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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναρριχήσεις στα "Μετέωρα" 
του Φενεού!

Κραυγή αγωνίας 22 φορέων για την αστυνόμευση στην Κορινθία
...ενώ σειρά αλλαγών πραγματοποιείται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού!

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν πράλαβε να πέσει η αυλαία του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο Βραχάτι 
και ανοίγει η αυλαία ενός άλλου συνεδρίου, ιατρικού αυτή τη φορά. Αυτή η αλληλουχία γεννά την ελπίδα και την 
πεποίθηση ότι ένα νέο είδος τουριστικής ανάπτυξης βρίσκει έδαφος στο Βραχάτι. 

Το φθινόπωρο 
έρχεται η απλή 
αναλογική στις 

δημοτικές εκλογές

Με μεγάλη 
επιτυχία και 

φέτος έγιναν τα 
"Αμεινόκλεια"

17 Ιουλίου 
η τελευταία 

παράταση για 
το Κτηματολόγιο

ΚΕΝΤΡΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

σελ. 4

σελ. 2-3

Το τρίτο αναρριχητικό πεδίο με 12 διαδρομές ολοκληρώθηκε  
στον Κάτω Ταρσό Φενεού, στην ορεινή Κορινθίασελ. 3 σελ. 15 σελ. 10

σελ. 6-7 & 10-11
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Τα εν Δήμω

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του 
βουλευτή Κορινθίας Χρίστου Δήμα, 
η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της 
εκτενούς συζήτησης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων 
της 24ης Μαΐου 2017, κατά την οποία 
συμφωνήθηκε να σταλεί η επιστο-
λή σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η 
αστυνόμευση και να αποφευχθούν 
περαιτέρω προβλήματα από την αύ-
ξηση της εγκληματικότητας. Πρόκει-
ται για μια κραυγή αγωνίας και είναι 
η πρώτη φορά που μια επιστολή συ-
νυπογράφεται από τόσους πολλούς 
θεσμικούς φορείς του νομού, δείγμα 
της έντασης του προβλήματος, παρά 
την αξιέπαινη προσπάθεια του συνό-
λου του προσωπικού της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κορινθίας.

Δυστυχώς όμως, οι ληστείες, δι-
αρρήξεις και κλοπές σε σπίτια, κατα-
στήματα και αγροτικές καλλιέργειες 
είναι πια πολύ συχνές, ενώ φαινόμενα 
όπως οι αφαιρέσεις φρεατίων, καλω-
δίων, αγροτικών εργαλείων, ακόμη 
και προϊόντων έχουν γίνει σχεδόν κα-
θημερινά φαινόμενα. 

Είναι αναγκαίο συνεπώς, καταλήγει 
ο κ. Δήμας, το Υπουργείο Εσωτερικών 
να λάβει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέ-
τρα που θα συμβάλουν και ενόψει της 
τουριστικής περιόδου στην αποκα-
τάσταση του αισθήματος ασφάλειας, 
ώστε όλοι οι Κορίνθιοι να νιώθουμε 
ξανά ασφαλείς στον τόπο μας.

Το πλήρες κείμενο  
της επιστολής

«Με την παρούσα επιστολή θέλου-
με να σας εκφράσουμε με τον πιο επί-
σημο τρόπο μία κραυγή αγωνίας και 
ανησυχίας για την πολύ υψηλή εγκλη-
ματικότητα στο Νομό Κορινθίας. 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια 
το αίσθημα ανασφάλειας κυριαρχεί 
στους πολίτες και επισκέπτες του 
Νομού Κορινθίας παρά την αξιέπαινη 

προσπάθεια του συνόλου του προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κορινθίας.

Οι ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές 
σε σπίτια, καταστήματα και αγροτικές 
καλλιέργειες είναι πια πολύ συχνές, 
ενώ φαινόμενα όπως οι αφαιρέσεις 
φρεατίων, καλωδίων, αγροτικών ερ-
γαλείων, ακόμη και προϊόντων έχουν 
γίνει σχεδόν καθημερινά φαινόμενα. 

Είναι αδιανόητο οι κάτοικοι, κατα-

στηματάρχες αλλά και οι παραγωγοί 
της περιοχής να αντιμετωπίζουν συ-
νεχώς το φόβο κλοπής των κόπων 
τους, μια πραγματικότητα που έχουν 
ομόφωνα υπογραμμίσει τοπικοί φο-
ρείς και ενώσεις, κάνοντας έκκληση 
για βοήθεια.

Ο Νομός Κορινθίας έχει τα εξής ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά:
1. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η λει-

τουργία του Προαναχωρησιακού 

Κραυγή αγωνίας για την αστυνόμευση
Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Κορινθία, 22 εκπρόσωποι θεσμικών φορέων συνυ-

πέγραψαν κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας.

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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Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στην Κόρινθο, 
απορροφά σημαντική ισχύ από την αστυνόμευση 
της περιοχής, στερώντας δυνάμεις που θα ήταν 
αναγκαίες για τη στελέχωση των Αστυνομικών 
Τμημάτων του Νομού, τις καθημερινές περιπολίες 
και  συνεπώς την καταστολή του εγκλήματος.

2. Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με την Αττική, 
έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή «μεταφερόμενη» 
εγκληματικότητα.

3. Στο Νομό Κορινθίας υπάρχουν πολλοί καταυλισμοί 
Ρομά, που είναι δυσπρόσιτοι στην αστυνόμευση. 

4. Κατά την τουριστική περίοδο υπερτριπλασιάζεται ο 
πληθυσμός άρα υπάρχει αυξημένη ανάγκη αστυ-
νόμευσης, ενώ τους χειμερινούς μήνες υφίσταται 
ανάγκη προστασίας των κατοικιών, που δίχως πε-
ριπολίες είναι απροστάτευτες και βορά στις διαθέ-
σεις ληστών. 
Επιπλέον, τα Αστυνομικά Τμήματα του Νομού αντι-

μετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις όχι μόνο σε έμψυ-
χο δυναμικό αλλά και σε υλικοτεχνικές και κτιριακές 
υποδομές με επιπτώσεις στην δυνατότητα προστασί-
ας της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.

Είναι αδιανόητο εν έτει 2017, να ζητούνται τα αυ-
τονόητα από το κράτος, ιδιαίτερα δε σε μια κρίσιμη 
περίοδο που τα εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί ση-
μαντικά και δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότε-
ρες απώλειες.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την 
υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίζει για την ασφά-
λεια των πολιτών και της ιδιοκτησίας τους ζητούμε: 

- την άμεση ενίσχυση της Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κορινθίας με προσωπικό και μέσα, προκειμένου να 
αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας. 

Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε για τις 
άμεσες δικές σας ενέργειες.

Οι υπογράφοντες
• Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας
• Πελοπίδας Καλλίρης, Αντιπεριφερειάρχης Κοριν-

θίας
• Άγγελος Παπαγγελόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης 

Πελοποννήσου
• Αθανάσιος Γκίκας, Αντιπεριφερειάρχης Πελοπον-

νήσου
• Αννίβας Παπακυριάκος, Δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
• Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων
• Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου-Περα-

χώρας-Αγίων Θεοδώρων
• Κώστας Καλαντζής, Δήμαρχος Νεμέας
• Ηλίας Ανδρικόπουλος, Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης
• Σπύρος Σταματόπουλος, Δήμαρχος Σικυωνίων 
• Βασίλης Νανόπουλος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Κορινθίας
• Ηλίας Πιτσικάλης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου 

Αγίων Θεοδώρων
• Γεώργιος Δαλιβίγκας, Πρόεδρος Εμπορικού Συλ-

λόγου Βραχατίου
• Βασίλης Παγώνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλό-

γου Κιάτου
• Βασίλης Γεώργαρης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλό-

γου Κορίνθου
• Απόστολος Καραχοντζίτης, Πρόεδρος Εμπορικού 

Συλλόγου Νεμέας
• Νίκος Χαβέλης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου 

Ξυλοκάστρου
• Κώστας Παπαβασιλείου, Πρόεδρος Ένωσης Αγρο-

τικών Συνεταιρισμών Κιάτου 
• Χρήστος Μπαρλιάς, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Κορίνθου Χρήστος Κωστάκης, 
Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νε-
μέας

• Βασίλης Γκόλιας, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ξυλοκάστρου 

• Δημήτρης Παππάς, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων 
Νομού Κορινθίας

Τι αλλάζει στις αστυνομικές υπηρεσίες 
της Κορινθίας

Ξεκίνησε η εφαρμογή της αναδιάταξης – ανα-
διοργάνωσης, σύστασης και λειτουργίας περι-
φερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας.

Οι μεταβολές που επέρχονται αφορούν:
• Το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου που μετονομά-

ζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.
• Το Αστυνομικό Τμήμα Γκούρας καταργείται 

και ιδρύεται Αστυνομικός Σταθμός Γκούρας, 
υπαγόμενος διοικητικά στο Αστυνομικό Τμή-
μα Σικυωνίων.

• Το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου, μετονομά-
ζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Βέλου – Βόχας.

• Ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Λουτρα-
κίου καταργείται και στην εσωτερική διάρ-
θρωση του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρα-
κίου θα λειτουργεί Γραφείο Τουρισμού.

• Το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, μετονο-
μάζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου 
– Ευρωστίνης.

• Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κο-

ρινθίας, μετονομάζεται σε Τμήμα Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων Πατρών Αθηνών Θεσσα-
λονίκης Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.) Κορινθίας.
Οι λοιπές υφιστάμενες Υπηρεσίες τις Διεύ-

θυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, παραμένουν ως 
έχουν.
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Αναρρίχηση στα "Μετέωρα" 
του Φενεού

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ
Kiato Balkan Festival
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία το 1ο 

Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ, το “Kiato Balkan Festival”, που έλαβε χώρα από την 
Παρασκευή 26 Μαΐου έως την Κυριακή 28 Μαΐου στον Πεζόδρομο Μιαούλη. 
Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 
τριήμερο εκδηλώσεων με ποικίλο περιεχόμενο.

 Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, 
Βασίλης Παγώνης, αναφέρθηκε στους στόχους της πρωτοβουλίας του 
Εμπορικού Συλλόγου, που συνοψίζονται στην προσπάθεια για εξωστρέφεια 
με καινοτόμες δράσεις και στην προβολή του ονόματος του Κιάτου. Τόνισε 
τη σημασία των εκδηλώσεων για την οικονομική, πολιτιστική & κοινωνική 
ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαρίστησε τα καταστήματα που συμμετείχαν, 
το Δήμο Σικυωνίων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Μηκώνη για 
την υποστήριξη τους & τους χορηγούς.  Εκ μέρους της Μηκώνης κος Δ. 
Ζάρκος, ευχαρίστησε τον κο Παγώνη και τον Εμπορικό Σύλλογο για αυτήν 
την αξιέπαινη πρωτοβουλία που ανέλαβε και διαβεβαίωσε για τη μόνιμη 
συμπαράσταση του Δήμου και των φορέων του στις αναπτυξιακές ενέργειες 
του Συλλόγου.

 Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα, στο cafe – 
παιδότοπο «Bubble», με τον δεξιοτέχνη κρουστών Σόλη Μπαρκή, που πα-
ρουσίασε σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού το «Οι νότες το ‘σκασαν». 
Οι μικροί φίλοι έπαιξαν, έμαθαν πράγματα για τη μουσική και τα όργανα. 

 Στον πεζόδρομο Μιαούλη παρουσίασαν ο Πολιτιστικός – Εικαστικός 
Σύλλογος Μελάνθιος έργα ζωγραφικής, κοσμήματα, σαπούνια, πίνακες και 
διάφορες άλλες δημιουργίες του. 

Το Οινοποιείο Κτήμα Πυργάκη παρουσίασε τα κρασιά του και ο 
μελισσοκόμος Θεοδόσης Παπαδόπουλος το χρυσό μέλι του.

  Πλούσιος μπουφές προσφέρθηκε από το «Κεμπάπ Κυριακίδης», το 
«Καλλίγευστον» και τους «Αφοί Μάλλιου», όπου οι επισκέπτες γεύτηκαν 
εξαιρετικές βαλκανικές γεύσεις, όπως κεμπάπ και πίτες, παγωτά με εξω-
τικές γεύσεις και άλλα.

 Στο «Kounia Bella» προσφέρθηκαν τυριά τοπικών παραγωγών και 
μπύρα από την Κορινθιακή Ζυθοποιία Α.Ε. “Canal Dive”.

 Tο Λύκειον των Ελληνίδων, με παραδοσιακές φορεσιές, μας ταξίδεψε 
στην παράδοση παρουσιάζοντας χορούς από το Μοριά, τη Ρούμελη και τη 
Θράκη παρασύροντας τους επισκέπτες να μπουν και αυτοί στο χορό.

 Το βράδυ της Παρασκευής γέμισε jazz μελωδίες με το World Music of 
Nana, με τους Nana Simopoulos, Γιώργο Πολυχρονάκο, Σόλη Μπαρκή, 
Sam Marlieri και Mary Ann McSweeney, στο «Kounia Bella».

 Η βραδιά έκλεισε με μουσικές που παραπέμπουν στα Βερολινέζικα 
καμπαρέ του Μεσοπολέμου, στο «Kounia Bella».

 Το Σάββατο, αν και ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός λόγω βροχής, δόθηκε η 
παράσταση κουκλοθέατρου της Λέσχης Κούκλας και Θεάτρου Σικυώνας, «Ο 
Σνούφι και ο κλέφτης των λουκάνικων», στο cafe -  παιδότοπο «Bubble», 
όπου οι μικροί φίλοι και οι γονείς διασκέδασαν ιδιαίτερα. 

Οι επισκέπτες δοκίμασαν τοπικά κρασιά στην «Kounia Bella» & στο 
«Βυθό», και πολύ καλό φαγητό στο «Corner».

 Η δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ έκλεισε με το live «Ρίζες και Χρώματα» - 
«Ιστορία του μεζέ», με τον Κώστα Μάντζιο & την Άντζελα Ορφανού και την 
ορχήστρα τους, στο «Πεινάκιο», όπου όλοι απόλαυσαν μεζέδες συνδυαστικά 
με το ούζο Καϊτατζή και καφέ αμάν και αστικά τραγούδια, στήνοντας στο 
τέλος χορούς.

 Η Κυριακή ξεκίνησε με το Παιδικό Τμήμα Εικαστικών του ΝΠΔΔ Μηκώνης 
και την επιμορφώτρια, καλλιτέχνη κα Βιργινία Φωτεινού, η οποία παρουσίασε 
έργα της στο cafe – παιδότοπο «Bubble». Λειτούργησε διαδραστικό 
εργαστήριο «Έλα να φτιάξουμε το δικό σου σταφύλι», όπου οι μικροί φίλοι με 
απλά υλικά κατασκεύασαν καλλιτεχνικές δημιουργίες με θέμα τα σταφύλια.

 Ο Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού Νεφέλη, με στολές που έφτιαξαν τα ίδια τα 
μέλη και είναι αυθεντικές Κορινθιακές Βλαχοπούλες, όπου κάποιες είναι 150 
χρόνων, μας παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Η κα Αθανασούλη Έλενα, 
πρόεδρος του Συλλόγου Νεφέλη ευχαρίστησε τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου, 
τους επισκέπτες, τους χορευτές.

Κλείνοντας το επιτυχημένο τριήμερο Φεστιβάλ ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου κος Παγώνης,  ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους τους φορείς πολιτισμού 
της πόλης που συμμετείχαν, παρουσιάζοντας τις εξαιρετικές δουλειές τους.

 Η βραδιά έκλεισε στη «Δωδώνη» με το live του συγκροτήματος The Fi-
nal Act που παρουσίασαν «πειραγμένες» διασκευές τραγουδιών, ανάμεσα 
στο κλασικό ροκ και στον Ελληνόφωνο Ροκ Ήχο.

 Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου επιθυμεί  να ευχαριστήσει 
θερμά τους συντελεστές του Φεστιβάλ. Ιδιαίτερη μνεία επιβάλλεται στους 
χορηγούς ονομαστικά: οι μεγάλοι χορηγοί ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΕΣ & τεχνική 
εταιρεία Πιστεύος Α.Ε., οι χορηγοί events επιχείρηση Υλικών Οικοδομών 
- Γυψοσανίδας – Μονώσεων Γαϊτάνης, Κορινθιακή Ζυθοποιία Α.Ε. & 
Στυμφαλία ΑΕΒΕ Λέγγα και στους χορηγούς Πήγασος Λέγγα, Ούζο Καϊτατζή, 
επιχείρηση Best friends – Pet Market Τασινόπουλου,  Alcyon Resort 
Hotel and Spa, Οπτικά «Όραση», Καφεκοπτείο Μούρτη & το φοροτεχνικό 
γραφείο «Anaptixis» Παπαβασιλείου Έλενας & Παπαβασιλείου Νίκου & 
στους θεματικούς χορηγούς τον πολιτικό μηχανικό Θοδωρή Μαρίνη και τον 
οινοποιό κο Αλεξόπουλο Βασίλειο.

Κλείνοντας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους 
στο Φεστιβάλ τα καταστήματα εστίασης, «Kounia Bella», «Bubble», 
«Πεινάκιο», «Δωδώνη», «Corner» και «Βυθό».

Μετά την "Φρύγανη" το 
πρώτο αναρριχητικό πε-
δίο στην Κορινθία, και το 

"Μύλο" στη Στυμφαλία, ήρθε η 
σειρά του Ταρσού, με τα υπέ-
ροχα τύπου "Μετεώρων" βρά-
χια του.

Έτσι λοιπόν διαμορφώθη-
καν και ολοκληρώθηκαν οι 
12 πρώτες διαδρομές στον 
Κ. Ταρσό, στα υπέροχα βρά-
χια της Παναγίας του Βράχου. 
Μπροστάρης σ' αυτή την προ-
σπάθεια ο δήμος Σικυωνίων 
και ο δήμαρχος Σπύρος Σταμα-
τόπουλος, ο οποίος αναγνω-
ρίζοντας τις προοπτικές που 
διαμορφώνονται κατάφερε να 
δημιουργήσει άλλον έναν πόλο 
έλξης επισκεπτών και ισσόρο-
πης τοπικής αναπτυξης.

Εντός Ιουνίου αναμένεται να 
υπάρξει αναλυτικό υλικό με 
περιγραφές των διαδρομών, 
ώστε να προβληθεί κατάλλη-
λα αυτό το νέο αναρριχητικό 
πεδίο! Πλέον φτιάχνεται ένα 
όμορφο τρίγωνο εναλλακτι-
κού τουρισμού και δράσεων 

με 3 αναρριχητικά πεδία στην 
ορεινή Κορινθία!

Παράλληλα με συνδιοργα-
νωτή και πάλι το δήμο Σικυ-
ωνίων διεξήχθη το Σαββατο-
κύριακο 10-11 Ιουνίου, για 8η 
συνεχή χρονιά, η "Αγωνιστική 
Διάσχιση της Ζήρειας"...αυτός 
ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΟΥΝΟΥ των 
30 χλμ, ο οποίος ανήκει πλέον 

στους 20 καλύτερους του κό-
σμου! 

Με εκκίνηση και τερματι-
σμό την πλατεία της Γκούρας 
οι αθλητές έτρεξαν, ανέβηκαν 
και κατέβηκαν τις πλαγιές της 
Ζήρειας μέσα σε ένα υπέρο-
χο φυσικό τοπίο, κερδίζοντας 
περισσότερα από τη διαδρομή 
παρά από την ίδια τη νίκη!
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Στην Γερμανία οι δήμαρχοι σε διεθνή 
έκθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Συνάντηση για την προώθηση 
Κορινθιακών προϊόντων

Πραγματο-
ποιήθηκε την 
Τετάρτη 07 
Ιουνίου 2017, 
στην αίθουσα 
εκδηλώσεων 
του Επιμελη-
τηρίου Κοριν-
θίας, συνά-
ντηση για την  
π ρ ο ώ θ η σ η 
Κορινθιακών 

προϊόντων σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής. 
 Στόχος  της συνάντησης ήταν να φέρει σε επαφή  παραγω-

γούς, μεταποιητές, προμηθευτές και εμπόρους Κορινθιακών 
προϊόντων και μεγάλους αγοραστές πχ εταιρίες , ξενοδόχους, 
εστιάτορες κλπ  οι οποίοι συζήτησαν την δυνατότητα για μεταξύ 
τους συνεργασίες.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας θεωρεί πως η δια-
σύνδεση  του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα είναι ο βασικός 
τρόπος αναβάθμισης του τοπικού τουριστικού προϊόντος και θα 
πρέπει να γνωρίσουν οι επισκέπτες τα κορινθιακά προϊόντα και 
την πλούσια αγροτική παραγωγή του νομού.

Αποτελεί σύγχρονη απαίτηση το τουριστικό προϊόν να έχει 
έντονο  τοπικό χαρακτήρα  – γαστρονομία, οινογευσία, περιή-
γηση σε αρχαιολογικούς χώρους , χώρους θρησκευτικού εν-
διαφέροντος κλπ.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Βασίλης Νανόπουλος, αναφέρθηκε στις δραστηριότητές 
του επιμελητηρίου  σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο για την  
προώθηση και στήριξη των προϊόντων και  των επιχειρηματιών 
του Νομού Κορινθίας.

Θέματα

ΨΥΛΛΑΣ
Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας, τηλ. 2742035333

Στην Γερμανία βρέθηκαν οι δήμαρχοι 
Κορινθίων Αλ. Πνευματικός και Σικυωνίων 
Σπ. Σταματόπουλος μαζί με αντιπροσωπεία 
της ΠΕΔ Πελοποννήσου, επισκεπτόμενοι τη 
Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε 
στο Μόναχο από τις 31/5 έως και τις 2/6.

Η Intersolar Europe είναι η Διεθνής Έκ-
θεση & Συνέδριο Ηλιακής Ενέργειας και 

Φωτοβολταϊκών η οποία εστιάζει στους το-
μείς των φωτοβολταϊκών, της τεχνολογίας 
κατασκευής φ/β και της ηλιοθερμίας. 

Έχει καθιερωθεί από την ίδρυση της, 
ως η παγκοσμίως σημαντικότερη κλαδική 
πλατφόρμα ανάμεσα σε κατασκευαστές, 
προμηθευτές, χονδρέμπορους και φορείς 
παροχής υπηρεσιών.
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Ελληνοϊταλικό Πολυθεματικό Σεμινάριο 
15-18 Ιουνίου στο Βραχάτι

To Ελληνοϊταλικό Σεμινάριο που θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 18 
Ιουνίου στο Βραχάτι είνιαναι το αποτέ-
λεσμα μιας προσέγγισης των ιατρικών 
συλλόγων Κορίνθου και Κιέτι Ιταλίας 
που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια. 
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας κ. Δαμασκηνός Σωτήρης 
μάς εξηγεί στη σύντομη συνέντευξη 
που μας παραχώρησε πώς φτάσαμε 
στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου 
και μας  ενημερώνει για τις εργασίες, 
αλλά και τα θέματα που θα αναπτυ-
χθούν και τα οποία είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα. 

Κύριε Δαμασκηνέ πώς φτάσαμε 
στην οργάνωση του συγκεκριμένου 
Συνεδρίου; 

Αρχικά θέλω να επισημάνω δύο γε-
γονότα: Πρώτον πριν δύο χρόνια έγινε 
το πρώτο βήμα με την αδελφοποίη-
ση των δύο Ιατρικών Συλλόγων του 
Νομού μας και της Κιέτι της Ιταλίας. 
Έχουμε την τύχη όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
να έχουν σπουδάσει στην Ιταλία, οπότε 
ήταν εύκολο για μας μέσω της γλώσσας 
να έρθουμε κοντά σαν Σύλλογος, αλλά 
και σαν απλοί γιατροί.

Δεύτερον, το ενδιαφέρον και των 
δύο μερών για την εξέλιξη πάνω σε 
ιατρικά θέματα αλλά και η επιθυμία 
για ενημέρωση τόσο της Ιατρικής κοι-
νότητας όσο και του απλού πολίτη σε 
καινοτόμες πρακτικές με γνώμονα το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Πέρυσι το Δ.Σ. του Συλλόγου επι-
σκεφθήκαμε την Ιταλία, γνωρίσαμε την 
πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ιατρι-
κών Συλλόγων κ. Roberta Gersevani η 
οποία θα μας τιμήσει με την παρουσία 

της στο Συνέδριό μας. 
Εκεί αποφασίστηκε να έχουμε κοι-

νές δράσεις για την Ιατρική που υπη-
ρετούμε και αγαπάμε και αφετηρία εί-
ναι αυτό το 1ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Πώς επιλέξατε το Βραχάτι για το 
συγκεκριμένο συνέδριο; 

Το Βραχάτι λόγω της θέσης του 
μπορεί να δεχθεί τους συναδέλφους 
ιατρούς από όλα τα μέρη της Κορινθί-
ας επειδή είναι στο κέντρο του νομού. 
Παράλληλα, το ξενοδοχείο Αλκυών, 
πληροί τις προϋποθέσεις για ένα από-
λυτα πετυχημένο συνέδριο. 

Πότε ξεκινούν οι εργασίες του Συνε-
δρίου; 

Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 15 Ιου-

νίου αφού υποδεχθούμε τους συνα-
δέλφους ιατρούς από την Ιταλία. Το 
απόγευμα θα έχουμε τις εγγραφές και 
στη συνέχεια θα αρχίσει η πρώτη μέρα 
του συνεδρίου. Το συνέδριο θα διαρ-
κέσει συνολικά 4 μέρες στη διάρκεια 
των οποίων πέρα από τις ομιλίες των 
συναδέλφων θα έχουμε ξενάγηση των 
επισκεπτών στην Κορινθία μας, αλλά 
και στην Αθήνα, στα μουσεία, στο Λου-
τράκι, στο SPA, θα γίνει γευσιγνωσία 
σε τοπικό οινοποιείο. 

Επίσης οι επισκέπτες μας θα πα-
ρακολουθήσουν τοπικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο Βραχάτι, από συλλό-
γους της περιοχής όπως ο Σύλλογος 
Γυναικών Διμηνιού «Νεφέλη» και ο 
«Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου, επι-
χειρώντας έτσι να τους γνωρίσουμε τη 
λαϊκή παράδοσή μας. 

Από πλευράς πολιτείας ποιοι αναμέ-
νεται να παραστούν στο συνέδριο; 

Θα μας τιμήσουν με την παρουσία 
τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλ-
λίρης, εκπρόσωπος του πρέσβη της 
Ιταλίας και οι δήμαρχοι Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, Λουτρακίου 
Γιώργος Γκιώνης και Σικυωνίων Σπύ-
ρος Σταματόπουλος. 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι 
οι ομιλίες των συναδέλφων έχουν 
όλες ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για 
τους ιατρούς, αλλά και για όποιον άλ-
λον θέλει να τις παρακολουθήσει, κα-
θώς θα είναι ανοιχτές στο κοινό. 

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί 
από πλευράς του συλλόγου μας το 
2ο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 
στην Ιταλία, ενώ παράλληλα έχουμε 
κατά νου την πραγματοποίηση και άλ-
λων δραστηριοτήτων όπως θεματικές 
ημερίδες για την καλύτερη ενημέρωση 
των συμπολιτών μας σε ιατρικά θέμα-
τα και εξελίξεις στον κλάδο της υγείας. 

•	 LASER	ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ	ΓΙΑ	ΠΡΟΣΩΠΟ	ΚΑΙ	ΣΩΜΑ 
(SOPRANO ICE BY ALMA LASER)

•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΠΡΟΣΩΠΟΥ	(ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,  
ΑΚΜΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ,  
ΛΕΥΚΑΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΟ PEELING)

•	 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	ΣΩΜΑΤΟΣ	(ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ, 
ΚΥΤΑΡΙΤΤΙΔΑ, ΣΥΣΦΙΞΗ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΡΑΓΑΔΕΣ)

•	 ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ	ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ	(ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣΑΖ,  
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, SHIRODHARA,  
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

•	 SOLARIUM	VEGA39	3ης	ΓΕΝΙΑΣ 
BY ROBERTO CAVALLI –DOLCE & CABBANA

•	 ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ	ΜΕ	ΡΙΖΙΚΗ	(ΒΕΛΟΝΑ)	ΚΑΙ	ΚΕΡΙ

•	 ΜΑΚΙΓΙΑΖ	ΝΥΦΙΚΟ,	ΒΡΑΔΙΝΟ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ (PRE WEDDING, NEXT DAY)

•	 ΒΑΦΗ	&	ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ	ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ

• MANICURE-PEDICURE

•	 ΠΩΛΗΣΗ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ	 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	ΜΑΚΙΓΙΑΖ	

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science

Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.27410 55405
info@agathouspa.gr  •   www.agathouspa.gr
FB : Αγάθου Beauty & Spa
Eshop : https://agathouspa.gr/?post_type=product

Πόλος συνεδριακού
τουρισμού το Βραχάτι

Δεν πράλαβε να πέσει η αυλαία του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο Βραχάτι και ανοίγει η αυλαία ενός 
άλλου συνεδρίου, ιατρικού αυτή τη φορά. Αυτή η αλληλουχία φέρνει προ-
βληματισμούς και σκέψεις για ένα νέο είδος τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής της περιοχής του Βραχατίου. 

Το Βραχάτι είναι προικισμένο από τη γεωγραφική του θέση,  αφού βρί-
σκεται στο κέντρο της Κορινθίας, έχοντας στα εύκολη πρόσβαση τόσο 
προς ορεινά όσο και προς τα αρχαιολογικά μνημεία του νομού. Η θάλασσα 
κυριολεκτικά στα πόδια, μια απέραντη παραλία, η μεγαλύτερη ίσως, στις 
ακτές του νότιου Κορινθιακού. Και όλα αυτά συμπληρώνονται από μια ξε-
νοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών που μπορεί να καλύψει τις 
απαιτήσεις και του πιο απαιτητικού επισκέπτη. 

Με δεδομένα όλα αυτά μία σπάνια ευκαιρία παρουσιάζεται για να δο-
θεί μια αναπτυξιακή ώθηση άλλου είδους στην περιοχή. Μια ευκαιρία την 
οποία οφείλει πρώτος ο δήμος Βέλου-Βόχας να αναγνωρίσει,να υποστη-
ρίξει και να επενδύσει σ' αυτήν.
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
16.00-17.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
17.00-18.00 ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ- 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Προεδρείο: Α. Θεοδώρου, Β. 
Κολοκούρη
Εισηγητές: Χ. Καμμιλάτος, Σ. 
Νέντεβα

18.00-19.00 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)
Προεδρείο: Α. Ροβήλος
Εισηγήτρια: D. Di Battista

19.00-20.00 ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Προεδρείο: Α. Φιλάνδρας
Εισηγήτρια: C. Miscia

20.00-20.45 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προεδρείο: Σ. Δαμασκηνός
Εισηγητήs: K. Κουσκούκης

20.45-21.15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
09.00-11.00 ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Προεδρείο: Ε. Καβουσάνος 
Εισηγητήs: Κ. Βολίκας

11.00-12.00 Η ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ  
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Προεδρείο: Κ. Βολίκας
Εισηγητήs: Κ. Στολάκης

12.00-13.00 TRAUMA: CRASH 
SYNDROME
Προεδρείο: Ε.Παπαγεωργίου
Εισηγητήs: Ε.Μπακαλίνηs

13.00-14.00 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προεδρείο: Χ. Χασικίδης
Εισηγητής: Ε. Στόφα

14.00-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
17.00-17.30 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 
ΙΑΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Προεδρείο: Χ. Παπαλάμπρου
Εισηγητής: Π. Παπαπάνος

17.30-18.00 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Προεδρείο: Κ. Γιαννούκος
Εισηγητής: Η. Κοφινάς

18.00-18.30 Η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: K. Κουσκούκης
Εισηγητής: Σ. Τζουβάρα

18.30-19.15 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Προεδρείο: Α. Γαλανοπούλου, Α. 
Θεοδώρου
Εισηγητής: P. Santilli

19.15-20.00 ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΦΥ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΙΤΑΛΙΑΣ
Προεδρείο: Π. Περδικάκη
Εισηγητής: E.Casale

20.00-20.30 ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Προεδρείο: Ν. Κοκιόπουλοs
Εισηγητής: G.Ferrini

20.30-21.00 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROBANK
Προεδρείο: Σ. Δαμασκηνός
Εισηγητής: Π. Θεοδώρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
10.00-11.00 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Προεδρείο: Ε.Βαλτετσιώτη
Εισηγητής: Α. E. Ντέντα

11.00-12.00 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
ΤΥΠΟΥ 2: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προεδρείο: Ε. Λουράντος
Εισηγητής: Δ. Γουγουρέλας

12.00-13.00 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΠΦΥ
Προεδρείο: Δ. Γουγουρέλας, Χ. 
Σπέντζος
Εισηγητής: Δ. Γκρίζαλης

13.00-14.00 ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ: 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Προεδρείο: Α.Τσιπά 
Εισηγήτρια: Μ. Παπακωνσταντίνου

14.00-17.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
17.00-17.30 ΓΕΡΝΩΝΤΑΣ ΜΕ 

ΟΜΟΡΦΙΑ 
Προεδρείο: Π. Νικολοπούλου
Εισηγητήs: Ι. Δανόπουλος

17.30-18.00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ 
ΠΦΥ
Προεδρείο: Π.Κοντόπουλος
Εισηγητής: Σ. Κοίλιας

18.00-18.30 ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ...ΣΤΑ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ!
Προεδρείο: Τ. Μαυραντζάς
Εισηγητής: Ν. Κονδύληs

18.30-19.00 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΕΝΑΣ 
ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ
Προεδρείο: Ε. Κοντοβαζαινίτης, 
Κ.Γκεζερλής
Εισηγητής: Α. Γαλανοπούλου

19.00-19.30 Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ 
ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΦΥ - 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Προεδρείο: Ν. Κονδύλης
Εισηγητής: Φ. Λαούδη-Φαρμάκη

19.30-20.00 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D
Προεδρείο: Ι. Μπαρτζής
Εισηγητής: Δ. Γκέλης

20.00-20.45 ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - 
ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Προεδρείο: Η. Κοφινάς
Εισηγητής: Α. Κουκουλάς

Σπέντζος Χ.-Spentzos C., Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Π.Ε.Δ.Υ. Κ.Υ Κιάτου- Medico di Medicina 
Generale, Assistente Π.Ε.Δ.Υ. Centro Sanitario di Kiato
Στολάκης Κ.-Stolakis K., Ιατρός Κιάτο (Γηρίατρος)- Medico(Geriatra)
Στόφα Ε.-Stofa E., Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Γ.Ν Κορίνθου-Spezializzando di Cardiologia 
ospendale di Corinto
Τζουβάρα Σ.-Tzuvara S., Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, MSc-Spezializzando di Medicina 
Generale
Τσιπά Α.-Tsipa A., Βιοπαθολόγος Ξυλόκαστρο-Biopatologo Xilocastro
Ferrini G., Γαστρεντερολόγος, Μέλος ΔΣ Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου Chieti-
Gastroenterologo. Consigliere, Ordine di Medici e odontoiatri di Chieti 
Φιλάνδρας Α.-Filandras A., Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Π.Ε.Δ.Υ.-Κ.Υ. Γκούρας, Γραμματέας 
Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας-Medico di Medicina Generale, Direttore di centro Centro Sani-
tario di Gura, Segretario Generale dell’Ordine dei Medici di Corinto, Tesoriere del Collegio di 
Medici Generali di Grecia
Χασικίδης Χ.-Chasikidis C., Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν Κορίνθου, 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου-Cardiologo, Direttore della clinica Cardiologica 
dell’ Ospedale di Corinto,Presidente del consiglio della citta di Corinto

H oργανωτική επιτροπή ευχαριστεί τις παρακάτω εταιρείες - χορηγούς για την βοήθειά 
τους στην πραγματοποίηση του Ελληνοιταλικού Σεμιναρίου

ΑNGELINI - ELPEN - ITF HELLAS - MEDISYN - 
MENARINI - RECORDATI

ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚO ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚO ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ
CONGRESSO MEDICO POLITEMATICO ELLENICO-ITALICO DELLA MEDICINA PRIMARIA
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Ο νέος εκλογικός νόμος 
στην  τοπική αυτοδιοίκηση
Πρώτες εκτιμήσεις για όσους θέλουν ν' ασχοληθούν ενεργά

την δικαιολογήσει. Οι παρατάξεις 
πρέπει να μετασχηματιστούν σε 
συλλογικούς διανοούμενους, να 
δημιουργήσουν προγράμματα 
με σαφήνεια, όραμα, σχέδιο, και 
προοπτική για τον τόπο και τους 
ανθρώπους του. Είναι οι συν-
θήκες ώριμες περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά.
2) ΜΊΑ ΘΕΣΜΊΚΑ κατοχυρωμέ-
νη συμμετοχή που δεν βασίζεται 
στην καλή θέληση του δημάρ-
χου, δεσμεύει την Δημοτική Αρχή, 
εμπνέει τους δημότες, δημιουργεί 
ζωτικό χώρο στα δημοτικά διαμε-
ρίσματα, απαιτεί διαβούλευση, 
συναίνεση, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις. Απαιτεί προγραμματι-
κές – ανοικτές διαπαραταξιακές 
συμφωνίες. Τα παραπάνω απο-
τελούν στοιχεία που αυξάνουν το 

αίσθημα εγγύτητας των πολιτών 
προς το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, 
τους τοποθετεί στο κέντρο των 
εξελίξεων και των αποφάσεων. 
Όποια παράταξη τα μορφοποιήσει 
σε ένα ‘’στεγνά’’ πραγματολογικό 
πλαίσιο σε πρόσωπα και πολιτι-
κές, θα είναι αυτή που θα έχει το 
προβάδισμα στην αφετηρία της 
προεκλογικής περιόδου. Δύσκο-
λο και απαραίτητο μαζί, όμως η 
Δημοκρατία δεν φύτρωσε αυθύ-
παρτκη, αλλά κατακτήθηκε σαν 
πολίτευμα.

Επίλογος
Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ από τη μεριά του 
προσπαθεί να κάνει ‘’βήματα 
προς τα μπρος’’ με μόνο σκοπό 
την επικράτησή του στις επόμενες 
εκλογές. Η ποιότητα και ποσότητα 
του καθενός που είπαμε παραπά-
νω, δείχνει ότι δεν αποκρυπτο-
γράφησε σωστά τα νέα δεδομένα. 
Το αποτέλεσμα είναι να διαφη-
μίζει ‘’περιοδείες’’ που δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά αναθέρμανση 
των προσωπικών του σχέσεων 
με τους ψηφοφόρους του. Οι κατ΄ 
ιδίαν επισκέψεις από δημότες σε 
προκαθορισμένο χώρο και χρόνο, 
με κλειστές πόρτες είναι ξεπερα-
σμένη, ‘’ύποπτη’’ και ιδεοληπτική 
πρακτική, παντελώς άχρηστη για 
το κοινωνικό σύνολο και πιθανό-
τατα θα τον οδηγήσει σε αδιέξο-
δο. Εκτός πια και η πολιτική του 
οξυδέρκεια (που σίγουρα έχει 
αποκτήσει) του δείχνει κάτι, πού 
προς το παρόν δεν βλέπουμε.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΊΚΡΑΤΉ, 
ήταν δομικά αδύνατον να εφαρ-
μοσθεί και εξελιχθεί, έτσι γρα-
φειοκρατικά, συγκεντρωτικά και 
δυσκίνητα που στήθηκε έχοντας 
ως συνέπειες:
– Την απαξίωση των συνεδρι-

άσεων των Δημοτικών Συμ-
βουλίων μετατρέποντάς τα 
σε διεκπεραιωτικά όργανα 
επικύρωσης προειλημμένων 
αποφάσεων. 

– Την απαξίωση της συμμετοχής 
της αντιπολίτευσης σε κάθε 
συζήτηση. Τα ερωτήματα που 
υποβάλλει η αντιπολίτευση και 
οι προτάσεις που θέτει προς 
συζήτηση δεν έχουν καμιά 
τύχη και καμιά αξία όταν ο δή-
μαρχος δε θέλει να απαντήσει 

ή να τα συζητήσει.
ΟΊ ΔΉΜΟΤΊΚΕΣ ΕΠΊΤΡΟΠΕΣ ΔΊ-
ΑΒΟΥΛΕΥΣΉΣ, όταν και όπου 
λειτούργησαν, μόνο ως επίφαση 
δημοκρατίας χρησιμοποιήθηκαν 
από την πλειοψηφία. Οι διαβου-
λεύσεις με φορείς είναι προσχη-
ματικοί και μόνο επικοινωνιακά 
εκμεταλλεύσιμοι. Είδαμε πουθε-
νά αν παρήγαγαν έργο και ποιο; 
Μία επιτροπή να πρότεινε και ψή-
φισε αποφάσεις και ποιες εφαρ-
μογές βρήκαν; Διευκολύνθηκε ή 
ενημερώθηκε, το κοινωνικό σύ-
νολο του δήμου έπειτα από κάθε 
διαβούλευση; Όχι. 

Η Κατάσταση στο Δήμο 
Βέλου-Βόχας:

Με βάση το μέγεθος και την 
ποιότητα του καθενός, η συμπο-
λιτευτική εικόνα στα Δ.Σ, είναι 
επιεικώς απαράδεκτη, με συμ-
βούλους να μην ξέρουν ούτε επι-
γραμματικά το αντικείμενο προς 
ψήφιση, ν’ αυτολογοκρίνονται, 
να συνομιλούν σαν σε εκδρομή 
και μετά να σηκώνουν το χέρι 
επικυρώνοντας άβουλα και βα-
ριεστημένα, μέχρι να έρθει η ώρα 
να αφήσουν το Δ.Σ και να πάνε να 

παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο 
στην τηλεόραση. Αυτή είναι η ει-
κόνα πολλών συμμβούλων της 
πλειοψηφίας.

Eξίσου απαράδεκτη στάση μέ-
ρους μειοψηφούντων συμβού-
λων που το μόνο που τους νοιάζει 
είναι αν πρέπει ν’ απομακρύνου-
με τις καλύβες των Ρομά παράλ-
ληλα με την διαδρομή του προα-
στιακού για να μην αλλοιώνεται η 
αισθητική των επιβατών και άλλα 
ευτράπελα κι επικίνδυνα!

Σοβαρές και τεκμηριωμένες 
προτάσεις της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης προκαλούν δυσφο-
ρία, εκνευρισμό ή αμηχανία στην 
δημοτική αρχή (νερό, σκουπίδια, 
αναπτυξιακά προγράμματα ,περι-
βάλλον κτλ)

Οι Ευκαιρίες  
και οι Προκλήσεις
1) Ο ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΊΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
θ΄ αντιπροσωπεύει τους πραγ-
ματικούς συσχετισμούς και την 
βούληση των πολιτών στο επί-
πεδο των τοπικών κοινωνιών. 
Όποιος δεν μπορεί να καθορίσει 
την αυτοδιοικητική του ύπαρξη, 
θα αναγκαστεί τουλάχιστον να 

Γράφει ο ΑΛΕΞΉΣ ΚΑΛΛΊΡΉΣ

Μία θεσμικά κατοχυ-
ρωμένη συμμετοχή 
που δεν βασίζεται 
στην καλή θέληση του 
δημάρχου, δεσμεύει 
την Δημοτική Αρχή, 
εμπνέει τους δημότες, 
δημιουργεί ζωτικό 
χώρο στα δημοτικά 
διαμερίσματα, απαιτεί 
διαβούλευση, συναί-
νεση, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Απαιτεί  
προγραμματικές-ανοι-
κτές διαπαραταξιακές 
συμφωνίες. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

τηλ. 6938 614257
       6948 760450

Ό λες οι έδρες θα κρίνο-
νται με απλή αναλογική 
στον πρώτο γύρο δη-

μοτικών και περιφερειακών 
εκλογών. Αυτό ανέφερε ο ΓΓ 
του υπουργείου Εσωτερικών, 
Κ. Πουλάκης, μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό «Στο 
Κόκκινο».

Σύμφωνα με τον ίδιο η 
πρόταση που προωθεί η κυ-
βέρνηση «προβλέπει ότι θα 
κατεβαίνουν οι παρατάξεις, με 
τους επικεφαλής, θα παίρνουν 
τα ποσοστά τους. Την πρώτη 
Κυριακή θα γίνεται η κατα-
νομή όλου του Δημοτικού ή 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
ανάλογα με τα ποσοστά.

Αν κανείς συνδυασμός δεν 
έχει ξεπεράσει το 50%+1 τότε 
την δεύτερη Κυριακή οι επι-
κεφαλής των δύο πρώτων 
συνδυασμών θα δώσουν στην 
κοινωνία την δυνατότητα να 
ψηφίσουν το Δήμαρχο που 
θέλουν, έχοντας ως στοιχείο 
και κριτήριο το Δημοτικό ή 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
(ποιες παρατάξεις, ποια προ-
γράμματα), χωρίς να αλλάξει η 
σύνθεσή τους.  Όλες οι έδρες 
θα κρίνονται στον πρώτο 
γύρο».

Υπενθύμισε εξάλλου ότι 
«σύστημα απλής αναλογι-
κής υπήρχε στη χώρα μας … 
υπήρχε πριν τη δικτατορία, σε 
μία περίοδο μετά τον Εμφύ-
λιο, την πιο διχαστική πολιτικά 
δεκαετία της Ιστορίας μας και 
λειτουργούσε».

«Το κάθε εκλογικό σύστημα 
δεν είναι ο μηχανισμός που 
την Κυριακή το βράδυ κάνει 
τις πράξεις για να δώσει έδρες 
ανάλογα με τις ψήφους, αλλά 
πάνω από όλα λειτουργεί ως 
διαπαιδαγωγικός μηχανισμός 
της σκέψης των πολιτών», 
τόνισε ο κ. Πουλάκης. «Για να 
μπορέσουμε να ξεπεράσου-
με την οκτάχρονη κρίση, μία 
κληρονομιά του παλιού πολι-
τικού συστήματος, κινητήριος 
δύναμη θα είναι η ενίσχυση 
της Δημοκρατίας και η συμ-
μετοχή των πολιτών», όπως 
είπε.

Οι τέσσερις στόχοι  
του Καλλικράτη

Ο κ. Πουλάκης, αναφέρθη-
κε και στις επικείμενες αλλα-
γές στον Καλλικράτη, σημειώ-

νοντας: «Από το Φεβρουάριο 
του 2016 έχει φτιαχτεί μία 
επιτροπή που έχει περάσει 
σε νόμο, το επονομαζόμενο 
“παράλληλο πρόγραμμα”, τη 
σύσταση μίας επιτροπής που 
αποτελείτο από στελέχη του 
ΥΠΕΣ που έχουν τη “θεσμική 
μνήμη” και την τεχνογνωσία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 
… Σε αυτήν συμμετέχουν 
«εμπειρογνώμονες της ΤΑ και 
καθηγητές που την διδάσκουν 
στα πανεπιστήμιά μας … η 
ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ με τους εκ-
προσώπους τους … αλλά και 
εργαζόμενοι στην ΤΑ υπό την 
δική μου προεδρία ως γραμ-
ματέα του ΥΠΕΣ».

Ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, τόνισε ότι 
«επί επτά μήνες μελέτησε και 
κατέθεσε -μετά από συνεχή 
διάλογο και συζήτηση- το πό-
ρισμά της, 435 σελίδων, στον 
υπουργό Εσωτερικών στις 
αρχές του Μαρτίου, για να 
είναι έτοιμο το υπουργείο ως 
προς τη βάση συζήτησης για 
τη θεσμική μεταρρύθμιση της 
ΤΑ …

Αυτή η διαδικασία δείχνει 
την ουσία της Αριστεράς, το 
πώς προσεγγίζει τις μεγάλες 
μεταρρυθμίσεις. Καμία μεταρ-
ρύθμιση από αυτές που έχουν 
γίνει στην ΤΑ τα τελευταία 20 
χρόνια -κυρίως επί κυβερνή-
σεων ΠΑΣΟΚ- δεν είχαν αυτή 
τη δημοκρατική, συμμετοχική 
διαδικασία, αλλά γινόντου-

σαν στα κλειστά γραφεία των 
υπουργών, χωρίς να γνωρί-
ζουν ούτε τα πρόσωπα ούτε 
τους λόγους για τους οποίους 
γίνονταν οι μεταρρυθμίσεις».

Στο πόρισμα έχουμε βάλει 
τέσσερις στόχους, υπογράμ-
μισε ο Κ. Πουλάκης που υπη-
ρετούν μία ουσιαστική μεταρ-
ρύθμιση. Αυτοί είναι:
1. Εμβάθυνση της Δημοκρατί-

ας, ενίσχυση της άμεσης και 
ουσιαστικής συμμετοχής 
των πολιτών. Το μήνυμα 
που ήταν στο επίκεντρο των 
εξελίξεων το 2011, με τις 
πλατείες, ήταν «συμμετοχή 
των πολιτών, περισσότερη 
Δημοκρατία».

2. Αναβάθμιση της αποτελε-
σματικότητας των Δήμων 
ως διοικητικών δομών και 
η ενίσχυση του αισθήμα-
τος εγγύτητας των πολιτών 
προς τους Δήμους.

3. Διασφάλιση της οικονομι-
κής βιωσιμότητας και ευ-

ρωστίας των Δήμων
4. Ενίσχυση του ρόλου των 

Δήμων και των Περιφερειών 
στην αναπτυξιακή διαδικασία, 
στο πλαίσιο ενός εθνικού στό-
χου για την δίκαιη ανάπτυξη.

Αυτό το περίγραμμα των 
τεσσάρων στόχων, έχει από 
κάτω περίπου 70 τεχνικές 
προτάσεις, που «έχουν τη 
στόχευση να γίνει ένας θε-
σμός πάρα πολύ κοντά στην 
έννοια της λαϊκής εξουσίας», 
όπως ανέφερε.

Ο γ.γ. του υπουργείου Εσω-
τερικών σημείωσε ότι «το 
2010 ο “Καλλικράτης” έβαλε 
τη σφραγίδα του, κυρίως με 
το χωροταξικό, κάνοντας τους 
1.034 Δήμους και Κοινότητες 
-που είχαν ήδη συρρικνωθεί 
με τον “Καποδίστρια” το 1997, 
πάλι επί ΠΑΣΟΚ- 325, απομα-
κρύνοντας τους πολίτες όχι 
μόνο γεωγραφικά αλλά και 
πολιτικά από τις εξελίξεις της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Μοντελοποίηση» δήμων 
σε νησιωτικούς, ορεινούς, 
αστικούς

«Ενώ αυτό που έχει μείνει 
στους πολίτες από τον “Καλ-
λικράτη” είναι χωροταξικό 
… συγχρόνως η μεταρρύθ-
μιση που έκαναν είχε και το 
αντιδημοκρατικό στοιχείο, 
φτιάχνοντας ένα “κουστούμι” 
για όλους τους Δήμους, τη 
διοίκησή τους, ένα δημαρχο-
κεντρικό, περιφερειαρχοκε-
ντρικό σύστημα, πνίγοντας 
περισσότερο την ΤΑ. Για πα-
ράδειγμα, όποιες αρμοδιό-
τητες έχει η πρωτεύουσα, η 
Αθήνα, με 500.000 δημότες, 
ή η Θεσσαλονίκη με 300.000 
… έχει και η Γαύδος των 100 
κατοίκων», συνέχισε ο κ. 
Πουλάκης.

«Στις προτάσεις μας περι-
λαμβάνουμε την μοντελοποί-
ηση των Δήμων, σε νησιω-
τικούς, ορεινούς, αστικούς, 
ώστε να χωρίσουμε τις αρ-
μοδιότητες σε σχέση με το τι 
μπορούν να εξυπηρετήσουν 
στις περιοχές τους, για τους 
δημότες το τι δυνατότητες 
έχουν», όπως είπε.

«Επίσης, υπάρχει η πρότα-
ση για την ενδοδημοτική απο-
κέντρωση, να κατεβάσουμε 
το επίπεδο των συλλογικών 
αποφάσεων του συμμετο-
χικού προϋπολογισμού πιο 
κάτω από τους “καλλικρατι-
κούς Δήμους”, να έρθουν τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων 
εγγύτερα προς τους πολίτες».

Όπως υπογράμμισε, επιδί-
ωξη είναι «να περάσουμε μία 
μεταρρύθμιση που πάνω από 
όλα να έχει το στοιχείο της 
Δημοκρατίας, της συμμετο-
χής, της ενδοδημοτικής απο-
κέντρωσης … να δώσουμε 
δυνατότητα συμμετοχής των 
πολιτών».

Το φθινόπωρο 
η απλή αναλογική

Το Σεπτέμβριο πρόκειται να έρθει στη Βουλή το περίφημο νομοσχέδιο 
για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση το οποίο μεταξύ άλλων 

θα περιλαμβάνει αλλαγές  στο εκλογικό σύστημα  
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
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Σ το όμορφο Βραχάτι διεξήχθη με επιτυχία το 33ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, από 28 Μαΐου  έως 1 

Ιουνίου 2017, με τη συμμετοχή εκπροσώπων παρατηρητών 
και εκδρομέων από 53 Τοπικές  Διοικήσεις και προσκεκλημέ-
νων από τα Εθνικά Τμήματα ΙΡΑ: Κύπρου, Σερβίας, Ρουμανί-
ας, Βουλγαρίας, Γερμανίας και Πολωνίας.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Αλκυών, το οποίο 
σε συνδυασμό με το ειδυλλιακό περιβάλλον, προσέφερε 
στους συμμετέχοντες και  στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτι-
σης από την καθημερινότητα.  Την τελετή έναρξης του Συνε-
δρίου τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίν-
θου κ.κ. Διονυσίου, π. Παναγιώτης, ο καθηγούμενος της  Ι.Μ. 
Σπηλιάς Αργιθέας Καρδίτσης π. Νεκτάριος, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αρχη-
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντί-
νος Τσουβάλας, ο Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρί-
τσης, ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλλίρη Μαρία, Τρωγάδης Βασίλης και 
Μπεκιάρης Δημήτριος,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέλου-Βόχας Μιχάλης Σδράλης, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη" δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέας Σιάχος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, ο Γεν. Περφ. Αστυν. Διευθυντής Πελοπονήσου 
Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Τριγώνης, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Κορινθίας Ταξ/χος κ. Ευάγγελος Φωτόπουλος, η Α 
Υποδιευθύντρια, Α/Δ κα Μαρία Καρβουνίδη, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ Κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ 
κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων κ. Ηλίας Τσιβίκης, ο Πρόεδρος 
της ΕΑΥΝ Κορινθίας κ. Χρήστος Αδάμ, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Αποστράτων  Ν.Κορινθίας κ. Βασίλειος Παλιακάσης, ο 
Γενικός  Γραμματέας του ΙΕΒ  κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος, ο 
τέως Πρόεδρος του ΕΤ ΔΕΑ κ. Κωνσταντίνος Παπακωνστα-
ντίνου  και τέλος, η  Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτρο-
πής της UNICEF κα Σοφία Τζιτζίκου, η οποία , ως κεντρική 
ομιλήτρια του Συνεδρίου, ανέπτυξε το θέμα: «Ο διάλογος με-
ταξύ των πολιτισμών ξεκινά με τα παιδιά».

Παράλληλα έλαβε χώρα μια εντυπωσιακή δράση από τα 
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βέλου υπό την σκηνοθετι-
κή καθοδήγηση της δασκάλας τους κας Κωνσταντίνας Ρέβη, 
προκαλώντας  το έντονο ενδιαφέρον, αλλά και τον θαυμασμό 
του ακροατηρίου.

Σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο της  
ΙΡΑ (την ύψιστη διάκριση) ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά-
τηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας για τις πολύτιμες υπηρεσί-
ες που προσέφερε επί σειρά δεκαετιών και για την αγάπη με 
την οποία μας περιβάλλει. Ο κ. Αρχηγός ευχαρίστως το απεδέ-
χθη μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Στις ΤΔ Ακαρνανίας, Δράμας, Κιλκίς, Λέσβου,  Μαγνησί-
ας, Ρεθύμνου και Χίου, που βραβεύτηκαν από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο με το IPA WORLD PRIZE για τις σπουδαίες δράσεις 
τους και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού και μεταναστευτικού προβλήματος,  επεδόθη έπαινος. 

Επίσης βραβεύτηκαν ο κ. Δημήτριος Σχοινάς, ο οποίος δι-
ετέλεσε Πρόεδρος της ΤΔ Κορινθίας το έτος 1998, όταν είχε 
λάβει χώρα στο Λουτράκι, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο και ο 
τ. Πρόεδρος της ΤΔ Κορινθίας και τελευταίος Πρόεδρος του 
ΛΑΜΔΕΑ κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Απενεμήθησαν τιμη-
τικές πλακέτες στους χορηγούς του Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος  Ιωάννης Καραπατάκης 
ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους 
και έκανε ένα σύντομο απολογισμό.

Το Πανελλήνιο Συνέδριό μας  υπήρξε για άλλη μια φορά 
ιδιαίτερα γόνιμο και παραγωγικό, εξάγοντας χρήσιμα συμπε-
ράσματα. Από πλευράς εκπροσώπων, έγιναν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις, αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την 
αγωνία όλων για το αύριο της Ένωσης μας.

