
Πολιτισμός - Στύξ - Ανεξάρτητη
Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα
της Βόρειας Πελοποννήσου

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ &ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ :“ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ”

Ο Αριστοτέλης συνέδεσε την δημόσια παιδεία με την δημοκρατία

“Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 17 Ιανουαρίου,στην αίθουσα της
ΕΣΗΕΠΗΝ στις ώρα 12:30 μ.μ. στην Πάτρα. Αντικείμενό της, η παρουσίαση της
Ημερίδας με τίτλο: «Αριστοτέλης πάντα επίκαιρος», η οποία συνδιοργανώνεται από
το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Κέντρο Επιστημών & Ελληνικών Αξιών και το Τμήμα
Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 21
Ιανουαρίου,στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου
58).Στην Ημερίδα θα μιλήσουν οι καθηγητές:Γιάννης Δελλής, Παύλος Κόντος, Σπύρος
Ράγκος, Στασινός Σταυριανέας.



Στην συνέντευξη τύπου μίλησαν για την Ημερίδα: Ο αντιπρύτανης κος Δήμος
Πολύζος και οι Καθηγητές κ.κ. Γιάννης Δελλής και Παύλος Κόντος.

“ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Στο μέγεθος και στην πολυεπίπεδη διαχρονική μορφή του Αριστοτέλη στου οποίου το
διεπιστημονικό εκτόπισμα εδράστηκε και οικοδομήθηκε ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός
αναφέρθηκε ο αντιπρύτανης καθηγ. Δήμος Πολύζος.Ο κ. Πολύζος εξέφρασε την λύπη
του για τον μικρό αριθμό εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος Αριστοτέλη,
και επεσήμανε την σημαντικότητα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο στην καρδιά της πόλης γιατί απευθύνεται σ' όλους τους πολίτες και
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών το Κέντρο Επιστημών & Ελληνικών
Αξιών και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών.

“Η φιλοσοφία δεν είναι κουλτούρα αλλά μελέτη της πραγματικότας”.

“Για πρώτη φορά στα “Πολιτικά” ο Αριστοτέλης συνδέει την δημόσια και κοινή
παιδεία με την Δημοκρατία, γιατί οι πολίτες που κρίνουν και αναλαμβάνουν εξουσία
χρειάζεται να έχουν παιδεία για να είναι συνειδητοποιημένοι για να συμβάλουν στο
πολίτευμα της δημοκρατίας”.Μ' αυτές τις φράσεις ο καθηγ. Φιλοσοφίας Γιάννης
Δελλής τόνισε την σημαντικότητα που έχουν οι θέσεις του Αριστοτέλη και την
διαχρονικότητα της φιλοσοφικής του οντότητας επισημαίνοντας ότι, φιλοσοφία δεν
είναι κουλτούρα αλλά μελέτη της πραγματικότας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για τον σύγχρονο τρόπο παρουσίασης της φιλοσοφικής σκέψης, που θα είναι απλός
και φιλικός προς το κοινό και θα αφορά θέματα που αγγίζουν τον καθένα στην
καθημερινότητά ώστε ο καθένας να ανακαλύψει έναν "μικρό Αριστοτέλη" μέσα του,
μίλησε ο καθηγ. Φιλοσοφίας Παύλος Κόντος. Ο κ. Κόντος είπε επίσης ότι το
Πανεπιστήμιο θέλει να πολλαπλασιάσει τις παρόμοιες εκδηλώσεις και τόνισε πως το
Τμήμα Φιλοσοφίας έχει στενή επαφή με τη Β'θμια εκπαίδευση, οι καθηγητές
πηγαίνουν στα σχολεία για διαλέξεις προς τους μαθητές και επιμόρφωση των
διδασκόντων, ενώ διενεργεί και πανελλήνιο διαγωνισμό φιλοσοφικού
δοκιμίου.Καταλήγοντας είπε ότι όσοι παρακολούθησουν την Ηπερίδα θα
παραλαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
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Ζητούνται μέτρα ανακούφισης των…
πολύπαθων επιχειρήσεων της
Αιγιάλειας | protionline.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Να τεθεί η περιοχή της Αιγιαλείας υπό την προστασία του υπουργού Οικονομικών και
να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο κλάδος
που υπέστη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την κακοκαιρία, ζητά το Επιμελητήριο
Αχαΐα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πλάτων Μαρλαφέκας, απέστειλε και
σχετικό έγγραφο προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου.

