
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πυκνοκατοικηµένη 
αλλά… πανέµορφη! 
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Εχετε λίγο χρόνο για ένα σύντοµο ταξίδι; Θέλετε να φάτε φρέσκο ψάρι, να κάνετε 
µπάνιο σε καθαρές παραλίες και να προετοιµαστείτε ψυχολογικά για την έναρξη 
της κυνηγετικής σεζόν; Αν ναι, γιατί δεν πηγαίνετε µια βόλτα ως την Κόρινθο;

Της Ειρήνης Φ. Κουτσαύτη

Οδικώς ακολουθούµε την εθνική 
οδό Αθηνών - Κορίνθου. 

Εναλλακτικά χρησιµοποιούµε 
τον προαστιακό σιδηρόδροµο.

Πώς θα πάτε

Μένουµε:
http://www.greekhotel.gr/gr/

peloponnese_hotels/korinthia_

hotels/korinthos_hotels.asp

Tρώµε-διασκεδάζουµε:
http://www.gokorinthia.gr/index.php?c

Path=201_283&osCsid=84c416daa80d

cb6e3493da6a68f81742

Κάνουµε κλικ:
http://el.wikipedia.org

www.web-greece.gr 

www.korinthos.gr

www.e-korinthiakos.gr
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 Μ
όλις 80 χιλιόµετρα έξω από 
την Αθήνα, η Κόρινθος 
διεκδικεί τα σκήπτρα της 
πιο πυκνοκατοικηµένης 
αλλά όµορφης περιοχής 

κοντά στην πρωτεύουσα. Βρίσκεται δυ-
τικά της διώρυγας και είναι κτισµένη 
πάνω σε ένα κοµµάτι γης που εισχωρεί 
στη θάλασσα. Προσφέρεται για κοντινές 
εξορµήσεις σε εκδροµείς όλων των γού-
στων, µιας που διαθέτει όχι µόνο καθα-
ρές παραλίες για µπάνιο αλλά και µπό-
λικα βουνά για περπάτηµα και κυνήγι. 
Η πόλη περιστοιχίζεται από τις περιοχές 
Λεχαίου, Ισθµίων, Κεχραιών, Εξαµιλίων 
και αρχαίας Κορίνθου, ενώ περιβάλλεται 
από τα βουνά Ονεια και Ακροκόρινθο, 
όπου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν η 
αρχαία πόλη της Κορίνθου.

Η Κόρινθος -στην οποία έζησε για δύο 
χρόνια ο Απόστολος Παύλος-  είναι η συ-
νέχεια της αρχαίας Κορίνθου. Η σηµε-
ρινή πόλη ξεκίνησε να διαµορφώνεται 
µετά το σεισµό του 1928, όταν διαλύθηκε 
ολοσχερώς αφήνοντας χιλιάδες οικογέ-
νειες στο δρόµο. Σήµερα όµως τα πράγ-
µατα είναι διαφορετικά. Η τάξη έχει απο-
κατασταθεί πλήρως στην ωραία πόλη. 
∆ιαθέτει άριστη ρυµοτοµία µε κάθετες 
οδούς, που όλες οδηγούν στη θάλασσα. 
Το µοναδικό τµήµα που δεν ακολούθησε 
αυτή τη… συνταγή είναι ο Συνοικισµός 
-το βορειότερο µέρος της Κορίνθου- το 
οποίο διαµορφώθηκε µετά τη Μικρασια-
τική Καταστροφή.

Αξιοθέατα
Φτάσατε ως την Κόρινθο; Μη χάσετε 

την ευκαιρία να δείτε:
Τον επιβλητικό µητροπολιτικό ναό του  ●
Αποστόλου Παύλου, που είναι ο πολι-
ούχος της Κορίνθου. Βρίσκεται µέσα 