Βάση του εσωτερικού κανονισμού και κατόπιν εισηγήσεως 
των αρμοδίων Αντιπροέδρων και αποφάσεως του ΔΣ βρα-
βεύτηκαν  για το έργο τους οι Τοπικές Διοικήσεις:

• ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Αθηνών – Αττικής  στην οποία απενεμήθη  το 1ο 

βραβείο και αναμνηστική πλακέτα. Στις ΤΔ Δωδεκανήσου, Λα-

Θέματα

Έως 17 Ιουλίου η τελευταία παράταση 
για το Κτηματολόγιο

Με την υπ' αριθμ. 27826/28.06.2010 
απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΚΑ (ΦΕΚ Β 
1077/15.07.2010) κηρύσσονται υπό κτη-
ματογράφηση οι λοιπές περιοχές της ελ-
ληνικής επικράτειας, οι οποίες δεν είχαν 
κηρυχθεί μέχρι της δημοσίευσης της εν 
λόγω απόφασης. 

Με την υπ’ αρ. 717/2/5-1-2017 από-
φαση του Δ.Σ. της Εθνικό Κτηματολόγιο 
και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε) 
και κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 
1 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, κα-
λούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο 
εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία 
δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρί-
σκονται εντός των ορίων των Προκα-
ποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των 
Καλλικρατικών Δήμων Βέλου-Βόχας και 
Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου (όπως αναλυτικά φαίνονται παρα-
κάτω) να υποβάλουν δήλωση για το δι-
καίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία 
κτήσης του.

Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμόδια 
γραφεία κτηματογράφησης που αναφέ-

ρονται στην παρούσα. Η δήλωση μπορεί 
να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικής εφαρμογής  στην ιστοσελίδα της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/
CitizenWebApp/Info_Page.aspx).

Οι δηλώσεις για τους κατοίκους 
ημεδαπής υποβάλλονται μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών και για 
τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελ-
ληνικό Δημόσιο μέσα σε προθεσμία 
έξι (6) μηνών με ημερομηνία έναρξης 
τις 17/01/2017.

Με την υπ’ αριθμ.   737/6/23-
05-2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας Εθνικό 
Κτηματολόγιο και Χαρτογράφη-
ση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) παρατείνεται 
για τελευταία φορά η προθεσμία 
υποβολής δήλωσης στους εν λόγω 
ΟΤΑ, για τους κατοίκους εσωτερι-
κού, μέχρι τις 17/7/2017.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υπο-
χρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά 
το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ   

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ  
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 

ΒΕΛΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ (πλην 
κοινότητας Νεράντζης), 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΚΡΗΝΩΝ, 
ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ, ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ, 

ΤΑΡΣΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:    
Βέλο Κορινθίας: Πλατεία 

Αγ. Φανουρίου 1, (ισόγειο 
κατάστημα), ΤΚ 20002  

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ 
ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 

ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, 
ΜΟΥΛΚΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ 

(Δημοτική Κοινότητα), ΣΙΚΥΩΝΟΣ 
(Τοπική Κοινότητα)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:

Κιάτο Κορινθίας: Σικυώνος 41  
(ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 20200
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Σ το όμορφο Βραχάτι διεξήχθη με επιτυχία το 33ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, από 28 Μαΐου  έως 1 

Ιουνίου 2017, με τη συμμετοχή εκπροσώπων παρατηρητών 
και εκδρομέων από 53 Τοπικές  Διοικήσεις και προσκεκλημέ-
νων από τα Εθνικά Τμήματα ΙΡΑ: Κύπρου, Σερβίας, Ρουμανί-
ας, Βουλγαρίας, Γερμανίας και Πολωνίας.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Αλκυών, το οποίο 
σε συνδυασμό με το ειδυλλιακό περιβάλλον, προσέφερε 
στους συμμετέχοντες και  στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτι-
σης από την καθημερινότητα.  Την τελετή έναρξης του Συνε-
δρίου τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίν-
θου κ.κ. Διονυσίου, π. Παναγιώτης, ο καθηγούμενος της  Ι.Μ. 
Σπηλιάς Αργιθέας Καρδίτσης π. Νεκτάριος, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αρχη-
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντί-
νος Τσουβάλας, ο Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρί-
τσης, ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλλίρη Μαρία, Τρωγάδης Βασίλης και 
Μπεκιάρης Δημήτριος,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέλου-Βόχας Μιχάλης Σδράλης, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη" δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέας Σιάχος, δημοτικοί 
σύμβουλοι, ο Γεν. Περφ. Αστυν. Διευθυντής Πελοπονήσου 
Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Τριγώνης, ο Αστυνομικός Διευ-
θυντής Κορινθίας Ταξ/χος κ. Ευάγγελος Φωτόπουλος, η Α 
Υποδιευθύντρια, Α/Δ κα Μαρία Καρβουνίδη, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ Κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ 
κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων κ. Ηλίας Τσιβίκης, ο Πρόεδρος 
της ΕΑΥΝ Κορινθίας κ. Χρήστος Αδάμ, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Αποστράτων  Ν.Κορινθίας κ. Βασίλειος Παλιακάσης, ο 
Γενικός  Γραμματέας του ΙΕΒ  κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος, ο 
τέως Πρόεδρος του ΕΤ ΔΕΑ κ. Κωνσταντίνος Παπακωνστα-
ντίνου  και τέλος, η  Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτρο-
πής της UNICEF κα Σοφία Τζιτζίκου, η οποία , ως κεντρική 
ομιλήτρια του Συνεδρίου, ανέπτυξε το θέμα: «Ο διάλογος με-
ταξύ των πολιτισμών ξεκινά με τα παιδιά».

Παράλληλα έλαβε χώρα μια εντυπωσιακή δράση από τα 
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βέλου υπό την σκηνοθετι-
κή καθοδήγηση της δασκάλας τους κας Κωνσταντίνας Ρέβη, 
προκαλώντας  το έντονο ενδιαφέρον, αλλά και τον θαυμασμό 
του ακροατηρίου.

Σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο της  
ΙΡΑ (την ύψιστη διάκριση) ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά-
τηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας για τις πολύτιμες υπηρεσί-
ες που προσέφερε επί σειρά δεκαετιών και για την αγάπη με 
την οποία μας περιβάλλει. Ο κ. Αρχηγός ευχαρίστως το απεδέ-
χθη μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Στις ΤΔ Ακαρνανίας, Δράμας, Κιλκίς, Λέσβου,  Μαγνησί-
ας, Ρεθύμνου και Χίου, που βραβεύτηκαν από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο με το IPA WORLD PRIZE για τις σπουδαίες δράσεις 
τους και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού και μεταναστευτικού προβλήματος,  επεδόθη έπαινος. 

Επίσης βραβεύτηκαν ο κ. Δημήτριος Σχοινάς, ο οποίος δι-
ετέλεσε Πρόεδρος της ΤΔ Κορινθίας το έτος 1998, όταν είχε 
λάβει χώρα στο Λουτράκι, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο και ο 
τ. Πρόεδρος της ΤΔ Κορινθίας και τελευταίος Πρόεδρος του 
ΛΑΜΔΕΑ κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος. Απενεμήθησαν τιμη-
τικές πλακέτες στους χορηγούς του Συνεδρίου.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος  Ιωάννης Καραπατάκης 
ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους 
και έκανε ένα σύντομο απολογισμό.

Το Πανελλήνιο Συνέδριό μας  υπήρξε για άλλη μια φορά 
ιδιαίτερα γόνιμο και παραγωγικό, εξάγοντας χρήσιμα συμπε-
ράσματα. Από πλευράς εκπροσώπων, έγιναν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις, αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την 
αγωνία όλων για το αύριο της Ένωσης μας.

Βάση του εσωτερικού κανονισμού και κατόπιν εισηγήσεως 
των αρμοδίων Αντιπροέδρων και αποφάσεως του ΔΣ βρα-
βεύτηκαν  για το έργο τους οι Τοπικές Διοικήσεις:

• ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Αθηνών – Αττικής  στην οποία απενεμήθη  το 1ο 

βραβείο και αναμνηστική πλακέτα. Στις ΤΔ Δωδεκανήσου, Λα-

σιθίου και Μαγνησίας  απενεμήθη έπαινος μετ’ αναμνηστικού 
διπλώματος.

• ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην    ΤΔ Ηλείας  έλαβε το 1ο βραβείο και  απενεμήθη ανα-

μνηστική πλακέτα. Στις ΤΔ Καρδίτσας, Χανίων, Χαλκιδικής, 
Ακαρνανίας και Σερρών απενεμήθη έπαινος μετ’ αναμνηστι-
κού διπλώματος.

• ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Ξάνθης  στην οποία απενεμήθη  το 1ο βραβείο και 

αναμνηστική πλακέτα. Στις ΤΔ Τρικάλων, Λασιθίου και Καρδί-
τσας  απενεμήθη έπαινος μετ’ αναμνηστικού διπλώματος.

Οι σύνεδροι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως 
για τις δραστηριότητες της Ένωσης μας, την προηγούμενη 
χρονιά, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Διεθνές επίπεδο

Έγινε απολογισμός της 12ης Φιλικής Συνάντησης που έλα-
βε χώρα στα Τρίκαλα και παρουσίαση  του προγράμματος της  
επικείμενης φιλικής συνάντησης  που θα γίνει τον Δεκέμβριο  
στον Πειραιά. Οι επόμενες συναντήσεις αποφασίστηκε να γί-

νουν το 2018 στη Ναύπακτο και το 2019 στην Καστοριά. Επί-
σης, η ΤΔ Λασιθίου παρουσίασε μια αξιολογότατη πρόταση για 
την ανάληψη του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου.

Την τελευταία ημέρα διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου ΔΣ του Εθνικού Τμήματος για την τριετία 2017 
– 2020. Κατά σειρά ψήφων εξελέγησαν οι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Βαλατσός  Βλάσιος, 2. Σκάρλιος Μηνάς, 3.Παπάς Βασί-

λειος, 4.Μακρυδάκη Ειρήνη, 5.Κάρκαλης Κυριάκος, 6.Μα-
ρούντας Νικόλαος, 7.Καραπατάκης Ιωάννης, 8.Κοντάκος 
Χρήστος, 9.Φώτογλου Σπυρίδων, 10.Λύτρας Κωνσταντίνος, 
11.Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1.Παπαμιχαήλ Αναστάσιος, 2.Σπυράκος Απόστολος, 3.Γιαν-

νακόπουλος Βασίλειος
Άπαντες οι εκλεγέντες υποσχέθηκαν να εργαστούν με 

ζήλο, προς την κατεύθυνση της προσφοράς στον συνάδελφο 
και την κοινωνία, αλλά και τη διάδοση των αξιών που πρε-

σβεύει  η ιστορική  Ένωσή μας.
Σύνεδροι κι εκδρομείς , εκτός των άλλων είχαν την ευκαι-

ρία, να απολαύσουν ένα ποιοτικό τετραήμερο  που περιελάμ-
βανε αξιολογότατο περιηγητικό πρόγραμμα με τον διάπλου 
του Ισθμού, επισκέψεις στην Αρχαία Κόρινθο, στον  Μητρο-
πολιτικό Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου, γευσιγνωσία σε τοπικό οι-
νοποιείο, προσκύνημα στο σκήνωμα του Οσίου Παταπίου στο 
Λουτράκι, επίσκεψη στο Ηραίο και στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Άπαντες απεχώρησαν έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την άψογη διοργάνωση, αλλά και τη Κοριν-
θιακή  φιλοξενία  της οποίας έτυχαν. 

Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, αισθάνεται την ανάγκη να 
εκφράσει την ευαρέσκειά του και  τις ευχαριστίες του στη 
διοργανώτρια ΤΔ Κορινθίας, στη φυσική και πολιτική ηγεσία 
του Σώματος για την πολύτιμη αρωγή, στους χορηγούς και 
βεβαίως σε όλους τους σύνεδρους που συνετέλεσαν στο να 
διεξαχθεί ένα Πανελλήνιο Συνέδριο υψηλού επαγγελματικού 
επιπέδου.

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

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο στο Βραχάτι

Η αντιδήμαρχος Μαρία Καλλίρη, ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και ο πρόεδρος 
της Τ.Δ. Κορινθίας Αποστόλης Σπυράκος

Ο Πρόεδρος του Εθν. Τμήματος  Ιωάννης 
Καραπατάκης με τον Αρχηγό του Σώμα-
τος Αντιστράτηγο κ. Κων/νο Τσουβάλα

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βέλου που 
συμμετείχαν στη δράση της 1ης μέρας

Το χορευτικό τμήμα του "Μεγάλου Αλεξάν-
δρου" που συμμετείχε στην τελετή λήξης.Διάπλους του Ισθμού για σύνεδρους και εκδρομείς
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Από τη Γενοκτονία των Ποντίων έως τον διωγμό της Πόλης
Η προτελευταία πνευματική δρα-

στηριότητα που παρουσιάστηκε, πριν 
το θέρος, στον Πολυχώρο της παρα-
λίας Βραχατίου από το Βιβλιοπωλείο 
Μπιτσάκου με τη συνεργασία της Σι-
κυώνας θεατρικής σκηνής το Σάββατο 
3 Ιουνίου υπήρξε επιτυχής. 

Η ποντιακής καταγωγής, συγγρα-
φέας του βιβλίου με τίτλο «Πορφυρό 
Ποτάμι» κ. Σοφία Θεοδωρίδου, μίλησε 
για το τελευταίο μυθιστόρημά της (από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός) που αναφέρε-
ται στη Γενοκτονία των Ποντίων μέσα 
από το προσωπικό δράμα μίας γυναί-
κας στο οποίο ενσωματώνονται πλού-
σια στοιχεία ιστορικών συμβάντων με 
τρόπο συναρπαστικό.

Το τραγούδι της κ. Ρούλας Θαλασ-
σινού και η αφήγηση αποσπασμάτων 
του μυθιστορήματος από τους ηθο-
ποιούς Βασιλική Μιχαλούση, Γιώργο 
Πανούση, Πάνο Σαλωνίτη, Αφροδίτη 
Καλλίρη, Λευτέρη Αχμέτη και Δη-

μήτρη Αθανασίου μετέδωσε ρίγος 
ισχυρής συγκίνησης που αφύπνισε 

το συναίσθημα και το νου των παρευ-
ρισκομένων. Διατήρησε αμείωτο το 

ενδιαφέρον και κατά την ώρα που η 
συγγραφέας συνομίλησε εκτενώς με 
το κοινό που προσήλθε στην εκδή-
λωση. Πολυδιάστατος ο διάλογος που 
αναπτύχθηκε, επηρέασε όλους με το 
θετικό αποτύπωμα βιωματικής γνώ-
σης και εμπειρίας. Ωραίες στιγμές!

Ο κύκλος των εκδηλώσεων αυτής 
της ενότητας ολοκληρώθηκε χθες 
το βράδυ, Τετάρτη 14 Ιουνίου με τη 
δραματοποιημένη παρουσίαση του 
μυθιστορήματος της κ. Μαίρης Πα-
ναγιώτου με τίτλο «Για μία καλύτερη 
ζωή» (εκδόσεις Ωκεανός), που αφορά 
τα ταραχώδη γεγονότα του Σεπτέμβρη 
του 1955 με επακόλουθο τον αφελλη-
νισμό της Κωνσταντινούπολης. 

Για τα συνταρακτικά γεγονότα και 
την υπόθεση του βιβλίου μίλησαν  η κ. 
Κική Σαλκιτζόγλου, η συγγραφέας και 
η κ. Ελένη Κορωνιώτη που αυτή η ίδια 
και η οικογένειά της υπέστησαν τις 
τραυματικές συνέπειες του διωγμού.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ψήφισμα για την 
απώλεια του δικηγόρου 
- ποιητή Γιάννη 
Σπηλιόπουλου (Θέσπη)

Το Δ.Σ. της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» συ-
νεδρίασε εκτάκτως, σήμερα, Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017, 
αμέσως μετά τη θλιβερή είδηση για την απώλεια του δι-
κηγόρου-ποιητή Γιάννη Σπηλιόπουλου από το Λέχαιο, 
ο οποίος υπήρξε μέλος της Εταιρείας και μάλιστα από 
τους ιδιαίτερα προβεβλημένους στο πανελλήνιο για το 
ποιητικό του έργο.

Ο εκλιπών ως νομικός διήνυσε μιαν επιτυχημένη 
επαγγελματική πορεία στην Αθήνα, κερδίζοντας επάξια 
το σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη των συναδέλ-
φων του και των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί 
του. Ενώ ως ποιητής έχει τιμήσει τα Κορινθιακά και 
γενικότερα τα Ελληνικά γράμματα με τις εμπνευσμένες 
ποιητικές του συλλογές και με την ενεργό παρουσία 
και τις παρεμβάσεις του στα πνευματικά και πολιτιστι-
κά δρώμενα τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Λέχαιο 
και την ευρύτερη Κορινθία, όσο και στους αθηναϊκούς 
πνευματικούς κύκλους. 

Παράλληλα με τη δική του ποιητική δημιουργία, 
ασχολήθηκε με ζήλο για την διάσωση και προβολή 
του ποιητικού έργου του πατέρα του, αείμνηστου Θέμη 
Σπηλιόπουλου καθώς και του έργου της «Ομάδας των 
Τεσσάρων του Λεχαίου», την οποία -πέραν του πατέρα 
του- απάρτιζαν ο Φροίξος Σταυρόπουλος, ο Τρύφων 
Στεφανόπουλος και ο Άγγελος Μεντζελίδης. 

Το ΔΣ εκφράζει την ομόθυμη συμμετοχή όλων των 
μελών της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» στο 
πένθος για την απώλεια του διακεκριμένου μέλους 
της, δικηγόρου-ποιητή Γιάννη Σπηλιόπουλου (Θέσπη) 
εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και 
αποφασίζει ομόφωνα:

α) Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
β) Να εκφωνήσει επικήδειο δι’ εκπροσώπου του. 
γ) Να συνταχθεί το παρόν ψήφισμα και να δοθεί στον 

τοπικό τύπο.
Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας 
Γιάννης Δ. Μπάρτζης          Γιώργος Κωστούρος
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Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον Παμβοχαϊκό
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυ-

ριακής 11/6/2017 η εκλογοαπολογιστική 
γενική συνέλευση του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙ-
ΚΟΣ στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Τρια-
ντάφυλλος». Αφού έγινε συζήτηση επί 
των πεπραγμένων του συλλόγου με τα 
μέλη, εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα 
ο  Διοικητικός και Οικονομικός απο-
λογισμός της  απερχόμενης διοίκησης. 
Επίσης συζητήθηκε η αναγκαιότητα τρο-
ποποίησης του καταστατικού του συλλό-
γου  και ορίστηκε τετραμελής επιτροπή 
η όποια θα εξετάσει τι αλλαγές πρέπει να 
γίνουν  και σε εύλογο χρόνο θα παρουσι-
άσει στην νέα διοίκηση τις προτάσεις της.   

Στην συνέχεια της διαδικασίας πραγ-
ματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη  νέου διοικητικού συμβουλίου στο 
οποίο ως τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη  εκλέγονται με αλφαβητική σειρά:
• Γκατζογιάννης Δημήτριος 
• Γκουμότσιος Κωνσταντίνος 
• Λυκαργύρης Γεώργιος
• Μητσοπούλου Παναγιώτα 
• Μπάρτζης Ευάγγελος
• Νικολάου Δημήτριος (Μάκος)
• Πρεδάρης Βασίλειος
• Ραψωματιώτης Δημήτριος 
• Ρέππας Μιχάλης  
• Σπηλιώτη Ερατώ  
• Σπυράκος Απόστολος
• Σταμπεδάκης Ιωάννης
• Στεργιόπουλος Λεωνίδας 
• Για την εξελεγκτική επιτροπή 
• Μπούλιας Παναγιώτης 
• Ρωμανός Αντώνιος 
• Γλύνος Γεώργιος 

Η συγκρότηση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου σε σώμα θα γίνει την Τρίτη 
20/6/2017 και ώρα 20:00 στο κλειστό 
γυμναστήριο «Γ. Τριαντάφυλλος».

Διαμαρτυρίες για την οργάνωση του 
τελικού παμπαίδων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΣ-
ΠΕΠ την οποία κοινοποίησε σεόλα τα 
ΜΜΕ απέστειλε ο πρόεδρος του Παμβο-
χαϊκού κ. Βαγγέλης Μπάρτζης με αφορ-

μή την τελική φάση του πρωταθλήματος 
των παμπαίδων. Ο κ. Μπάρτζης στην 
επιστολή αναφέρει τα εξής: «Το Σάβ-
βατο 03/06/2017 στον τελικό του final 4  
πρωταθλήματος παμπαίδων της ΕΣΠΕΠ,  
ήμασταν θεατές ενός πολύ ωραίου αγώνα 
αλλά και μιας παρωδίας αντίστοιχα.

 Πιο συγκεκριμένα η ομάδα των πα-
μπαίδων του Παμβοχαικού  αντιμετώπι-
σε  την αντίστοιχη ομάδα της 
Καλαμάτας στο κλειστό γυ-
μναστήριο του Άργους  για το 
ποια ομάδα θα κατακτήσει την 
πρώτη θέση στο πρωτάθλημα 
ΕΣΠΕΠ. 

Μετά από έναν πολύ ωραίο 
αγώνα ανακηρύχτηκε επάξια 
νικήτρια η ομάδα της Καλα-
μάτας την οποία και συγχαί-
ρουμε.  

Μετά το πέρας του αγώνα 
λοιπόν και αφού  χαιρετηθή-
καν οι παίδες μεταξύ τους προς 
έκπληξη όλων είδαμε ότι δεν 
είχε  προγραμματιστεί κάποια 
απονομή, ώστε αυτά τα παιδιά 
να παραλάβουν από ένα με-
τάλλιο ή κάτι άλλο ως ένδειξη 
ανταμοιβής και ικανοποίησης 
για την προσπάθεια  που έχει 

καταβληθεί  όλη τη χρονιά πηγαίνοντας 
από γήπεδο σε γήπεδο να αγωνιστούν. 

Να τους μείνει κάτι το οποίο θα το βλέ-
πουν και θα λένε σε φίλους, συμμαθητές, 
συγγενείς στον κόσμο όλο,   ότι αυτό ήταν 
από τον τελικό παμπαίδων του 2017  και  
το οποίο θα τους δίνει μεγαλύτερη όρεξη 
και διάθεση στο να συνεχίσουν με ακόμα 
μεγαλύτερη αγάπη  αυτό που το τόσα χρό-

νια  κάνουν.
 Δεν μας ενδιαφέρει   καθόλου  ποιος 

ατομικά έχει την ευθύνη και δεν μπο-
ρούμε  να πιστέψουμε  ότι δεν υπήρχε η 
δυνατότητα αυτής της δαπάνης από την 
αρμόδια αρχή. Μας ενοχλεί πολύ όμως 
η αδιαφορία των διοικούντων γενικότερα 
της ΕΣΠΕΠ έναντι των παιδιών. Ο ίδιος ο 
Πρόεδρος θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει   
από καιρό για άρτια διοργάνωση των τε-
λικών φάσεων . 

Η απογοήτευση των παιδιών μας κάνει 
να ντρεπόμαστε να τα  αντικρίσουμε  κα-
τάματα  όταν εμείς οι ¨παράγοντες ¨ τους 
ζητάμε εν μέσω εξετάσεων να διαθέσουν 
τον χρόνο τους για το άθλημα που αγαπά-
με και όλοι μας θέλουμε να προάγουμε .

Με τι πρόσωπο θα  βγούμε στην νεο-
λαία να τους μιλήσουμε για το άθλημα, 
όταν απλά  πράγματα αδυνατούμε να υλο-
ποιήσουμε ,όταν   δεν ανταμείβονται οι 
προσπαθειές τους με ένα κύπελλο , ένα 
μετάλλιο έναν έπαινο !!!  αυτό ζητάει ένας 
αθλητής, είναι πολύ??

 Ευχόμαστε  να μην γίνουμε θεατές στο 
ίδιο έργο και στο πρωτάθλημα των παγκο-
ρασίδων που ακολουθεί σε λίγες ημέρες.»

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Το "παλάτι" του Πέλοπα ετοιμάζουν στο Κιάτο
Ο Πέλοπας Κιάτου είναι μια ομά-

δα με ιστορία σχεδόν 100 χρόνων. 
Το τέλος της φετινής χρονιάς τον 
βρήκε στο θρόνο του κορινθιακού 
ποδοσφαίρου με το εισιτήριο για 
την άνοδο στη Γ΄εθνική κατηγορία 
ύστερα από αρκετά χρόνια. Όπως 
φάνηκε μέσα στη σεζόν που πέρα-
σε και ξέχωρα από το αγωνιστικό 
κομμάτι και τα εύσημα σε αθλητές 
και προπονητή, μεγάλη προσπάθεια 
έγινε από την διοίκηση για να σταθεί 
το όλο εγχείρημα αλλά και από τη 
δημοτική αρχή που έδειξε ότι βρί-
σκεται κοντά και συνεχίζει.

Με την νέα σεζόν λοιπόν ο Πέλο-
πας στην Γ’ Εθνική καλείται να πο-
ρευθεί με σταθερά βήματα που θα 
είναι ικανά ώστε να τον κρατήσουν 
εκεί. Έτσι λοιπόν και ξεκινώντας 

από το σημαντικό κομμάτι των 
υποδομών, ο Δήμαρχος Σπύρος 
Σταματόπουλος βάζει μπρος τις 
εργασίες για να μετατραπεί το 
δημοτικό γήπεδο σε ένα αληθινό 
παλάτι για την ομάδα του Κιάτου. 
Οι εργασίες που ξεκίνησαν ήδη, 
προβλέπουν την αντικατάσταση 
του χλοοτάπητα (φυσικός – χορ-
τάρι) καθώς και άλλες σημαντι-
κές εργασίες σε ολόκληρο το οι-
κοδόμημα. Πρόκειται σαφώς για 
μια σημαντική εξέλιξη και για τον 
σύλλογο του Πέλοπα αλλά και 
για τους Κιατανιώτες δημότες 
– φιλάθλους, αφού το δημοτικό 
γήπεδο έχει τη δική του ιστορία 
στον χρόνο και σημαντική προ-
σφορά στον αθλητισμό της πε-
ριοχής!
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Μικρά & διάφορα
Ο Αθλητισμός είναι 
ανάγκη και δικαίωμα

Απευθυνόμαστε στους γονείς 
και τη νεολαία της Βόχας και των 
γειτονικών περιοχών, για να τους 
υπενθυμίσουμε ότι η καλλιέργεια 
του σώματος μπορεί να αποδώσει 
καλλιέργεια του πνεύματος.
Ο Α.Γ.Σ. Άπις είναι ένας 
γυμναστικός σύλλογος που 
ιδρύθηκε το 1995 με πρωταρχικό 
στόχο την καλλιέργεια της 
ευγενούς άμιλλας και του 
αθλητικού ιδεώδους σε παιδιά και 
νέους.
Με την άθληση αξίες, όπως 
είναι ο υγιής ανταγωνισμός, η 
αυτοπειθαρχία, ο αυτοσεβασμός 
αλλά και η επιμονή, η υπακοή και 
η υπομονή, καλλιεργούνται και 
γίνονται συνείδηση στα παιδιά, 
αποτελώντας ισχυρά εφόδια για το 
μέλλον.
Ο αθλητισμός είναι στάση ζωής. 
Σημαίνει διαρκή προσπάθεια, 
αναδιάταξη στόχων, διεκδικήσεων, 
εμπειριών πολύτιμων για την 
υπόλοιπη ζωή μας.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά! Μέλημά 
μας είναι να περνάει ευχάριστα 
ο χρόνος των παιδιών, να 
παίξουν και να ψυχαγωγηθούν 
μέσα από την άθληση. Με την 
ομαδικότητα και τη συνεργασία 
κοινωνικοποιούνται, αποκτούν 
νέους φίλους και βιώνουν όλες 
τις χαρές του αθλητισμού και της 
λειτουργίας σε ομάδα.
Από το Σεπτέμβρη θα 
λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

• Στίβος για αγόρια και κορίτσια 
από 9 ετών

• Ρυθμική Γυμναστική για 
κορίτσια από 3 ετών

• Ακροβατική Γυμναστική για 
αγόρια και κορίτσια από 3 ετών

• Μουσικοκινητική Αγωγή για 
αγόρια και κορίτσια από 3 ετών

• Aεροβικη Γυμναστική γι όλες 
τις ηλικίες

• Παγκράτιο - mma για αγόρια 
και κορίτσια από 5 ετών

• Αυτοάμυνα Γυναικών

• Μουσική Προπαιδεία για παιδιά 
από 3 ετών

• Κλασσική Κιθάρα γι όλες τις 
ηλικίες μαθήματα ατομικά

• Argentin Tango Nuevo και latin 
για ενήλικες

• Hip hop για αγόρια και κορίτσια 
από 3 ετών

• Zoumba γι όλες τις ηλικίες

Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού
27410 54323
6940 813100

«Ανταύγειες μέσα από την ομίχλη» 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου

Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου για 

το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης

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

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Την Κυριακή 11 Ιουνίου το απόγευμα, 

είχαμε τη χαρά και τη τιμή να βρεθούμε 
με την κυρία Έλενα Τζαβάρα, την συγγρα-
φέα του «Ανταύγειες μέσα από την ομί-
χλη» στη κεντρική αίθουσα του Πολιτιστι-
κού Κέντρου του Δήμου Σικυωνίων, έναν 
χώρο ζεστό, ατμοσφαιρικό και φιλόξενο.