Αφού γνωστοποιεί ότι η περιοχή του δήμου Αιγιάλειας, με την 6179/41 απόφαση της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την άμεση
διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και
παγετός) που εκδηλώθηκαν κατά την 7/1/12017 και για 15 ημέρες έως και την
23/1/2017, τονίζει: ΄΄Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που
υπέστη η περιοχή της Αιγιάλειας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που την έπληξαν.
Η περιοχή αυτή, όπως γνωρίζετε, οφείλει σε μεγάλο ποσοστό το εισόδημά της στις
καλλιέργειες, καθώς θεωρείται αγροτική και είναι ο τομέας που επλήγη σε μεγάλο
βαθμό, όπως και σε πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα οι
επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ραγδαία μείωση των εργασιών τους, εκτός του ότι σε



πολλές περιπτώσεις υπέστησαν και σημαντικές ζημιές σε εμπορεύματα και
προϊόντα΄΄.

Και προσθέτει: ΄΄Κατόπιν αυτού, αιτούμαστε να τεθεί η περιοχή υπό την προστασία
σας και να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο
κλάδος που υπέστη τις δυσμενείς επιπτώσεις. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σας
ενημερώσουμε πως κάθε δέκα χρόνια περίπου η Αιγιάλεια υφίσταται μια μεγάλη
καταστροφή όπως έγινε το 1995 με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό των 6,5 ρίχτερ,
στην συνέχεια με τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 που υποχρέωσαν την
οικονομία της περιοχής σε μεγάλη καθυστέρηση και τώρα με την μετεωρολογική
«βόμβα» από την οποία επλήγη και η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύνολο
της οικονομίας της περιοχής΄΄.

Συγκεκριμένες προτάσεις για τις επιχειρήσεις της περιοχής

Από πλευράς του Επιμελητηρίου, ζητείται να ληφθεί μέριμνα για λήψη μέτρων
ανακούφισης και προτείνονται τα ακόλουθα για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στην περιοχή της Αιγιάλειας: α) Ρύθμιση των οφειλών προς το
Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 100 δόσεις. β) Μείωση των
φορολογικών συντελεστών για το οικονομικό έτος 2017 και άρση της υποχρέωσης
της προκαταβολής, γ) Άρση πιθανόν κατασχέσεων σε λογαριασμούς μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Επίσης, ειδική μέριμνα να ληφθεί στο νομοσχέδιο που πρόκειται να
κατατεθεί για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να
έχουν την δυνατότητα να συμπεριληφθούν, το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις
από την περιοχή της Αιγιάλειας και βεβαίως να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις
που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση και είναι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
(όπως και οι πυρόπληκτοι)…

Article Tags:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Κατηγορίες Άρθρου

ΤΟΠΙΚΑ
URL:
https://goo.gl/LxShGM
Keyword: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
Date: 2017-01-20, 00:20:36
Source: protionline.gr



O "Μέγας Αλέξανδρος" το ... ρομπότ
πέρασε επιτυχώς από Πύργο και
Πάτρα [VIDEO]

In Τεχνολογία
Τελευταία ενημέρωση : 19 Ιανουάριος 2017

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτ. Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), με τη συνεργασία του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής
Ηλείας & Αχαΐας κ. Μπίρμπα Θ., των αντίστοιχων υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.κ. Δρούζα
Π. - Παπαϊωάννου Β. και εισηγητή τον κ. Τσιμπούρη Α. (προπονητή ομάδων
ρομποτικής περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) πραγματοποίησε επιτυχώς τρίωρες
επιμορφωτικές συναντήσεις σε Πύργο (στο φιλόξενο 1ο Γυμνάσιο, στις 16/1) και
Πάτρα (στο Επιμελητήριο Αχαΐας, 17/1) για καθηγητές/τριες Γυμνασίων οι οποίοι/ες
θα ή προτίθενται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής
WROHellas.