σε ένα κατάφυτο προαύλιο χώρο, στο 
κέντρο της πόλης.
Την εκκλησία της Παναγίας στον Συ- ●
νοικισµό.
Το Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό  ●
Μουσείο µε τις ενδιαφέρουσες συλ-
λογές τους.
Την πλατεία «Ελευθερίου Βενιζέλου».  ●
Οι περισσότεροι ντόπιοι τη γνωρίζουν 
ως «Φλοίσβο». Εκεί ρίξτε µια µατιά 
στο άγαλµα του Πήγασου, που είναι 
το σύµβολο της πόλης.
Το δικαστικό µέγαρο και το κτίριο της  ●
Εθνικής Τράπεζας, για την εξαιρετική 
αρχιτεκτονική τους. 
7 χιλιόµετρα έξω από την πόλη της Κο- ●
ρίνθου βρίσκεται η αρχαία Κόρινθος µε 
το ναό του Απόλλωνα, την Κρήνη της 
Γλαύκης, το Ασκληπιείο καθώς και τα 
ερείπια του θεάτρου και του ωδείου 
της αρχαίας πόλης.
3 χιλιόµετρα µετά την αρχαία Κόριν- ●
θο υπάρχει η Ακροκόρινθος. Το πα-
λαιότερο κάστρο της Πελοποννήσου 
σάς περιµένει να ανεβείτε 575 µέτρα 
για να εντυπωσιαστείτε… ελεύθερα µε 
τη θέα.
Σηµείο αναφοράς της πόλης είναι η  ●
παραλία «Καλάµια». Πλήθος κόσµου 
συρρέει στη συγκεκριµένη παραλία 
λόγω της πεντακάθαρης θάλασσας 
(τα τελευταία χρόνια βραβεύεται συ-
νεχώς µε γαλάζια σηµαία) αλλά και 
λόγω των εστιατορίων και των επιλο-
γών στη διασκέδαση. 
Αφήσαµε για το τέλος το πιο γνωστό  ●
κοµµάτι της Κορίνθου, δηλαδή τη δι-
ώρυγα. ∆εν είναι µόνο ότι συνδέει την 
Πελοπόννησο µε τη Στερεά Ελλάδα, 
αλλά εκεί µπορεί κανείς να θαυµάσει 
τη θέα και τα αποµεινάρια της αρχαί-
ας ∆ιόλκου.

Στην Κόρινθο, τα τελευταία χρόνια, 

ο βιολογικός τρόπος ζωής έχει… συ-

γκλονίσει τους κατοίκους. Αυτό φαί-

νεται από την ανάπτυξη της βιολο-

γικής γεωργίας που έχει αναπτυχθεί 

µε ταχύτατους ρυθµούς και έχει αλ-

λάξει την πορεία της αγροτικής πα-

ραγωγής σε όλο το νοµό! Σήµερα, οι 

βιοκαλλιεργητές καλλιεργούν περί-

που 20.000 στρέµµατα µε ελιές, βε-

ρίκοκα, αµπέλια, εσπεριδοειδή, κη-

πευτικά, ροδάκινα, µήλα, αχλάδια, 

κεράσια, κορινθιακή σταφίδα, ενώ 

αρκετές επιχειρήσεις δραστηριοποι-

ούνται στη µεταποίηση και τυποποί-

ηση βιολογικών προϊόντων.

Αξίζει να σας αναφέρουµε ότι οι 

επιχειρήσεις της Ενωσης Βιοκαλλι-

εργητών της Κορινθίας είναι ανοι-

χτές για το κοινό και σας περιµένουν 

να δείτε τον τρόπο παρασκευής των 

προϊόντων τους, να τα δοκιµάσετε 

και να τα προµηθευτείτε.

Περισσότερες πληροφορίες για την 

Ενωση Βιοκαλλιεργητών Κορινθίας 

στη διεύθυνση www.biokorinthia.gr 

αλλά και στο www.e-korinthiakos.

gr.

Βιολογικά 
οπωροκηπευτικά

Κυνηγετικός Σύλλογος: 2741025116

∆ασαρχείο: 2741028276, 2741024578

Αστυνοµικό Τµήµα: 2741081100

Λιµεναρχείο Κορίνθου: 2741028888

Πυροσβεστική Υπηρεσία: 
2741085251

Χρήσιµα



 

 

 

Ο άµεσος 
προγραµµατισµός 
µας εκτός 
των άλλων 
θηραµατικών 
δράσεων 
περιλαµβάνει 
σεµινάρια 
κυνηγετικού-
κυνοφιλικού 
ενδιαφέροντος 
αλλά και χώρο 
εκγύµνασης 
σκύλων
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Ο πρόεδρος του Κ.Σ. Κορίνθου,  
κ. Αλέξιος Καλλίρης, µας ταξιδεύει  
στην ιστορία του Συλλόγου…

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

82 χρόνια στην 
πρώτη γραµµή 
του κυνηγιού!