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το 
ΝΠΔΔ του δήμου Σικυωνίων "Η Μηκώ-
νη", εκτός από τη συγγραφέα, για το βι-
βλίο μίλησε η φιλόλογος κυρία Χρυσάνθη 
Πετροπούλου. Η συγγραφέας συνομίλησε 
με το κοινό, απάντησε σε ερωτήσεις τους 
και υπέγραψε αντίτυπά του. Κυρία Τζαβά-
ρα, σας ευχαριστούμε για όλα!

Σύλλογος 
Γυναικών Μουλκίου- 
Πρόγραμμα 
Καλοκαιρινών 
Εκδηλώσεων

Ο Σύλλογος Γυναικών 

Μουλκίου έχει προγραμματίσει 

για το καλοκαίρι 2017 τις 

εξής εκδηλώσεις: και σας 

περιμένουμε::

1.- 23-6-2017 ημέρα 

Παρασκευή ώρα 08.00¨.μ.μ., 

παραμονή Αη Γιάννη- 

Ριγανά γιορτή του κλείδωνα 

-αναβίωση έθιμου , 

πλαισιώνεται με θεατρικά 

δρώμενα σε σκηνοθεσία Αρη 

Σταύρου- φωτιές και χορό 

στην πλατεία του χωριού.

2.- 2-7-2017 ημέρα Κυριακή 

ώρα 08.00΄. μ.μ.μουσική 

βραδιά με την παιδική χορωδία 

Μουλκίου *χαρούμενες 

φωνές*, συμμετέχει η παιδική 

χορωδία του Λαογραφικού 

και χορευτικού συλλόγου 

Άσσου *ΡΕΑ*, στην πλατεία του 

χωριού.

3.- 8-7-2017 ημέρα Σάββατο 

εκδήλωση παραδοσιακών 

χορών αντάμωμα-με 

προσκεκλημμένα χορευτικά 

τμήματα- Ορχομενού 

-Καλαβρύτων -Αλμυρής στο 

Δημοτικό σχολείο Μουλκίου 

ώρα 08.30 μ.μ.

4.- 9-7-2017 ημέρα Κυριακή 

ο σύλλογός μας σε συνεργασία 

με τον αθλητικό σύλλογο 

ΚΑΡΑΤΕ-ΠΕΡΣΕΑΣ Βέλου 

διοργανώνει επίδειξη καράτε 

και παρουσίαση ρυθμικής 

γυμναστικής στο Δημοτικό 

σχολείο ώρα 08.30μ.μ.

Επίσης το χορευτικό τμήμα 

του συλλόγου μας θα 

συμμετάσχει προσκεκλημμένο 

σε εκδηλώσεις: στο Μεσινό 

Κορινθίας -Γιορτάζοντας 

το γάλα, στα Σικυώνια ,στη 

Στυμφαλία .

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!!!!

Η Λίτσα Κοντογιάννη (αριστερά) και η Χρυσάνθη Πετροπούλου (δεξιά) με την συγγρα-
φέα κ. Έλενα Τζαβάρα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας στηρίζει την πρωτοβουλία του Κοινωνικού Ιατρείου 
Αλληλεγγύης Κορίνθου σχετικά με την παροχή υγειονομικής κάλυψης των έγκλει-
στων στο Προαναχωρησιακό  Κέντρο Κράτησης μεταναστών.

Ο Ιατρικός κόσμος θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωμα στην υγεία κάθε ανθρώπου ανε-
ξαρτήτου χρώματος, φυλής και θρησκείας.

Καλούμε την Ελληνική πολιτεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξα-
σφαλιστεί αξιοπρεπής φροντίδα Πρωτοβάθμιας  υγείας για αυτούς τους ανθρώπους.

                     Για το Δ.Σ
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ.ΣΩΤ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ                  ΑΘΑΝ.ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ
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Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώςιμών Υλικών 
Κ Δ Α Υ
ECORAP

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Κοκορέτσα, Μπολάτι Κορινθίας, 20006

ΤΗΛ: 27410 56001 FAX: 27410 56080
ΚΙΝ: 6948 088488

Άγιος Γεώργιος, Κρανίδι
Δήμος Ερμιονίδας, 21300

ΚΙΝ: 6951 975353

ΜΟΝΑΔΑ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΡΑΠEΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ERMIONIDAS P.C.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Εθνικής Αντίστασης 5, Κόρινθος, 20131
ΤΗΛ.: 27410 74488 FAX: 27410 74089

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ερυθρού Σταυρού 17-19, Τρίπολη Αρκαδίας, 22131
ΤΗΛ.: 2716 000888 FAX: 2716 000888

e-mail: info@rapgroup.gr www.rapgroup.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

Με επιτυχία και φέτος 
τα «Αμεινόκλεια»Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

ο Διασυλλογικός Αγώνας «ΑΜΕΙΝΟ-
ΚΛΕΙΑ 2017» τον οποίο συνδιοργά-
νωσαν ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου και 
το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού 
Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων, 
το Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Ιουνίου 
2017, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι  διαγωνιζόμενες κατηγορίες 
ήταν OPTIMIST και LASER 4,7. Οι 
αγώνες διεξήχθησαν στη θαλάσσια 
περιοχή του Κάτω Άσσου Κορινθίας. 
Συμμετείχαν 51 αθλητές από 8 Ναυ-
τικούς Ομίλους, τόσο της Περιφέ-
ρειάς μας όσο και εκτός αυτής. Συ-
γκεκριμένα συμμετείχαν με αθλητές 
οι εξής όμιλοι:
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙ-

ΛΟΣ ΡΙΟΥ ‘ΙΑΣΩΝ’
• ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΚΥΩ-

ΝΙΩΝ
• ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

• ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ'

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩ-
ΡΙΟΥ

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Οι καλές καιρικές συνθήκες, σε 
συνδυασμό με την άριστη διοργά-
νωση και προετοιμασία του αγώνα, 
σε στενή συνεργασία με τον Δήμο 
Κορινθίων, συντέλεσαν ώστε ο Ναυ-
τικός Όμιλος ΑΣΣΟΥ να αποκομίσει 
θετικά σχόλια από τους φιλοξενού-
μενους ομίλους και να αποτελεί πα-
ράδειγμα και πρότυπο.

Οι νικητές ανά κατηγορία σκαφών 
στην Γενική Κατάταξη είναι οι ακό-
λουθοι:
• LASER 4,7: 1Η ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΙΣΤΙΟΠΛΟ-
ΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

• OPTIMIST:  1Η ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΑΥΤΙ-
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑΣ (ΝΟΒΣ).
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους 

αθλητές μας στα επερχόμενα Πα-
νελλήνια Πρωταθλήματα / Κύπελλα 
OPTIMIST. 

Μαθήματα 
Ιστιοπλοΐας για 
παιδιά από 6 ετών

Στα πλαίσια των αθλητικών εκδη-
λώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2017», ο Ιστιο-
πλοϊκός Όμιλος Σικυωνίων (ΙΣΤ.Ο.Σ.) 
διοργανώνει μαθήματα Ιστιοπλοΐας, 
με μειωμένο κόστος συμμετοχής, για 
παιδιά άνω των 6 ετών. Τα μαθήματα, 
διάρκειας περίπου 2 ωρών, θα διε-
ξάγονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ πρωινές ώρες. Θα ξεκινήσουν 
την Δευτέρα 19 Ιουνίου και θα τελειώ-
σουν τη Παρασκευή 14 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα 
γραφεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σι-
κυωνίων, Καλογεροπούλου & Ιππο-
κράτους, 2ο λιμανάκι Κιάτου, ή στα 
τηλ. 2742-301758 (Σάββατο και Κυ-
ριακή 10:00 – 17:00) και 6944 677 848 
και στο e-mail: istosikyon@gmail.com

Σεμινάρια κολύμβησης στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου
O Ναυτικός Όμιλος Κιάτου διοργανώνει και αυτό το 

καλοκαίρι, για 8η συνεχή χρονιά, σεμινάρια κολύμβη-
σης για μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι 
να μπορούμε όλοι να χαρούμε τη θά-
λασσα με ασφάλεια.

Τα προγράμματα ξεκινούν 
την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 
και περιλαμβάνουν:

• Σεμινάρια κολύμβησης 
για παιδιά ηλικίας 4 έως 
12 ετών. Κατά τη διάρκεια 
των σεμιναρίων τα παιδιά 
εξοικειώνονται με το νερό και 
κατακτούν τις βασικές αρχές 
της κολύμβησης.

•  Baby Swimming για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 4 ετών. Μέσα 
στην ασφαλή αγκαλιά της μαμάς ή του 
μπαμπά το παιδί μαθαίνει να παίζει με το νερό, 
να κολυμπά και να κάνει βουτιές από μωρό, αλλά ταυ-
τόχρονα γυμνάζεται, δυναμώνει τον εαυτό του και γίνε-

ται πιο κοινωνικό και ανεξάρτητο. 
• Aqua Fitness για εφήβους και ενήλικες. Πρό-

κειται για ένα δυναμικό ομαδικό πρόγραμμα 
γυμναστικής μέσα στο νερό και έναν 

εναλλακτικό τρόπο άσκησης που 
γυμνάζει και ψυχαγωγεί ταυτό-

χρονα. 
• Σεμινάρια κολύμβησης 

για ενήλικες, επειδή ζούμε 
δίπλα στη θάλασσα και δικαι-
ούμαστε όλοι να τη χαιρόμα-
στε.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, μπορείτε να απευθύνεστε 

στα γραφεία του Ν.Ο. Κιάτου (Γ. 
Γιαννοπούλου 1 – περιοχή «Σφα-

γεία» Κιάτο) από Δευτέρα έως Πέ-
μπτη και ώρες 6.30΄ έως 9.00΄ το από-

γευμα.
Τηλέφωνο: 27420-26105,  Fax :27420-26546, 

e-mail: info@nokiatou.gr
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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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
ΡΑΦΙΑ DEXION

Τηλ. 6945 832094

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA  με 
μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα 
εντός οικισμού Συνοικισμού Βέλου-
Νεράντζας. Καρούζος Παναγιώτης. 

 τηλ.: 6973 885755

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75 
τ.μ. στο Βέλο. Είναι ο κάτω όροφος 

τριώροφης μεζονέτας  με δύο 
κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία, 
μεγάλη κουζίνα, τζάκι, συναγερμός, 
αυτόνομη θέρμανση, κήπος, γκαζόν. 

τηλ.: 6946 464661

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

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

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

τηλ. : 6980 682429

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
κοντά στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΜΕΓΑΛΟ ΔΥΑΡΙ 57 τ.μ.  1ου ορόφου, 

κατάλληλο και για δύο φοιτητές.
Δύο δωμάτια, χωλ, κουζίνα, κλιματισμό  

και κεντρική θέρμανση. Είναι ανακαινισμένο 
και έχει πολύ λίγα κοινόχρηστα.

 Καλύτερη τιμή σε περίπτωση  
μακροχρόνιας μίσθωσης.
τηλ.: 6932 666 795
        27410 55179
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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

Βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση
Την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017, 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφι-
ερωμένη στην ποίηση, από το Σω-
ματείο Λόγου και Τέχνης “ΑΛΚΥΟ-
ΝΙΔΕΣ”, στον φιλόξενο χώρο του 
Καλογεροπούλειου Ιδρύματος. Η 
συγκεκριμένη παρουσίαση ήταν η 
πρώτη από έναν κύκλο εκδηλώσε-
ων, που θα ακολουθήσουν, με τίτλο 
“Λογοτεχνικές Ψηλαφίσεις” και στό-
χο έχουν το “άγγιγμα” με λόγια όλων 
των ειδών της λογοτεχνίας.

Προσκεκλημένη η ποιήτρια - συγ-
γραφέας -εικαστικός κα Ελένη Νικ. 
Δάλλα, η οποία, με μια σύντομη αλλά 
άκρως περιεκτική εισήγηση, μίλησε 
για την "Ποίηση και τα χαρακτηριστι-
κά της". Το ποίημά της "Ω! κόσμε χα-
μογέλα!", από την τελευταία ποιητική 
συλλογή της που κυκλοφορεί με τον 
τίτλο "Διάρκεια Στιγμής", μετέδωσε, 
στο κοινό, την ελπίδα πως "Υπάρχει 
ακόμη παράδεισος..."

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του 
Σωματείου κ. Σπύρος Βουδούρης 
απέδωσε, με τον δικό του χαρακτη-
ριστικό τρόπο, το ποίημα "Ποιητής" 
του Μάνου Ελευθερίου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν και 
έντυσαν μουσικά, εθελοντικά προ-
σφερόμενοι, γοητεύοντας όλους με 
τις καταπληκτικές αποδόσεις τους, 
οι φίλοι του Σωματείου:

κ. Ανδρικόπουλος Κωστής, πιάνο 
- τραγούδι.

κ. Βαβίτσας Χριστόφορος, τρα-
γούδι

κ. Μπαλάφας Αριστείδης, κιθάρα
κα Κωτσιοπούλου Αλεξάνδρα, 

τραγούδι
κ. Λυκίδης Γεώργιος, κιθάρα-τρα-

γούδι
κ. Τάσος Φουρλάς, κιθάρα -τρα-

γούδι

Η υπέροχη αυλή του Ιδρύματος, 
ανθισμένη φωλιά φιλοξενίας ποικί-
λων μορφών τέχνης, αποδείχθηκε 
ιδανικός χώρος για μια τέτοια διορ-

γάνωση και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιδρύματος, με πρωτεργάτη την 
Πρόεδρό του κα Μαρία Χρισταρά, 
μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε ποιοτι-

κή δραστηριότητα.
Η Πρόεδρος του Σωματείου, κα 

Δήμητρα Τσεπεντζή, αφού καλωσό-
ρισε τους εκλεκτούς προσκεκλημέ-
νους, παρουσίασε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, που αποτελούν οι κυ-
ρίες, Αγγελική Βλάσση,Ταμίας, Δή-
μητρα Μαρινού, Γραμματέας και οι 
κύριοι Σπύρος Βουδούρης, Έφορος 
Δημοσίων Σχέσεων,Αντώνιος Παρα-
σύρης, Αντιπρόεδρος. Στη συνέχεια 
της βραδιάς, έγιναν διάφορες ανα-
κοινώσεις για τις δράσεις του Σωμα-
τείου, που θα ακολουθήσουν.

