύοντας:
• Στην προστασία του ιδιαίτερου 
χώρου του Κορινθιακού Κόλπου 
που χαρακτηρίζεται από μοναδικά 
φυσικά, αρχαιολογικά και 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά,
• Στην ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων και των επισκεπτών 
του Κορινθιακού Κόλπου για να 
μειωθεί και καταργηθεί η χρήση της 
πλαστικής σακούλας,
• Στην κατάθεση προτάσεων 
στη διαβούλευση με τους 
τοπικούς φορείς και τους 
δημότες του Κορινθιακού 
Κόλπου για γρηγορότερη και 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας.
Στα πλαίσια της εκστρατείας θα 
γίνουν πολλές δράσεις, όπως: α) 
ενημέρωση χιλιάδων μαθητών 
γυμνασίου – λυκείου, β) παραγωγή 
και διανομή ειδικού ενημερωτικού 
φυλλαδίου και τσαντών πολλαπλών 
χρήσεων, γ) πραγματοποίηση 
διαδικτυακής διαβούλευσης για 
τοπικά μέτρα πολιτικής μείωσης 
της χρήσης πλαστικής σακούλας, 
δ) δύο σεμινάρια εκπαιδευτικών, 
και ε) εκδηλώσεις σε 6 Δήμους του 
Κορινθιακού Κόλπου και πολλές 
άλλες ενέργειες δημοσιοποίησης.

Τα νερά "Υάς" και "Ίρις" 
στην "Βίκος"

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

Η Βίκος εξαγόρασε πρόσφατα το 70% της 
Νατούρα Εμφιαλωτική, η οποία διαθέτει 
στην αγορά το φυσικό μεταλλικό νερό “ Υάς” 
και το επιτραπέζιο νερό “Ίρις”. Στόχος της 
Βίκος ΑΕ είναι μέσα στην επόμενη διετία να 
αποκτήσει το 100% της Νατούρα Εμφιαλω-
τική. Με την κίνηση αυτή μέσω της οποίας 
απέκτησε παραγωγικές και αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις στην Νότια Ελλάδα η ηπει-
ρωτική βιομηχανία στοχεύει στην καλύτερη 
εκπροσώπηση του ομίλου στην αγορά της 
Αττικής και της Πελοποννήσου.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι σε πανελλα-
δικό επίπεδο το μερίδιο αγοράς της Βίκος 
στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού κατέ-
χει μερίδιο 21% και σύμφωνα με τη διοίκηση 
της εταιρείας βρίσκεται στην πρώτη θέση. 
Πάντως, σημαντική ανάπτυξη παρουσιά-
ζουν και τα αναψυκτικά, καθώς οι πωλήσεις 
τους το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 
70%. Η Βίκος κατέχει στο σύνολο της αγο-
ράς αναψυκτικών μερίδιο 2%, ενώ ειδικά 
στα προϊόντα cola το μερίδιό της βρίσκεται 
στο 1,8%.

Στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού 
πέρα από την εξαγορά η διοίκηση της Βίκος 

πολλαπλασιάζει την παραγωγή με νέα γραμ-
μή παραγωγής στο εργοστάσιο της Περίβλε-
πτου όπου έχουν εγκατασταθεί υπερσύχ-
γρονες μηχανές με δυνατότητα εμφιάλωσης 
81.000 φιαλών/ώρα.

«Οι νέες επενδύσεις έρχονται ως φυσική 
εξέλιξη και συνέπεια της διαρκώς αυξανό-
μενης ζήτησης για τα προϊόντα μας, τόσο για 
το νερό όσο και για τα αναψυκτικά, η οποία 
δημιουργεί την ανάγκη για αύξηση της πα-
ραγωγής. Οι επενδύσεις αυτές είναι απόλυ-
τα σύμφωνες με το επενδυτικό μοντέλο που 
πάντοτε ακολουθεί η Βίκος, δηλαδή τον συ-
στηματικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστά-
σεών μας για να ανταποκρίνονται στα κορυ-
φαία ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Πρόκειται για επενδύσεις που πραγματο-
ποιούνται με ίδια κεφάλαια, δίνουν αξία και 
τόνωση στην τοπική οικονομία της Ηπείρου, 
και δημιουργούν θέσεις εργασίας», υποστή-
ριξε ο κ. Πέτρος Σεπετάς, Πρόεδρος και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Συνο-
λικά στα 25 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας 
έχει υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω 
των 125 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 25 την 
τρέχουσα χρήση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

για μπουφέ και σέρβις 
με προϋπηρεσία και 

τα απαραίτητα έγγραφα.

Τηλ.: 27420 33524

Συνάντηση προώθησης 
κορινθιακών προϊόντων
Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί 
σε συνάντηση για την προώθηση 
κορινθιακών προϊόντων, 
επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και 
δίκτυα διανομής, την Τετάρτη 
7 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Επιμελητηρίου.
Η συνάντηση έχει στόχο να 
φέρει σε επαφή παραγωγούς, 
μεταποιητές, προμηθευτές, 
εμπόρους κορινθιακών 
προϊόντων, ξενοδόχους 
και μεγάλες επιχειρήσεις, 
προκειμένου να συζητήσουν 
την δυνατότητα για μεταξύ τους 
συνεργασία.
Η διασύνδεση των κορινθιακών 
επιχειρήσεων θεωρούμε ότι 
είναι μονόδρομος αν θέλουμε να 
ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις, 
να αναβαθμίσουμε το κορινθιακό 
τουριστικό προϊόν και να 
γνωρίσουν οι επισκέπτες τα τοπικά 
προϊόντα και την πλούσια αγροτική 
παραγωγή του νομού.
Για περισσότερες πληροφορίες 
καθώς και για δήλωση 
συμμετοχής σας μπορείτε να 
απευθύνεστε στον κ. Αντώνη 
Καραχάλιο, τηλεφ. 2741024464 
εσωτ.929 email : ripe@
korinthiacc.gr
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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας "Πελοπόννησος" στα 5,5 
εκατ. ευρώ ανά χλμ. υπολογίζεται 
το κόστος των απαλλοτριώσεων της 
ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή της νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 
Κιάτο - Ροδοδάφνη Αιγίου, όταν για 
παρακείμενες δεσμευμένες εκτάσεις 
της Ολυμπίας Οδού, οι αποζημιώσεις 
που δόθηκαν λίγα χρόνια αργότερα, 
κυμαίνονταν γύρω στο 1 εκατ. ευρώ 
το χλμ.

Το «πάρτι» που είχε στηθεί μέχρι 
το 2010 γύρω από τις αποζημιώ-
σεις απαλλοτριωθέντων ιδιοκτησιών 
στην Κορινθία και την Αχαΐα για τις 
ανάγκες του έργου, έχει σταματήσει 
όμως ο «λογαριασμός» που άφησε, 
υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ και 
σήμερα αποτελεί αντικείμενο εισαγ-
γελικής έρευνας, καθώς ο υπουργός 
Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης έχει 
αποστείλει στον Αρειο Πάγο σχετι-
κούς φακέλους από μεγάλα έργα.

Η περίπτωση της σιδηροδρομικής 
γραμμής αποτελεί το πιο κραυγαλέο 
παράδειγμα διασπάθισης δημόσιου 
χρήματος από επιτήδειους, οι οποί-
οι για κάποια περίοδο, εκμεταλλεύ-
θηκαν στο έπακρο την γύμνια του 
κρατικού μηχανισμού και πλούτισαν 

κυριολεκτικά σε βάρος του δημοσίου 
και μάλιστα με δικαστικές αποφάσεις.

Στέλεχος της εταιρείας ανέφερε 
στην «ΠτΚ» ότι υπήρχαν περιπτώσεις 
όπου ιδιοκτήτες γης στην Κορινθία 
και την Αχαΐα, αποζημιώθηκαν ακό-
μα και με 300 ευρώ ανά τ.μ., επειδή 
το δημόσιο δεν φρόντισε ούτε να εκ-
προσωπηθεί νομικά στις δίκες όπου 
ορίζονταν οι τιμές μονάδας.