ε Πείτε µας λίγα λόγια  
για την ίδρυση  
του Συλλόγου σας.
Η ιστορία του Κυνηγετικού Συλ-
λόγου Κορίνθου, σύµφωνα µε τα 
υπάρχοντα αρχεία, ξεκινά το 1929 
µε την ίδρυσή του. Ιστορικά για 
µας είναι και τα πρόσωπα που 
απάρτιζαν τα πρώτα ∆.Σ. Θα θέ-
λουµε, ως ένδειξη του ελάχιστου 
φόρου τιµής, να αναφέρουµε τα 
ονόµατά τους: Ν. Κωνσταντάτος 
(πρόεδρος), Γεώργιος Σάµιος (γε-
νικός γραµµατέας), Ευάγγελος Τα-
σόπουλος, Ιωάννης Γιαννακού-
λας, Χρήστος Σκουτέρης, Χρήστος 
Κόκκινος, Ευστάθιος Παπαγεωρ-
γόπουλος, ∆ηµ. Σαγρέδος, Κ. Γε-
ωργόπουλος, Αν. Ψυχογιός, Γεώρ-
γιος Νέγρης κ.ά.

Η λειτουργία του Συλλόγου δι-
ακόπτεται εν µέρει στην Κατοχή 
και συνεχίζει το 1945. Αυτή 
τη φορά απών ήταν ο γενικός 
γραµµατέας, Γεώργιος Σάµιος, 
που τον εκτέλεσαν οι Γερµανοί 
στους Αγίους Θεοδώρους για την 
πατριωτική του δράση. Στα χρό-
νια µας ο ∆ήµος Κορινθίων θα 
τον τιµήσει δίνοντας στην αίθου-
σα του δηµοτικού θεάτρου Κορίν-
θου το όνοµά του. Το 1936 κατα-
σκευάζεται στην περιοχή «Λιάκη» 
Λουτρακίου το πρώτο κυνηγετικό 
καταφύγιο και από το 1937 έως 
το 1938 στο Κατακάλι Αλµυρής το 
επόµενο µε ευθύνη του επίτιµου 
προέδρου του Συλλόγου, αρχιτέ-

κτονα Ν. Κωτσερώνη. Εκεί έβρι-
σκαν αλλά και σήµερα βρίσκουν 
οι κυνηγοί χώρο διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας. Σήµερα ο Κυνηγετι-
κός Σύλλογος Κορίνθου έχει ακό-
µα ένα καταφύγιο στο όρος Φω-
κάς και το οποίο γλίτωσε από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές το 2007 
χάρη στις φιλότιµες προσπάθει-
ες των κυνηγών. Από το 1977 ο 
Σύλλογος παίρνει τη σηµερινή 
του µορφή και ονοµασία ως 1ος 
Κυνηγετικός Σύλλογος Κορίνθου, 
έχοντας δύο παραρτήµατα, του 
Ζευγολατιού µε πλούσια δράση 
(πρώην Κυνηγετικός Σύνδεσµος 
Ζευγολατιού) και των Αθικίων το 
οποίο παραµένει ανενεργό και 
σκοπός είναι η επαναλειτουρ-
γία του.

ε Ποιες είναι οι σηµερινές 
δράσεις του Συλλόγου;
Το παρόν ∆.Σ. ανέλαβε τη διοί-
κηση του Συλλόγου τον Μάρτη 
και αποτελείται από κυνηγούς µε 
εµπειρία στα διοικητικά καθήκο-
ντα αλλά και από νέα παιδιά µε 
όρεξη για δουλειά. Ο Κυνηγετικός 
Σύλλογος Κορίνθου αριθµεί περί-
που 1.100 ενεργά µέλη, διαθέτει 
αυτοκίνητο ειδικά εφοδιασµένο 
µε πυροσβεστικό εξοπλισµό και 
φυσικά την εθελοντική οµάδα πυ-
ρασφάλειας και δασοπροστασί-
ας, η οποία συνεργάζεται µε άλ-
λες εθελοντικές οµάδες αλλά και 
µε την Περιφερειακή και ∆ηµο-