Η δοκιμασία του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas, της οποίας
ενδεικτική λύση βλέπουμε στο βίντεο https://youtu.be/-pBYdX_Fnyc αναφέρεται στην
περιπετειώδη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε τον τότε



γνωστό κόσμο της εποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα χάρτη και
το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μ. Αλέξανδρος και να
ολοκληρώσει τις δοκιμασίες που θα συναντήσει, όπως η πολιορκία της Περσέπολης
και ο Γόρδιος δεσμός.

Η αντίστοιχη επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν
στα Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία της Αιτ/νίας, (κατόπιν αίτησης ενδιαφέροντος
τους στη φόρμα) θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα
11:00 -14:00, στο 1ο ΕΠΑΛ, από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Αιτ/νίας κ.
Παπαδάκη Σπ., σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας κ. Σιάχο Ι. και
τα Τμήματα Επιστ. και Παιδ. Καθοδήγησης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΔΕΔΕ.
Στο ένα αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί το workshop Ρομποτικής Γυμνασίων με
εισηγητή τον κ. Τσιμπούρη Α. για εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, οι οποίοι προτίθενται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas και τις ίδιες
ώρες (12:00-14:00), στο δεύτερο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, θα γίνει το
workshop Ρομποτικής Δημοτικών με εισηγητή τον κ. Τσοβόλα Σπ., υπεύθυνο ΕΚΦΕ
Αιτ/νίας, για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και δασκάλους, οι οποίοι προτίθενται
να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό Δημοτικού εκπαιδευτικής ρομποτικήςWROHellas.
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: «Οχήματα και μεταφορές του αύριο» με τηχρήση
γλώσσας προγραμματισμού Scratch και του ρομποτικού κιτ WeDo).

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 28/2/2017●


Οι εκπαιδευτικοί, ως προπονητές των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, έχουν●

δικαίωμα να σχηματίσουν όσες ομάδες επιθυμούν. Η κάθε ομάδα μπορεί να
αποτελείται από 2 έως 3 μαθητές.

Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά πακέτα για να●

σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να κατασκευάσουν μια ολοκληρωμένη ρομποτική
κατασκευή-μοντέλο, η οποία θα πρέπει να προσομοιώνει το θέμα του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν πρώτα στους περιφερειακούς διαγωνισμούς (οι●

ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου).


Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό του Γυμνασίου
http://wrohellas.gr/ανακοίνωση-διαγωνισμού-γυμνασίου-2/

Αναλυτικά οι κανόνες: http://wrohellas.gr/κανόνες-διαγωνισμού-γυμνασίου-2/

Για το διαγωνισμό του Δημοτικού: http://wrohellas.gr/διαγωνισμός-δημοτικού/
Αναλυτικά οι κανόνες:
http://wrohellas.gr/κανόνες-διαγωνισμού-δημοτικού/

[embedded content]
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Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας:Διαγνωνισμός εκπαιδευτικής
ρομποτικής WROHellas

Η Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), με τη
συνεργασία του σχολικού συμβούλου Πληροφορικής Ηλείας & Αχαΐας κ. Μπίρμπα Θ.
των αντίστοιχων υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.κ. Δρούζα Π. – Παπαϊωάννου Β. και
εισηγητή τον κ. Τσιμπούρη Α. (προπονητή ομάδων ρομποτικής περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας), πραγματοποίησε τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις σε Πύργο (στο
φιλόξενο 1ο Γυμνάσιο, στις 16/1) και στην  Πάτρα στο Επιμελητήριο Αχαΐας, 17/1 για
καθηγητές/τριες Γυμνασίων οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στους
διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas.

Η δοκιμασία του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas,  αναφέρεται
στην περιπετειώδη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε τον
τότε γνωστό κόσμο της εποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα
χάρτη και το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μ.
Αλέξανδρος και να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες που θα συναντήσει, όπως η πολιορκία
της Περσέπολης και ο Γόρδιος δεσμός.

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 28 Φεβρουαρίου. Οι εκπαιδευτικοί,
ως προπονητές των ομάδων μπορούν να σχηματίσουν όσες ομάδες επιθυμούν, ενώ η
κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 2-3 μαθητές.
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Το αίτημα του Επιμελητηρίου Αχαίας
σε Τσακαλώτο-Παπαδημητρίου

Κοινή επιστολή σε Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου, απέστειλε το Επιμελητήριο Αχαΐας,
εκδηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους πληγέντες επαγγελματίες της
Αγιάλειας, για τους οποίους διεκδικεί μέτρα ανακούφισης.

«Κύριε Υπουργέ,
 Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως η περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας, με την 
6179/41 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κηρύχτηκε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν κατά την 7/1/12017 και για 15 ημέρες
έως και την 23/1/2017.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που υπέστη η περιοχή της
Αιγιάλειας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που την έπληξαν.

Η περιοχή αυτή, όπως γνωρίζετε, οφείλει σε μεγάλο ποσοστό το εισόδημά της στις
καλλιέργειες, καθώς θεωρείται αγροτική και είναι ο τομέας που επλήγη σε μεγάλο
βαθμό, όπως και σε πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ραγδαία μείωση των εργασιών τους,
εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις υπέστησαν και σημαντικές ζημιές σε
εμπορεύματα και προϊόντα.



Κατόπιν αυτού, αιτούμαστε να τεθεί η περιοχή υπό την προστασία σας και να
ληφθούν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο κλάδος που
υπέστη τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε πως κάθε δέκα χρόνια
περίπου η Αιγιάλεια υφίσταται μια μεγάλη καταστροφή όπως έγινε το 1995
με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό των 6,5 ρίχτερ, στην συνέχεια με τις
καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 που υποχρέωσαν την οικονομία της
περιοχής σε μεγάλη καθυστέρηση και τώρα με την μετεωρολογική «βόμβα»
από την οποία επλήγη και η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές  στο σύνολο
της οικονομίας της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε με την παρούσα, να ληφθεί μέριμνα για λήψη μέτρων
ανακούφισης και προτείνουμε τα ακόλουθα για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στην περιοχή της Αιγιάλειας.

 Ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 100
δόσεις.

 Μείωση των φορολογικών συντελεστών για το οικονομικό έτος 2017 και άρση της
υποχρέωσης της προκαταβολής

 Άρση πιθανόν κατασχέσεων σε λογαριασμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Ειδική μέριμνα να ληφθεί στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσετε για τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να έχουν την
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις από την
περιοχή της Αιγιάλειας και βεβαίως να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν
δάνεια σε καθυστέρηση και είναι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (όπως και
οι πυρόπληκτοι).»
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Επιμορφωτική συνάντηση ρομποτικής
για τους εκπαιδευτικούς στο στο 1ο
ΕΠΑΛ Αγρινίου - ΑγρίνιοCulture

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ.
Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), με τη συνεργασία των υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ.κ. Δρούζα Π. –
Παπαϊωάννου Β. και εισηγητή τον κ. Τσιμπούρη Α. (προπονητή ομάδων ρομποτικής
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) πραγματοποίησε επιτυχώς τρίωρες επιμορφωτικές
συναντήσεις σε Πύργο (στο φιλόξενο 1ο Γυμνάσιο, στις 16/1) και Πάτρα (στο
Επιμελητήριο Αχαΐας, 17/1) για καθηγητές/τριες Γυμνασίων οι οποίοι/ες θα ή
προτίθενται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής
WROHellas.

Η αντίστοιχη επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν
στα Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία της Αιτ/νίας, (κατόπιν αίτησης ενδιαφέροντος
τους στη φόρμα) θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα
11:00 -14:00, στο 1ο ΕΠΑΛ, από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Αιτ/νίας κ.
Παπαδάκη Σπ., σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αιτ/νίας κ. Σιάχο Ι. και
τα Τμήματα Επιστ. και Παιδ. Καθοδήγησης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΔΕΔΕ.

Στο ένα αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί το workshop Ρομποτικής Γυμνασίων με
εισηγητή τον κ. Τσιμπούρη Α. για εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, οι οποίοι προτίθενται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas και τις ίδιες
ώρες (12:00-14:00), στο δεύτερο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, θα γίνει το
workshop Ρομποτικής Δημοτικών με εισηγητή τον κ. Τσοβόλα Σπ., υπεύθυνο ΕΚΦΕ
Αιτ/νίας, για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και δασκάλους, οι οποίοι προτίθενται να
συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό Δημοτικού εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas.
(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: «Οχήματα και μεταφορές του αύριο» με τη χρήση
γλώσσας προγραμματισμού Scratch και του ρομποτικού κιτ WeDo).

Η δοκιμασία του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής WROHellas, της οποίας
ενδεικτική λύση βλέπουμε στο βίντεο https://youtu.be/-pBYdX_Fnyc αναφέρεται στην
περιπετειώδη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε τον τότε
γνωστό κόσμο της εποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα χάρτη και
το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μ. Αλέξανδρος και να
ολοκληρώσει τις δοκιμασίες που θα συναντήσει, όπως η πολιορκία της Περσέπολης
και ο Γόρδιος δεσμός.

-Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 28/2/2017



 -Οι εκπαιδευτικοί, ως προπονητές των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, έχουν
δικαίωμα να σχηματίσουν όσες ομάδες επιθυμούν. Η κάθε ομάδα μπορεί να
αποτελείται από 2 έως 3 μαθητές.
 -Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά πακέτα για να
σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να κατασκευάσουν μια ολοκληρωμένη ρομποτική
κατασκευή-μοντέλο, η οποία θα πρέπει να προσομοιώνει το θέμα του διαγωνισμού.
 -Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν πρώτα στους περιφερειακούς διαγωνισμούς (οι
ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου).
 Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό του Γυμνασίου
http://wrohellas.gr/ανακοίνωση-διαγωνισμού-γυμνασίου-2/ Αναλυτικά οι κανόνες:
http://wrohellas.gr/κανόνες-διαγωνισμού-γυμνασίου-2/
 Για το διαγωνισμό του Δημοτικού: http://wrohellas.gr/διαγωνισμός-δημοτικού/
Αναλυτικά οι κανόνες: http://wrohellas.gr/κανόνες-διαγωνισμού-δημοτικού/
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Η Ημερίδα «Αριστοτέλης πάντα
επίκαιρος»
Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με
διοργανωτές το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Επιστημών και
Ελληνικών Αξιών με θέμα «Αριστοτέλης πάντα επίκαιρος». Για την
συγκεκριμένη Ημερίδα δόθηκε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 17 Ιανουαρίου
2017, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ στις 12:30 το μεσημέρι, στην οδό
Μαιζώνος στην Πάτρα.

Η Ημερίδα «Αριστοτέλης πάντα επίκαιρος» συνδιοργανώνεται από το Τμήμα
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και οι εργασίες και ομιλίες της θα
φιλοξενηθούν στις 21 Ιανουαρίου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58) από τις 11 το πρωί έως τις 14.00 το
μεσημέρι. Στην Ημερίδα θα μιλήσουν οι καθηγητές: Γιάννης Δελλής, Παύλος Κόντος,
Σπύρος Ράγκος, Στασινός  Σταυριανέας.

Στην συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο αντιπρύτανης Δήμος Πολύζος και οι Καθηγητές
κ.κ. Γιάννης Δελλής και Παύλος Κόντος.

Ο Αριστοτέλης συνέδεσε την δημόσια παιδεία με την δημοκρατία ενώ στον
Αριστοτέλη στηρίχθηκε ο ευρωπαικός πολιτισμός.

Στο μέγεθος και στην πολυεπίπεδη διαχρονική μορφή του Αριστοτέλη στου οποίου το
διεπιστημονικό εκτόπισμα  εδράστηκε και οικοδομήθηκε  ο  Ευρωπαϊκός πολιτισμός
αναφέρθηκε ο αντιπρύτανης καθηγ. Δήμος Πολύζος.Ο κ. Πολύζος εξέφρασε την λύπη
του για τον μικρό αριθμό εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος Αριστοτέλη,
και επεσήμανε την σημαντικότητα της Ημερίδας  που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο  στην καρδιά της πόλης γιατί απευθύνεται σ' όλους τους πολίτες και
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών  το  Κέντρο Επιστημών & Ελληνικών
Αξιών και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών.

“Για πρώτη φορά στα “Πολιτικά” ο Αριστοτέλης συνδέει την δημόσια και κοινή
παιδεία με την Δημοκρατία, γιατί οι πολίτες που κρίνουν και αναλαμβάνουν εξουσία
χρειάζεται να έχουν παιδεία για να είναι συνειδητοποιημένοι για να συμβάλουν στο
πολίτευμα της δημοκρατίας”.

Μ' αυτές τις φράσεις ο καθηγητής Φιλοσοφίας Γιάννης Δελλής τόνισε την
σημαντικότητα που έχουν οι θέσεις του Αριστοτέλη και την διαχρονικότητα της
φιλοσοφικής του οντότητας επισημαίνοντας ότι, φιλοσοφία δεν είναι κουλτούρα αλλά
μελέτη της πραγματικότας.



Για τον σύγχρονο τρόπο παρουσίασης της φιλοσοφικής σκέψης,  που θα είναι απλός
και φιλικός προς το κοινό και θα αφορά θέματα που αγγίζουν τον καθένα στην
καθημερινότητά ώστε ο καθένας να ανακαλύψει έναν "μικρό Αριστοτέλη" μέσα του,
μίλησε ο καθηγ. Φιλοσοφίας Παύλος Κόντος.

Ο κ. Κόντος είπε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο θέλει να πολλαπλασιάσει τις παρόμοιες
εκδηλώσεις και τόνισε πως το Τμήμα Φιλοσοφίας έχει στενή επαφή με τη Β' θμια
εκπαίδευση, οι καθηγητές πηγαίνουν στα σχολεία για διαλέξεις προς τους μαθητές
και επιμόρφωση των διδασκόντων ενώ  διενεργεί και  πανελλήνιο διαγωνισμό
φιλοσοφικού δοκιμίου. Καταλήγοντας είπε ότι όσοι παρακολουθήσουν την Ημερίδα θα
παραλαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Την συνέντευξη Τύπου συντόνισε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Κέντρου
Επιστημών και Ελληνικών Αξιών Τέτα Γιαννάρου.
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Επιμελητήριο Αχαΐας: Μέτρα
ανακούφισης για τους επιχειρηματίες
της Αιγιάλειας

Το Επιμελητηριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την κατωτέρω επιστολή στον Υποθργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου και στον Υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο. "
 Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως η περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας, με την 
6179/41 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κηρύχτηκε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν κατά την 7/1/12017 και για 15 ημέρες
έως και την 23/1/2017.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που υπέστη η περιοχή της
Αιγιάλειας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που την έπληξαν.

Η περιοχή αυτή, όπως γνωρίζετε, οφείλει σε μεγάλο ποσοστό το εισόδημά της στις
καλλιέργειες, καθώς θεωρείται αγροτική και είναι ο τομέας που επλήγη σε μεγάλο
βαθμό, όπως και σε πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ραγδαία μείωση των εργασιών τους,



εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις υπέστησαν και σημαντικές ζημιές σε
εμπορεύματα και προϊόντα.