Δύο βιβλία με ποιητικά έργα του 
κ. Δημήτριου Βίγλη, ευγενική προ-
σφορά του ιδίου και των γονέων 
του, Βασιλικής και Στέλιου Βίγλη, 
οι οποίοι ήταν παρόντες στη βραδιά, 
δέχθηκαν ως δώρο όλοι οι συμμετέ-
χοντες.

Ακολούθησε μπουφές με αλμυρά 
κεράσματα και κρασί, προσφορά των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προχωρημένη ώρα πίεσε ώστε 
να πέσει η αυλαία, λίγο πριν τα μεσά-
νυχτα, ενώ η βραδιά εξελίχθηκε σε 
μια καταπληκτική μουσικοποιητική 
συνάντηση που κανένας από τους 
συμμετέχοντες δεν ήθελε να αφήσει.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αι-
σθάνεται την ανάγκη να ευχαριστή-
σει την κα Μαρία Χρισταρά και όλους 
τους συμπαραστάτες του για την πο-
λύτιμη συμβολή τους στην προβολή 
και επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς 
και το αγαπημένο του κοινό για την 
παρουσία του, η οποία του δίνει τη 
δύναμη να συνεχίσει τις δράσεις του 
με περισσότερο ζήλο και ενθουσια-
σμό.

Για το Δ. Σ. του Σωματείου
Η Πρόεδρος Δήμητρα Τσεπεντζή
Η Γραμματέας Δήμητρα Μαρινού
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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”

 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 • 

Μυαλά-αστέρια βραβεύτηκαν από τη Μαθηματική Εταιρεία

1ο ΚΙΑΤΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε
ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΔΑΝΑΗ Ε

2ο ΚΙΑΤΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε1
ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε2
ΤΕΑΖΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤ1
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ2

3ο ΚΙΑΤΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ-ΣΟΦΙΑ Ε
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε
ΜΠΑΓΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε
ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε
ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ

6ο ΚΙΑΤΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ Ε
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤ
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΣΤ
ΛΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤ
ΤΑΧΙΡΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤ

ΑΣΣΟΥ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε1
ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ Ε1
ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΕΤΡΟΣ Ε1
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε2
ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ε2
ΑΒΝΤΙΑΪ ΚΙΑΡΑ ΣΤ1
ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤ1
ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΛΙΟΠΠΗ ΣΤ2
ΚΛΕΝΙΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤ2
ΣΑΪΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤ2

ΒΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ Ε1
ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΛΕΝΑ Ε2
ΚΕΧΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε2
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2
ΠΟΥΚΑ ΕΡΙΣΑ Ε3
ΣΑΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε3
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤ1
ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ2

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ3
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ3

ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ε
ΚΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑ-ΜΥΡΤΩ Ε1
ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Ε2
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε2
ΤΣΕΤΣΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε2
ΧΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε2
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ1
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤ1
ΣΤΑΤΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤ2

ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΔΕΡΒΕΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Ε
ΓΚΡΕΜΗΣ-ΛΙΑΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ ΣΤ
ΝΙΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ
ΤΟΣΚΑ ΜΑΝΟΥΕΛ ΣΤ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΝΤΕΝΙΣΑ Ε
ΖΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ

ΛΕΧΑΙΟΥ
ΜΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε1
ΤΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ Ε2
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤ1
ΣΑΠΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ1
ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤ2
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤ2
ΜΟΥΛΚΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤ
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤ
ΠΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε
ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε
ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ
ΣΙΝΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΥΑΚΙΝΘΗ Ε
ΛΟΥΪΚΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤ
ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣ Ε
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ε
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤ
ΦΡΟΝΙΜΑΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤ

Ο Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου, κ. Μπάμπης Ανδρικόπουλος με τους διακριθέντες μαθητές 
του σχολείου του και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Σικυωνίων και συνταξιούχο εκπαιδευτικό, κ. Τάσο Λεονάρδο. 

Την Κυριακή 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 
στο Ξυλόκαστρο σε ειδική τελετή η βράβευση 
των διακριθέντων μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης 
Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Κορινθίας, 
στον 11ο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρεί-
ας "Παιχνίδι και Μαθηματικά". Ο διαγωνισμός 
που διεξάγεται κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, στοχεύει στην ανάπτυξη 
μίας διαφορετικής προσέγγισης στα μαθηματικά 
και τις εφαρμογές τους, επιχειρώντας να καλλι-
εργήσει και να αναδείξει τη μαθηματική σκέψη 
ως εφόδιο για τη μαθητική και αργότερα την 
ακαδημαϊκή διαδρομή των μικρών μαθητών.

Σε όλο αυτό το έργο είναι σημαντική και πρέ-
πει να υπογραμμισθεί ιδιαιτέρως η υποστήριξη 
που παρέχουν οι δάσκαλοι, αφού χωρίς τη δική 
τους βοήθεια δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. 

Παρακάτω διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα 
των βραβευθέντων μαθητών από τα σχολεία της 
περιοχής Βόχας και Σικυωνίων. Τα σχολεία που 
δεν εμφανίζονται στη λίστα, δεν πήραν μέρος 
στο διαγωνισμό...
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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 Δ΄

Ο Νίκος Μουζέλης σε άρθρο 
του στην εφημερίδα «Βήμα» 
(16/10/1995) ανάμεσα σε άλλα το-
νίζει ότι: «Η ορθόδοξη πίστη και η 
Εκκλησία αποτελούν μία βασική 
διάσταση της εθνικής μας ταυτότη-
τας. Γι’ αυτό τον λόγο,ανεξάρτητα 
με το αν κανείς πιστεύει ή όχι, η 
γνώση των συστατικών στοιχείων 
της Ορθοδοξίας, της ιστορικής εξέ-
λιξης της Εκκλησίας και του ρόλου 
που αυτή έπαιξε στη διαμόρφωση 
της νεοελληνικής κοινωνίας και 
πολιτισμού αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση,για να καταλάβουμε πώς 
λειτουργούμε στο χώρο και στον 
χρόνο».

Ο καθηγητής Γ. Δ. Μεταλληνός 
σε σχετική του εισήγηση αναφέρει 
ότι: «Η ιστορία της Εκκλησίας, τα 
γεγονότα που συνδέονται με την 
ζωή της, ο τρόπος ζωής των μελών 
της και η θεολογία της, ως τμήμα 
της εθνικής μας ιστορίας, αλλά και 
ως παρόν, αφού η Εκκλησία συνε-
χίζει να υπάρχει και να νοηματο-
δοτεί τη ζωή των περισσοτέρων 
πολιτών του Ελληνικού Κράτους, 
Ελλήνων και αλλοδαπών, είναι ένα 
μάθημα, που οφείλει να διδάσκεται 
κάθε πολίτης αυτής της χώρας, 
πιστός και άπιστος, χριστιανός, 

αλλόθρησκος ή αλλόδοξος, που θέλει να είναι ενημε-
ρωμένος και ενσυνείδητα πνευματικά τοποθετημένος».

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το μάθη-
μα των θρησκευτικών όπως και αυτό της Ιστορίας, της 
Γλώσσας, των Μαθηματικών κ.α. είναι βασικά μαθήμα-
τα στο χώρο της εκπαίδευσης ήδη από τα μεσαιωνικά 
χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Τα τελευταία χρόνια όμως 
φαίνεται καθαρά και στη χώρα μας ένα σχέδιο που στο-
χεύει, όπως γράφει πολύ εύστοχα ο Χρ. Γιανναράς, σε 
μια κοινωνία χωρίς συνοχή και ιστορική συνέχεια, ου-
δέτερη, χωρίς ταυτότητα, παραδόσεις, ιστορία, χωρίς 
συλλογικά βιώματα, χωρίς μεταφυσική ελπίδα, χωρίς 
γιορτές. Επιπλέον, το παιδί αποκόβεται μεθοδικά από 
κάθε βιωματική ρίζα ελληνικής ιδιαιτερότητας, πολιτι-
στικής καύχησης,πίστης και λαϊκής ευσέβειας

Κλείνοντας θα ήθελα να παραθέσω σε συνδυασμό με 
όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία  δύο θέσεις, οι οποίες 
και με εκφράζουν προσωπικά θέτοντας τη συζήτηση 

περί του μαθήματος των Θρησκευτικών σε μία άλλη 
διάσταση και οπτική. Η πρώτη αφορά τον Άγιο Νεκτά-
ριο Αιγίνης, Μητροπολίτη Πενταπόλεως Λιβύης  (1846 
– 1920) που υποστήριζε ότι «η Θρησκεία χωρίς την Παι-
δεία οδηγεί στην δεισιδαιμονία, ενώ η Παιδεία χωρίς την 
Θρησκεία οδηγεί στην αθεϊα και την ασέβεια». Η δεύτε-
ρη ανήκει στον πατέρα της σύγχρονης ιστοριογραφίας, 
τον Θουκυδίδη, ο οποίος έλεγε: «Να σέβεσαι τον θεό 
και να κατανοείς. Μη ζητείς (να μάθεις) ποιός είναι και 
πώς. Διότι ουδέποτε είναι ανύπαρκτος, ως υπάρχοντα 
λοιπόν να τον σέβεσαι και να τον αντιλαμβάνεσαι. Διό-
τι είναι ασεβής αυτός ο οποίος θέλει σύμφωνα με τον 
νούν να εξακριβώσει το θεό».

Πέραν των δύο αυτών θέσεων και των ηχηρών μη-
νυμάτων που αυτές στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση, 
θα ήθελα να απευθύνω τα ακόλουθα ερωτήματα σε 
αυτούς που με φανατισμό επιδιώκουν την πλήρη κα-
τάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Αλήθεια 
συνΈλληνες έστω ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν 
χρειάζεται στην εκπαίδευση, βάσει ποίου σκεπτικού ή 
επιχειρηματολογίας χρειάζεται το μάθημα της Θρησκει-
ολογίας??? Εάν δεν είναι ωφέλιμα για έναν νέο άνθρω-
πο σήμερα να μαθαίνει τα υψηλά νοήματα και τις αρχές 
του Χριστιανισμού και της Ορθόδοξης πίστης, όπως εί-
ναι η Αγάπη, ο Σεβασμός, η Συγχώρευση, η Μετάνοια, 
η Προσευχή, η Ορθόδοξη Λατρεία και παράδοση με τα 
εκατομμύρια αγίων και μαρτύρων, τί είναι ωφέλιμο? 
Μήπως είναι του Ιουδαϊσμού που στις γραφές του (Ταλ-
μούδ) διδάσκει το μίσος εναντίον Χριστιανών και Ελλή-
νων?? Μήπως είναι του Μουσουλμανισμού που επίσης 
διδάσκει το μίσος εναντίον των απίστων (Τζιχάντ – Τζι-
χαντιστές – τρομοκράτες)?? Ο νοών νοείτω.

Να μην ξεχνάμε  βεβαίως και αυτό που είχε πει ο Γερ-
μανός φιλόσοφος Γκότφριντ Βίλχελμ Λάϊμπνιτς (1646 – 
1716): «Αν η Γεωμετρία απαιτούσε τρόπο ζωής, θα την 
είχαμε αποβάλει από την σχολική εκπαίδευση».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
– Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων, υπόθεση Grzelak εναντίον Πολωνίας (Νο 7710 
/ 2002).

– Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 3338 / 1995.
– Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2176 / 1995.
– Άρθρο 2 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευ-

ρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
– Άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων.
– Γιανναράς Χρ., Ιχνηλασία νοήματος, πολιτική, κοινωνία 

και παιδεία στην Ελλάδα σήμερα, 1998.
– Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, άρθρο 

14 (παρ. 1,2).
– Ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 13 (παρ. 1) και άρθρο 16 

(παρ. 2).

– Εφημερίδα «Το Βήμα», 16 Οκτωβρίου 1995, άρθρο του 
Νίκου Μουζέλη.

– Κογκούλης Β. Ιωάννης, Το μάθημα των Θρησκευτικών 
στη μέση εκπαίδευση κατά την πεντηκονταετία 1932 – 
1982, εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1989.

– Κρίππας Γ. Η., Η συνταγματική κατοχύρωση του Μαθή-
ματος των Θρησκευτικών παρ’ ημίν και εν τη αλλοδαπή, 
Αθήναι, 2001.

– Κρίππας Γ. Η., Συνταγματική θεώρηση του μαθήματος 
των θρησκευτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πύρ-
γος, 2008.

– Μεταλληνός Γ. Δ. (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών), Εκκλησία και σύγχρονος Ελλαδικός πολιτι-
σμός, Αθήναι, 2006.

– Μεταλληνός Γ. Δ., Το μάθημα των θρησκευτικών: Η ου-
σία και η εθνική σημασία του, εισήγηση στην Δ΄ Επιμορ-
φωτική ημερίδα των θεολόγων Ηπείρου, Κέρκυρας και 
Λευκάδας, Λευκάδα, 7 Φεβρουαρίου 2009.

– Μεταλληνός Γ. Δ., Το μάθημα των θρησκευτικών και η 
αστασίαστη θέση του στην εθνική μας παιδεία, εισήγηση 
στην ημερίδα: Ορθόδοξη Παιδεία ή πανθρησκειακή προ-
παγάνδα, πολεμικό μουσείο Αθήνας, 19 Μαϊου 2012.

– Νόμος 1566 / 1985 (προσδιορίζει το περιεχόμενο, τον 
σκοπό και τους στόχους του μαθήματος των Θρησκευ-
τικών).

– Νόμος 303 / 13. 03. 2003 (αναδιατυπώθηκε ο σκοπός του 
μαθήματος των Θρησκευτικών).

– Περιοδικό «Εκκλησία», έτος ΠΕ΄, τεύχος 9, Οκτώβριος 
2008.

– Περιοδικό «Κοινωνία», έτος ΝΑ΄, τεύχος 3, Ιούλιος – Σε-
πτέμβριος 2008.

– Πονηρός Στ. Ευάγγελος, Υπερασπίζοντας τη διωκόμενη 
Ορθόδοξη Παιδεία στο ελληνικό σχολείο, εκδόσεις Πε-
λασγός Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα, Α΄ έκδοση, Αθήνα, 
2016.

– Συνήγορος του Πολίτη, διαμεσολάβηση αριθ. 2141 / 
2005, περί της εξομολογήσεως στα Σχολεία.

– Σωτηρέλλης Γ., Θρησκεία και Εκπαίδευση, 1983.

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. 



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ORDINE DEI MEDICI DI CORINTO

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ-IN COLLABORAZIONE CON 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ CHIETI
ORDINE DEI MEDICI DI CHIETI

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ - CON IL PATROCINIO DI 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

(Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ORGANIZZAZIONE

15-17 Ιουνίου 2017
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15-17 Giugno 2017
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