τική Αυτοδιοίκηση. Ο Σύλλογος 
έχει ιδρύσει τράπεζα αίµατος µε 
µέλη τους εθελοντές αιµοδότες - 
κυνηγούς. Επίσης διαθέτει κλωβό 
εξοικείωσης θηραµάτων απ’ όπου 
απελευθερώνεται κάθε χρόνο ικα-
νός αριθµός πτερωτών θηραµά-
των. Ο άµεσος προγραµµατισµός 
µας εκτός των άλλων θηραµατι-
κών δράσεων περιλαµβάνει σεµι-
νάρια κυνηγετικού-κυνοφιλικού 
ενδιαφέροντος αλλά και χώρο εκ-
γύµνασης σκύλων. Επίσης, ο Κυ-
νηγετικός Σύλλογος Κορίνθου, σε 
συνεργασία µε το επιστηµονικό 
προσωπικό της Γ’ ΚΟΠ αλλά και 
µε το ∆ασαρχείο Κορίνθου, εκ-
πονεί µελέτη περιβαλλοντικού 
και θηραµατικού ενδιαφέροντος 
όπως δενδροφυτεύσεις, βελτιώ-
σεις βιοτόπων, απελευθερώσεις 
θηραµάτων, σύµφωνα µε την ορ-
θολογική και επιστηµονική δια-
χείριση του τόπου µας.

ε Πώς τα πήγατε  
µε τις εκδόσεις αδειών  
την κυνηγετική περίοδο 
2010-2011; Τι περιµένετε 
από την επόµενη σεζόν  
στο θέµα των αδειών;
Οι άδειες θήρας και η έκδοσή 
τους κυµάνθηκαν στα ίδια επί-
πεδα µε τις προηγούµενες χρο-
νιές. Πιστεύουµε ότι δεν θα αλ-
λάξει κάτι και φέτος παρά την 
οικονοµική κατάσταση της χώ-
ρας µας.
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ε Υπάρχει λαθροθηρία  
στην περιοχή σας; Αν ναι,  
τι κάνετε για την πάταξή της;
Η λαθροθηρία βρίσκεται σε έλεγχο 
χάρη στις φιλότιµες προσπάθειες 
που καταβάλλει ο οµοσπονδιακός 
θηροφύλακας. Σκοπός µας είναι 
να τον ενισχύσουµε προσλαµβά-
νοντας και εποχιακό θηροφύλακα 
βοηθώντας έτσι το έργο του.

ε Γιατί να επιλέξει  
ένας κυνηγός να έρθει;
Γιατί ο Νοµός Κορινθίας είναι 
ένας νοµός κοντά στην πρωτεύ-
ουσα και δέχεται αρκετούς επι-
σκέπτες λόγω του τουριστικού και 
κυνηγετικού ενδιαφέροντος. Στα 
µέρη µας ο ντόπιος αλλά και ο 
επισκέπτης κυνηγός συναντούν 
σχεδόν όλα τα θηρεύσιµα είδη της 
πανίδας, ενώ καλύπτονται ακόµη 
και τα κυνοφιλικά τους αισθήµα-
τα, µιας που ο τόπος µας έχει αρ-
κετούς επώνυµους κυναγωγούς, 
που είναι µέλη µας. 

ε Υπάρχει κάποιο ντόπιο 
προϊόν που θα προτείνατε  
να αγοράσει κάποιος 
κυνηγός - περιηγητής; 
Η Κορινθία λόγω της ιδιοµορφίας 
της διαθέτει µεγάλη ποικιλία αγρο-
τικών προϊόντων, µε προεξέχοντα 
την κορινθιακή σταφίδα (σουλτα-
νίνα), το εξαίρετο λάδι, τα γνωστά 
κρασιά της αλλά και τα κτηνοτρο-
φικά προϊόντα της.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αλέξιος Καλλίρης 

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κλενιάτης 

Γεν. γραµµατέας: Γεώργιος Ησαΐδης 

Κοσµήτορας: Ιωάννης Αυγερινός

Ταµίας: Περικλής ∆ενεσάκης 

Μέλη: Θεόδωρος Βορινιώτης, 
Θωµάς Βερισογλάκης, Χαράλαµπος 
Στεργιόπουλος, Μάριος Παναγόπουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτης Λουλουδάκης  

Κωνσταντίνος Γκότσης

∆ηµήτριος Γκατζογιάννης  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Πρόεδρος: Σεραφείµ Μπούλιας 

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Πέττας 

Γραµµατέας: Παναγιώτης Ζωγράφος 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου


