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ο πολιτισμοσ ειναι αναγκη
αλλα η καθαριοτητα αρχοντια! 

Το φετινό καλοκαίρι τελειώνει. Πολιτιστικά 
ήταν εξαιρετικά πλούσιο για τη Βόχα. Συναυλί-
ες, μουσικές και χορευτικές βραδιές, ποδηλατι-
κοί γύροι, αγώνες σκάκι, κολύμβησης, θέατρο, 
μουσική, εκθέσεις... Η συντριπτική πλειοψηφία 
των εκδηλώσεων δωρεάν για το κοινό. Τόσο ο 
δήμος Βέλου-Βόχας όσο και ο δήμος Κορινθί-
ων είναι αξιέπαινοι για ό,τι διοργάνωσαν, για ό,τι 
προσέφεραν στους δημότες τους χωρίς αντίτιμο 
τους χαλεπούς αυτούς καιρούς. Εξάλλου, γι'αυ-
τό η εφημερίδα μας στάθηκε αρωγός σε όλη 
αυτή την προσπάθεια: Γιατί ο πολιτισμός  -ειδικά 
τις μέρες μας- είναι ανάγκη κι όχι πολυτέλεια. 

ΑΛΛΑ...
Η άλλη όψη του νομίσματος, αυτή της καθα-

ριότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών 
χωλαίνει. Δεν είναι δυνατόν ο Ζαπάντης να έχει 
γίνει ζούγκλα, τα σκουπίδια να στοιβάζονται 
στους δρόμους και να βρωμάει ο τόπος, να 
πηγαίνεις να μπεις σε χώρο που πραγματοποι-
είται εκδήλωση και να σε "υποδέχονται" δύο 
κάδοι ξέχειλοι από απορρίμματα, να χρειάζεται 
παρέμβαση αυτοδιοικητικού για να φύγουν τα 
σκουπίδια από το χώρο εκκίνησης ποδηλατικού 
γύρου και άλλα πολλά παρόμοια τραγελαφικά...

Φυσικά, ευθύνη φέρουν και οι δημότες για 
την όλη κατάσταση, οι οποίοι ανεξέλεγκτα πε-
τούν απορρίμματα και ογκώδη στους δρόμους, 
όμως για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δά-
χτυλό μας πρέπει όλοι να παραδεχτούμε πώς οι 
υπηρεσίες καθαριότητας (και δεν αναφερόμα-
στε στους υπαλλήλους προφανώς) έχουν απο-
τύχει παταγωδώς...

Ταχυδρομείο ΖευγολαΤίου: 
Τα δελτία τύπου, 
οι ανακοινώσεις 

και …η καμαρούλα!
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Είστε επιχείρηση που απασχολείτε
τουλάχιστον έναν (1) εργαζόµενο;

Τότε χρειάζεστε υποχρεωτικά έναν (1) 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗ

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Εµπειρία 31 ετών

Κορίνθου-Πατρών 107 Β’ όροφος
Τηλ. 6972-872747 & 27410-53444

ΒΡΑΧΑΤΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

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 Ρ Ο Υ

Ταχυδρομείο Ζευγολατιού: Τα δελτία τύπου, οι ανακοινώσεις και …η καμαρούλα!
Η υποβάθμιση του 

Ταχυδρομικού Γραφείου του 
Ζευγολατιού είναι ένα σοβαρό 
ζήτημα που απασχολεί την 
τοπική κοινωνία. Η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με τις ενέργειές 
της προκάλεσε την αναφορά 
δύο βουλευτών του νομού μας 
(Μπούκουρας και Δήμας) στη 
Βουλή για το θέμα, εκμαίευσε την 

επίσημη απάντηση της Κεντρικής 
Διοίκησης των ΕΛΤΑ, αλλά και τη 
διερεύνηση του θέματος από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Ανεξάρτητα από τους όποιους 
οικονομικοτεχνικούς λόγους 
υπαγόρευσαν αυτήν την ενέργεια 
παραμένουν ερωτήματα 
αναπάντητα, για τις αποφάσεις και 
το σκεπτικό των ιθυνόντων των 
ΕΛΤΑ.

Το δελτίο τύπου 
του Βασίλη 
Τρωγάδη

Ανακοίνωση εξέδωσε και δημο-
σιοποίησε ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος κ. Αθαν. Περαχωρίτης 
στην οποία αναφέρει: «Συγχωρια-
νές και Συγχωριανοί,  ήρθε η ώρα 
των μεγάλων δράσεων, το κλείσιμο 
του Ταχυδρομικού γραφείου Ζευ-
γολατιού πρέπει να μας αφυπνίσει. 
Η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. αρνεί-
ται να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια 
και τις αιτίες που προχωρά σε αυ-
τές τις ενέργειες. Κατόπιν έρευνας 
κατέληξα ότι κάποιες από τις αιτίες 
και τις αφορμές, που επικαλούνται 
προφορικώς γνωρίζοντες και μη 
γνωρίζοντες θέματα των ΕΛ.ΤΑ., 
είναι οι εξής:  •  Τρία ταχυδρομικά 
γραφεία σε ένα Δήμο  •  Παθητι-
κό για τα οικονομικά στοιχεία του 
γραφείου στο Ζευγολατιό  •  Επα-
ναλαμβανόμενες ληστείες  •  Ανύ-
παρκτη μηχανογράφηση και άλλες 
αιτίες...