Κατόπιν αυτού, αιτούμαστε να τεθεί η περιοχή υπό την προστασία σας και να
ληφθούν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο κλάδος που
υπέστη τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε πως κάθε δέκα χρόνια
περίπου η Αιγιάλεια υφίσταται μια μεγάλη καταστροφή όπως έγινε το 1995
με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό των 6,5 ρίχτερ, στην συνέχεια με τις
καταστρεπτικές πυρκαγιές του 2007 που υποχρέωσαν την οικονομία της
περιοχής σε μεγάλη καθυστέρηση και τώρα με την μετεωρολογική «βόμβα»
από την οποία επλήγη και η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές  στο σύνολο
της οικονομίας της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε με την παρούσα, να ληφθεί μέριμνα για λήψη μέτρων
ανακούφισης και προτείνουμε τα ακόλουθα για τις επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στην περιοχή της Αιγιάλειας.

 Ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 100
δόσεις.

 Μείωση των φορολογικών συντελεστών για το οικονομικό έτος 2017 και άρση της
υποχρέωσης της προκαταβολής

 ’ρση πιθανόν κατασχέσεων σε λογαριασμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Ειδική μέριμνα να ληφθεί στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσετε για τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να έχουν την
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις από την
περιοχή της Αιγιάλειας και βεβαίως να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν
δάνεια σε καθυστέρηση και είναι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (όπως και
οι πυρόπληκτοι).
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Επιστολή Μαρλαφέκα σε
Παπαδημητρίου και Τσακαλώτο |
Westcity.gr
Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την κατωτέρω επιστολή στον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου και στον Υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως η περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας, με την
6179/41 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κηρύχτηκε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν κατά την 7/1/12017 και για 15 ημέρες
έως και την 23/1/2017.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που υπέστη η περιοχή της
Αιγιάλειας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που την έπληξαν.

Η περιοχή αυτή, όπως γνωρίζετε, οφείλει σε μεγάλο ποσοστό το εισόδημά της στις
καλλιέργειες, καθώς θεωρείται αγροτική και είναι ο τομέας που επλήγη σε μεγάλο
βαθμό, όπως και σε πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ραγδαία μείωση των εργασιών τους,
εκτός του ότι σε πολλές περιπτώσεις υπέστησαν και σημαντικές ζημιές σε
εμπορεύματα και προϊόντα.

Κατόπιν αυτού, αιτούμαστε να τεθεί η περιοχή υπό την προστασία σας και να
ληφθούν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ο κλάδος που
υπέστη τις δυσμενείς επιπτώσεις.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε πως κάθε δέκα χρόνια περίπου η
Αιγιάλεια υφίσταται μια μεγάλη καταστροφή όπως έγινε το 1995 με τον μεγάλο
καταστροφικό σεισμό των 6,5 ρίχτερ, στην συνέχεια με τις καταστρεπτικές
πυρκαγιές του 2007 που υποχρέωσαν την οικονομία της περιοχής σε μεγάλη
καθυστέρηση και τώρα με την μετεωρολογική «βόμβα» από την οποία επλήγη και η
οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σύνολο της οικονομίας της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε με την παρούσα, να ληφθεί μέριμνα για λήψη μέτρων
ανακούφισης και προτείνουμε τα ακόλουθα για τις επιχειρήσεις που είναι



εγκατεστημένες στην περιοχή της Αιγιάλειας.

Ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε 100
δόσεις.

Μείωση των φορολογικών συντελεστών για το οικονομικό έτος 2017 και άρση της
υποχρέωσης της προκαταβολής

’ρση πιθανόν κατασχέσεων σε λογαριασμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδική μέριμνα να ληφθεί στο νομοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσετε για τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό των δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να έχουν την
δυνατότητα να συμπεριληφθούν, το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις από την
περιοχή της Αιγιάλειας και βεβαίως να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν
δάνεια σε καθυστέρηση και είναι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (όπως και
οι πυρόπληκτοι).
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