Ολα αυτά όμως μέχρι το 2010, 
γιατί τα τελευταία χρόνια η ΕΡΓΟΣΕ 
βλέποντας αυτή την οικονομική αι-
μορραγία, προχώρησε στη σύσταση 

ειδικής υπηρεσίας για τις απαλλοτρι-
ώσεις, προσέλαβε δικηγόρους και 
μηχανικούς και ανέθεσε στο σώμα 
ορκωτών εκτιμητών αυτές τις υπο-
θέσεις.

Στέλεχος της εταιρείας που μίλησε 
στην «ΠτΚ» τόνισε ότι τα τελευταία 
χρόνια έγινε ένας αγώνας εξορθο-
λογισμού των αποζημιώσεων και 
αποκάλυψε ότι η ΕΡΓΟΣΕ, μέχρι σή-
μερα έχει κινήσει διαδικασίες για την 
επιστροφή ποσού 50 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου από ιδιοκτήτες ακινήτων που 
απαλλοτριώθηκαν, επανεξετάζοντας 

πλήθος περιπτώσεων σε δευτερο-
βάθμια δικαστήρια.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, 
αφορά 500 ιδιοκτήτες από την Κο-
ρινθία που με απόφαση εφετείου κα-
λούνται να επιστρέψουν στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 
περίπου 10 εκατ. ευρώ. Βέβαια, σε 
πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατον 
να επιστραφούν σήμερα ποσά που 
δόθηκαν πριν από χρόνια, γιατί απλά 
ξοδεύτηκαν σε αγορές. Κατά συνέ-
πεια θα βεβαιωθούν στην εφορία ως 
οφειλές προς το Δημόσιο.

Η ΕΡΓΟΣΕ ζητά πίσω 50 εκατ. ευρώ από «χρυσές» 
απαλλοτριώσεις σε Αχαϊα και Κορινθία

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

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

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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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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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

Απολογισμός επιτυχιών για την 
«Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βόχας»

Τέλειωσαν οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις για την χρονιά 2016-17 
στην ΕΑ ΒΟΧΑΣ με εκπληκτικά απο-
τελέσματα. Η ομάδα μας έφερε τα 
καλύτερα αποτελέσματα από την 
ίδρυση του συλλόγου μας.

Η ομάδα μας καταρχήν παρέμεινε 
στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ-
ΔΡΩΝ για 6 σερί σεζόν.

Αυτό επιτεύχθηκε φέτος με το 
μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην 
κατηγορία (αποτελείται από παίδες η 
ομάδα μας). Και δεύτερον ότι είναι η 
μόνη επαρχιακή ομάδα που είναι για 
6 χρονιά σερί σε ΕΘΝΙΚΗ κατηγορία.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του συλ-
λόγου είναι ότι στην κατ. ΠΑΙΔΩΝ 
αναδείχθηκαν ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ. Η τελική φάση έγινε στην 
ΧΙΟ και πήραμε το χρυσό μετάλλιο.

Η επιτυχία αυτή είναι η μεγαλύτε-
ρη διάκριση της ομάδα μας.

Παράλληλα στο ατομικό ο ΚΟΡ-
ΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ήρθε ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και πήρε το ΧΑΛΚΙ-
ΝΟ μετάλλιο. Ο ΚΟΡΔΑΛΗΣ έκανε 
μια εξαιρετική χρονιά αφού στην δι-
άρκεια της χρονιάς κατέκτησε πολλά 
τουρνουά παίρνοντας χρυσά, αργυ-
ρά και χάλκινα μετάλλια σε διοργα-
νώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Αυτές οι επιτυχίες του Κορδαλή 
είχαν και σαν αποτέλεσμα να τον 
καλέσουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ και 
θα παίξει στο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΟΙ αθλητές που πήραν μέρος στην 
φετινή χρονιή είναι οι εξής:

ΣΙΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ- ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙ-
ΚΟΣ- ΠΑΜΒΟΥΞΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

-ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ-ΠΕΤΡΗΣ ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΟΣ- ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Ο προπονητης είναι ο 
ΠΕΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ οπου ειχε διατε-
λεση προπονητης και στον ΑΟΖ την 
περιοδο 1985-1993.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ είναι ο ΔΑΣ-
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ παλιος αθλη-
της της ομαδας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ολους για την 
φετινη χρονια αθλητες προπονητη 
γονεις και οσους βοηθουν την ομα-
δα μας καθως και τον προεδρο της 
ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΣΙΑΧΟ ΑΝΔΡΕΑ για την 
αμεση αντιμετωπιση στο πρόβλημα 
που δημιουργηθηκε φετος με τα ηλε-
κτρολογικα στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΜΟΡΕ.

Τελος ενημερώνουμε ότι οι προ-
πονήσεις θα συνεχιστουν και το κα-
λοκαιρι πληροφοριες

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΤΑΣΟΣ ΤΗΛ 
697707237

ΠΕΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΗΛ. 
6984499045
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00         ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι  Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500    ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Παν/µίου Αθηνών

Συνεργάτης Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΟΥΜ
ΥΓΡΗ ΠΟΛΗ 
Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789606051975
Αριθμός σελίδων: 488

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο Λεωνίδας είναι ο αξιοσέβαστος 
κουρέας της πόλης. Σοβαρός, εχέ-
μυθος, μετρημένος, διατηρεί ένα 
κουρείο στη σκεπαστή αγορά. Ζει 
με την κόρη του και τη φιλάσθενη 
γυναίκα του σ’ ένα παλιό νεοκλα-
σικό. Η απρόσμενη επίσκεψη της 
Χλόης έρχεται να ταράξει την ήρεμη 
ζωή του. Το Παρίσι στοιχειώνει την 
Κομοτηνή. Ο ιδιόρρυθμος, φιλήδο-
νος Ζαν περιπλέκει ακόμα τις ζωές 
τους.

Σε ένα χωριό λίγο έξω από την 
πόλη, ο γοητευτικός, φιλόδοξος 
Ζαχαρίας θα συναντήσει τη συντη-
ρητική Λαμπρινή, θα μαγευτεί από 
το ήθος της και θα κάνει τα πάντα 
για να την κατακτήσει. Ευτράπελα, 
μοιραίες συναντήσεις και πλήθος 
ιδιόμορφων ανθρώπων στήνουν 
την τοιχογραφία μιας εποχής.

Ήρωες βουτηγμένοι στα πα-
νανθρώπινα πάθη άλλοτε δι-
άγουν μια ζωή συμβατική και 
άλλοτε πάλι παραδίδονται σε 
ανομολόγητες επιθυμίες.

Μπορεί ο άνθρωπος να ορίσει τη 
μοίρα του; Μπορεί ένας έρωτας να 
σε αλλάξει για πάντα; Να στοιχειώ-
σει τη ζωή, να καταπολεμήσει τον 
θάνατο; Ένας άνθρωπος που αγα-
πήθηκε πολύ μπορεί να συνεχίσει 
να ζει απορρίπτοντας τον ίδιο τον 
εαυτό του; Τι είναι τελικά πιο ισχυ-
ρό, το «πρέπει» ή το «επιθυμώ»;

Η υγρή πόλη είμαι εγώ. 
Είμαστε εμείς.
Η κοινωνία που ζούμε, όλα αυτά 

που καλούμαστε να βιώσουμε χω-
ρίς να μας έχει προετοιμάσει κανείς.

Το ποτάμι άλλοτε ξεσκεπάζει και 
άλλοτε ενώνει και ευλογεί.

Η υγρή πόλη είναι μια πόλη μα-
γική.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Μια ΥΓΡΗ ΠΟΛΗ, η Κομοτηνή, 

αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να εί-
ναι και μια οποιαδήποτε άλλη πόλη 
της Ελλάδας, όπου οι κάτοικοί της 
προσπαθούν να ζήσουν και η ζωή 
τους παρασέρνει στους απρόβλε-
πτους ρυθμούς της, όπως κυλούν 
ορμητικά τα νερά ενός ποταμού.

Σημείο αναφοράς ένα κουρείο, 
από όπου ξεκινά να ξετυλίγεται το 
νήμα της ζωής των ηρώων του 
βιβλίου, δύο παράλληλες ιστορίες 
οικογενειών.

Άνθρωποι καθημερινοί, απόλυ-
τα αληθινοί, της διπλανής πόρτας, 
με τα πάθη τους, τα λάθη τους, τις 
εμμονές τους, στην αέναη αναζήτη-
ση του έρωτα, που άλλοτε βρίσκει 
ανταπόκριση κι άλλοτε μένει ανεκ-
πλήρωτος και γίνεται απωθημένο.

Ένα υπέροχο ψυχογράφημα γε-
μάτο συναίσθημα, από την υπέρο-
χη, μοναδική και αναμφισβήτητα 
πιο ώριμη πένα της κυρίας Ναούμ.

Ένα μαγικό μυθιστόρημα, που 
χρονικά θα μπορούσε να τοποθε-
τηθεί στα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα. Απόλυτα καλογραμμένο, 
απολαυστικό και χορταστικό στην 
αφήγηση του οποίου, στην κυριολε-
ξία, ο  αναγνώστης «βυθίζεται» και 
δεν κουράζεται καθόλου να το φτά-
σει μέχρι την τελευταία του σελίδα.  

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Η Φωτεινή Ναούμ γεννήθηκε στην 
Κομοτηνή τον Απρίλιο του 1978, όπου 
ζει και εργάζεται ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας τα τελευταία χρόνια. Η σχέ-
ση της με τη γραφή υπήρξε πάντα κα-
θοριστική στη ζωή της. Είναι ο τρόπος 
της να εξωτερικεύει τα συναισθήματά 
της και να αντιμετωπίζει τη ζωή πιο 
αισιόδοξα.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Απόψεις-Θέματα

Περί της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών
ΜΕΡΟΣ Γ΄

Όπως φαίνεται από τα προανα-
φερθέντα άρθρα του Συντάγματος 
και τους Νόμους, η Ελληνική Πολι-
τεία θεωρεί σε κάθε περίπτωση τα 
θρησκευτικά ως μάθημα προέκτα-
ση της θρησκευτικής εκπαίδευσης 
η οποία παρέχεται αρχικά μέσα στην 
οικογένεια και την εκκλησία. Επι-
πλέον, αποδέχεται το γεγονός ότι 
η παροχή της θρησκευτικής αυτής 
εκπαίδευσης εντός σχολικού πλαι-
σίου και περιβάλλοντος λειτουργεί 
συμπληρωματικά, συμβάλλοντας 
κατ’ επέκταση στην ολοκληρωμένη 
μόρφωση των μαθητών.

Το νομοθετικό πλαίσιο όμως 
δεν περιορίζεται μονάχα στο Ελ-
ληνικό Σύνταγμα και την ελληνική 
νομοθεσία, αλλά συμπληρώνεται 
και από άλλα άρθρα ευρωπαϊκών 
συμβάσεων, πρωτοκόλλων, απο-
φάσεων ευρωπαϊκών δικαστηρί-
ων. Ειδικότερα,
• Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαι-
ώματα του παιδιού (άρθρο 14, παρ. 
1 & 2) αναφέρει ότι: «Τα Συμβαλλό-
μενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα 
του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας. Σέβο-
νται το δικαίωμα και το καθήκον 
των γονέων... του παιδιού, να το 
καθοδηγήσουν στην άσκηση του 

παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταπο-
κρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του».

• Το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων αναφέρει ότι: «Κατοχυρώνεται σε όλα 
τα Συντάγματα των Χωρών της Ευρώπης η ίση με-
ταχείριση όλων των θρησκειών. Κάθε κράτος έχει τη 
δυνατότητα να καθορίζει ελεύθερα τις σχέσεις του με
τις Εκκλησίες ή να καθορίζει υπερέχουσα ή Κρατική 
μια ορισμένη θρησκεία ή Εκκλησία και να αναγνω-
ρίζει σε αυτήν ορισμένα προνόμια. Επιπλέον, κάθε
κράτος δικαιούται να θεσπίζει συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις για την αναγνώριση θρησκειών και να μην 
αναγνωρίζει όσες θρησκείες δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις αυτές».

• Το άρθρο 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό κατοχυρώνεται απόλυτα το 

μάθημα των θρησκευτικών. Επιπλέον, αν το μάθημα 
των θρησκευτικών το ζητούν οι γονείς των μαθητών 
(όλοι ή ένα μέρος τους), το Κράτος είναι υπόχρεο να 
το διδάσκει στα σχολεία του. Το πώς όμως αυτό θα 
διδάσκεται και το αν αυτό θα είναι υποχρεωτικό δι-
αφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τις πο-
λιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις κάθε λαού.

• H απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων 15/6/2010 (υπόθεση Grzelak 
εναντίον Πολωνίας, Νο 7710 / 2002) αναφέρει ότι:
«Ανάγεται στο εθνικό περιθώριο εκτιμήσεως, που
αναγνωρίζεται στα κράτη να αποφασίσουν αν θα ει-
σάξουν το Μάθημα των Θρησκευτικών στα δημόσια
σχολεία κι αν ναι,ποιό ειδικότερο σύστημα (διδασκα-
λίας) θα υιοθετήσουν».
Σύμφωνα πάντοτε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το

μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να διέπεται από τις 
αρχές της αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού, οι 
οποίες δεν παραβιάζονται μόνο και μόνο επειδή το μά-
θημα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη κυρίαρχη θρη-
σκευτική παράδοση του οικείου Κράτους.

Επιπλέον, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις ελληνι-
κών διοικητικών δικαστηρίων οι οποίες συνηγορούν 
υπέρ της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος 
των Θρησκευτικών με κύρια βάση την ορθόδοξη χρι-
στιανική παράδοση και με δικαίωμα απαλλαγής για 
όσους δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ειδικά για το δι-
καίωμα της απαλλαγής ο δρ συνταγματικού δικαίου κ. 
Γ. Κρίππας υποστηρίζει ότι «απαλλαγή από το μάθημα 
των θρησκευτικών δικαιούνται να ζητήσουν μόνο όσοι 
είναι αλλόθρησκοι ή άθεοι. Πρέπει όμως να αιτιολογή-
σουν την άρνησή τους αυτή, αλλιώς υποβάλλουν ψευ-
δή δήλωση ενώπιον δημόσιας αρχής και κατά συνέπεια 
διώκονται ποινικά». Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα 
απαλλαγής από το μάθημα για τους ετεροδόξους Χρι-
στιανούς και τους ετεροθρήσκους ισχύει στην Ελλάδα 
από το έτος 1930.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί ότι το μά-
θημα των Θρησκευτικών ως πρός τη φύση και το περι-
εχόμενό του σχετίζεται άμεσα με τον τύπο ανθρώπου 
που επιδιώκει να χτίσει η Παιδεία και η Εκπαίδευση. 
Δηλαδή, ως μάθημα εντάσσεται μέσα στον γενικότερο 
εκπαιδευτικό προγραμματισμό του Κράτους και των 
επιδιώξεων που αυτό έχει.  Το μάθημα σήμερα ταυτί-
ζεται με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση 
και την καλλιεργεί. Το περιεχόμενό του είναι ορθόδοξο 
χριστιανικό και απευθύνεται σε ορθόδοξους μαθητές. 
Μονάχα στη Β΄Λυκείου οι μαθητές λαμβάνουν πληρο-
φορίες και στοιχεία για τις θρησκείες του κόσμου.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές προσωπικότητες ή επι-

στήμονες, σοβαροί, υπεύθυνοι και με κύρος οι οποίοι 
κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν 
αυτή την σπουδαιότητα του μαθήματος των θρησκευ-
τικών. Ο καθηγητής θεολογίας Δ. Βογιατζής ισχυρίζεται 
ότι «τίποτα δεν εμποδίζει, η ομολογιακή και πολλές φο-
ρές κατηχητική διδασκαλία των θρησκευτικών να διέ-
πεται από τις αρχές του σεβασμού, της ανεκτικότητας 
και της ειρηνικής συμβίωσης, που άλλωστε είναι και 
βασικές αξίες του Χριστιανισμού».

Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης αναφέρει ότι: «Αν δεν 
κινηθείς...με αναφορά σε συγκεκριμένη θρησκεία, δεν 
μπορείς να επιτύχεις ανάπτυξη θρησκευτικής συνει-
δήσεως...Όσο το μάθημα των θρησκευτικών θα υπο-
βαθμίζεται, παρά το πλήθος των γνώσεών μας θα μας 
κατέχει πνευματική και ψυχική απαιδευσία».

Ο Χρ. Γιανναράς υποστηρίζει ότι: «Το θρησκευτικό 
μάθημα δεν αντιβαίνει στο σεβασμό της θρησκευτικής 
ελευθερίας των πολιτών από το Κράτος. Όπως ακριβώς 
πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο ο πολιτισμός και η με-
ταφυσική μήτρα που γέννησε τον Παρθενώνα και την 
αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία, παρόμοια, δεν μπορεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα να αγνοεί ποιά θεολογία γέννησε 
την Αγία Σοφία, την εικόνα, την ποίηση και τη λατρευ-
τική δραματουργία της Ορθοδοξίας, που προκαλεί πα-
γκόσμιο ενδιαφέρον και στις μέρες μας. Η Πολιτεία δεν 
απαιτεί σαφώς από τον μαθητή να αποδεχθεί βιωματικά 
τον μεταφυσικό άξονα των αρχαίων Ελλήνων ή την ορ-
θόδοξη θεολογία. Θα του απαιτήσει όμως τις επαρκείς 
γνώσεις για την κατανόηση των επιτευγμάτων και προ-
τάσεων του πολιτισμού των Ελλήνων».

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".

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. 
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Σύσκεψη για την προστασία του 
Κορινθιακού Κόλπου πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη 24/5/2017 
σε αίθουσα του Κοινοβουλίου μετά 
από πρωτοβουλία της ΕΠΕΚΕ Πε-
ριβάλλοντος, του συντονιστή και 
Οικολόγου Βουλευτή Γιώργου Δη-
μαρά και της Προέδρου της Μό-
νιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος 
της Βουλής Κατερίνας Ιγγλέζη. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές-
μέλη της ΕΠΕΚΕ Περιβάλλοντος και 
τοπικοί Βουλευτές Κορινθίας, Αχαΐ-
ας, Αττικής, Βοιωτίας, εκπρόσωποι 
περιβαλλοντικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον Κορινθι-
ακό (ΑΛΚΥΩΝ, ΠΑΝΔΟΙΚΟ), ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου για την Προ-
στασία και Ορθολογική Ανάπτυξη 
του Κορινθιακού (ΣΠΟΑΚ) Σταμάτης 
Χαλβατζής, ο περιφερειακός σύμ-
βουλος Πελοποννήσου (μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ) Νίκος Πατσαρίνος, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Αιγιαλείας (μέλος 
των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ) Κώ-
στας Παπακωνσταντίνου, καθώς και 
στελέχη των Υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενημέρωση για την οικολογική 
σημασία του Κορινθιακού με πα-
ρουσίαση διαφανειών έγινε από 
την Μαρία Σαλομίδη, ερευνήτρια 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσί-
ων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και από τον 
Γιώργο Παλαμάρη, εκπρόσωπο της 
ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Οι ειδικοί επιστήμονες 
τόνισαν, ότι ο Κορινθιακός αποτε-
λεί μικρογραφία της Μεσογείου, μία 
κλειστή και βαθιά θάλασσα, με ση-
μαντικά γεωλογικά φαινόμενα, αξι-
όλογα για τον γεωτουρισμό, λιβάδια 
Ποσειδωνίας, κοραλλιογενή και ρο-
δολιθικά πεδία, που δεν έχουν ακό-
μα καταγραφεί και δεν προστατεύ-
ονται στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 
άλλες χώρες της Μεσογείου όπως η 
Τουρκία και το Μαρόκο. Η απουσία 
καταγραφής αυτών των σημαντικών 
οικοτόπων οδηγεί στην ανενόχλητη 
χρήση βαριών αλιευτικών εργαλεί-
ων με συρόμενα δίχτυα (ανεμότρα-
τες) που καταστρέφουν τον βυθό, 

καταπατώντας τον ευρωπαϊκό κα-
νονισμό που απαγορεύει την αλιεία 
πάνω από θαλάσσια βλάστηση.

Όπως τόνισαν οι εισηγητές, ο Κο-
ρινθιακός Κόλπος αποτελεί τόπο 
διαβίωσης και αναπαραγωγής ση-
μαντικών και απειλούμενων ειδών 
ψαριών και μοναδικών κητωδών 
(φάλαινες, δελφίνια, καρχαρίες, 
φώκιες, χελώνες). Αποτέλεσμα της 
υπεραλίευσης του Κορινθιακού 
(80%) είναι η διατάραξη της ισορ-
ροπίας με την αύξηση του αριθμού 
των μεδουσών τα τελευταία χρόνια 
λόγω της εξαφάνισης των φυσικών 
εχθρών τους, που είναι τα ψάρια. 
Ταυτόχρονα, σε κίνδυνο βρίσκονται 
και οι παράκτιοι αλιείς, σημαντικός 
κλάδος για την τοπική οικονομία και 

τον τουρισμό.
Εκτός από την υπεραλίευση, το 

θαλάσσιο περιβάλλον του Κοριν-
θιακού έχει υποβαθμιστεί από τις 
παράνομες αμμοληψίες από κοίτες 
ποταμών και ακτών που αφαιρούν 
φερτά υλικά και οδηγούν στη διά-
βρωση των ακτών, καθώς και από 
τη βαριά βιομηχανία (βωξίτες-αλου-
μίνα, μονάδες παραγωγής ηλεκτρι-
κού ρεύματος, μεταλλευτικές δρα-
στηριότητες), τα αστικά λύματα και 
τη μάστιγα των πλαστικών απορριμ-
μάτων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώ-
νησαν στην ανάγκη προστασίας του 
μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, 
αλλά και του ιστορικού-πολιτιστικού 
τοπίου (Δελφικό τοπίο, ιστορικός 

ελαιώνας Άμφισσας), τονίζοντας 
την ανάγκη εκπόνησης του Θαλάσ-
σιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Συ-
ζητήθηκαν επίσης τα αιτήματα και 
οι δυνατότητες που υπάρχουν να 
χαρακτηριστεί ο κόλπος «Εθνική 
Προστατευόμενη Περιοχή Αλιείας 
με υποχρέωση επιστημονικής πα-
ρακολούθησης», σύμφωνα και με 
τις επιταγές της Ε.Ε.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με 
αισιόδοξο μήνυμα από πλευράς 
Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά 
με την σχεδιαζόμενη κήρυξη του 
Κορινθιακού σε προστατευόμενη 
περιοχή NATURA.

Κατά χιλιάδες 
οι τσούχτρες στις παραλίες 

Εν τω μεταξύ μεγάλες διαστάσεις 
λαμβάνει το φαινόμενο της παρου-
σίας μεδουσών στον Κορινθιακό 
κόλπο καθώς η αύξηση της θερμο-
κρασίας της θάλασσας σε συνδυ-
ασμό με την υπεραλίευση και την 
μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος συμβάλλουν στην έξαρσή του.

Οι επιχειρηματίες, οι μόνιμοι κά-
τοικοι και οι παραθεριστές που ευ-
ελπιστούσαν ότι οι κρύες θάλασσες 
του φετινού χειμώνα θα περιόριζαν 
το φαινόμενο απογοητεύτηκαν όταν 
διαπίστωσαν ολόκληρα κοπάδια από 
τσούχτρες στις θάλασσες τους.

Μέλη του Ομίλου Αυτοδυτών 
Λουτρακίου – Loutraki Dive Club 
που οργανώνουν σημαντικές δρά-
σεις υποβρύχιου καθαρισμού των 
βυθών, στην προτελευταία κατά-
δυση τους στις θαλάσσιες περιοχές 
Παναγίτσα και Φλάμπουρο αντίκρι-
σαν μεγάλο πληθυσμό από Pelagia 
noctiluca – η μόνη  μέδουσα που 
είναι και τσούχτρα και μάλιστα πολύ 
κοντά στην ακτή.

«Το συγκεκριμένο είδος με το που 
σε ακουμπήσει ελευθερώνει μια 
νευροτοξίνη που για κάποιους αν-
θρώπους μπορεί να καταστεί πολύ 
επικίνδυνη» ανέφερε σχετικά ο κ. 
Χρήστος Μπάρλας που ανήκει στους 
Αυτοδύτες Λουτρακίου!

Προς ένταξη 
στο Natura 

ο Κορινθιακός