Για όλα αυτά και τόσα άλλα πρέ-
πει να τιμωρηθούν και να ξεσκεπα-

στούν όλοι αυτοί που κατάντησαν 
για χάριν των ιδιωτικο-οικονομι-
κών δεδομένων το Ταχυδρομικό 
γραφείο Ζευγολατιού σε αυτή την 
κατάσταση. 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ λοιπόν όσοι συντα-
ξιούχοι του Ο.Γ.Α. ακόμη πλη-
ρώνονται από τον ταχυδρομικό 
διανομέα να απευθυνθούν άμεσα 
στον ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. και 
να ζητήσουν να πληρώνονται στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό (άλλα 
‘ευαγή’ ιδρύματα και αυτά). Πρέ-
πει να αφαιρέσουμε τις αγροτικές 
συντάξεις από τον ‘τζίρο’ του Τα-
χυδρομικού γραφείου Ζευγολατιού 
και από τον πιθανό μελλοντικό δι-
άδοχο ιδιώτη, ώστε ο κόπος και ο 
μόχθος των αγροτών μας να μην 
γίνει εργαλείο εκμετάλλευσης και 
‘παιχνιδιών’ στις αποφάσεις της δι-
οίκησης των ΕΛ.ΤΑ.

ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
…. ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ …. Ή 
ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ!!!».

άρτιο το οποίο, αφ’ενός 
θα μπορούσε να ανα-
λάβει τη διεκπεραίωση 
των εργασιών του Ζευ-
γολατιού, αφ’ ετέρου 
δε, θα τις αναλάβει έτσι 
κι αλλιώς, αφού ο με-
γαλύτερος όγκος τους 
θα μεταφερθεί εκεί από 
πολίτες, επιχειρήσεις 
και δημοτικές υπηρε-
σίες!  

Κλείνοντας, θέλου-
με να υπογραμμίσουμε 
ότι πέρα από τα λογικά 
κενά που έχει η πρότα-
ση των ΕΛΤΑ, η απρα-
ξία της δημοτικής αρ-
χής στη συγκεκριμένη 
υπόθεση είναι παροιμι-
ώδης! Κι ας έρχεται εκ 
των υστέρων το δελτίο 
τύπου που απέστειλε ο 
κ. Τρωγάδης να προ-
σπαθήσει να σώσει την 
«παρτίδα». Ο δήμαρχος, 
ερωτηθείς για το θέμα 
στο συμβούλιο της 

27ης Ιουνίου, δήλωνε 
ότι είχε διαβεβαιώσεις 
(!!!) ότι δεν θα κλείσει 
το Ταχυδρομικό Γρα-
φείο την ίδια ώρα που 
η προκήρυξη των ΕΛΤΑ 
«έτρεχε»!!! Παράλληλα 
υποστήριζε αναπτύσ-
σοντας την απάντησή 
του πώς η προγραμ-
ματισμένη υποβάθμιση 
του Ταχυδρομικού Γρα-
φείου σε Πρακτορείο 
ήταν «αναβάθμιση»!!!! 
Κι αν δεν ήταν η Κίνη-
ση Ενεργών Πολιτών 
Ζευγολατιού, αν δεν 
ήταν ο πρόεδρος της κ. 
Κ. Σχοινοχωρίτης, που 
οργάνωσε συλλογή 
υπογραφών, που απέ-
στειλε επιστολές προς 
τους βουλευτές, αλλά 
και προς την Διοίκηση 
των ΕΛΤΑ, που κινη-
τοποίησε την τοπική 
κοινωνία, κοινοποίησε 
τις θέσεις των κατοί-

κων του Ζευγολατιού 
ακόμη και στον πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, 
ανάγκασε το Δημοτικό 
Συμβούλιο να συζητή-
σει το θέμα και γενικώς 
ανέδειξε και προέβαλε 
το ζήτημα, η υποβάθ-
μιση του Ταχυδρομικού 
Γραφείου θα είχε περά-
σει στα ψιλά!!! 

Τέλος, όσο κι αν πι-
στεύουμε ότι είναι πια 
αργά για να αλλάξει οτι-
δήποτε από αυτά που 
έχουν προγραμματιστεί, 
θεωρούμε παράλληλα 
πώς η ελπίδα πρέπει να 
πεθαίνει πάντα τελευ-
ταία και γι’αυτό υπάρχει 
μία λύση: Οι κάτοικοι να 
πάρουν την υπόθεση 
στα χέρια τους, με δια-
μαρτυρίες, κινητοποι-
ήσεις και εκδηλώσεις 
που θα εμποδίσουν την 
υποβάθμιση του Ζευγο-
λατιού!

«Καμαρούλα μια στα-
λιά, δύο επί τρία…» τρα-
γουδούσε ο Γιάννης Που-
λόπουλος, χωρίς ποτέ 
να φαντάζεται πώς το 
άσμα του θα ταίριαζε γά-
ντι στην υποβάθμιση του 
Ταχυδρομικού Γραφείου 
Ζευγολατιού. Το πρακτο-
ρείο Γ΄ τάξης που θα δη-
μιουργηθεί στη θέση του 
–εντός άλλου ήδη υπάρ-
χοντος καταστήματος- θα 
καταλαμβάνει, σύμφωνα 
με την προκήρυξη χώρο 
διαστάσεων 3Χ2!!! Σ’αυ-
τό το χώρο πρέπει να 
συγκεντρώνεται η αλλη-
λογραφία των υπηρεσι-
ών του δήμου, αφού το 
Ζευγολατιό είναι η έδρα 
του δήμου Βέλου-Βόχας 
(εκτός αν κάποιοι σκοπί-
μως το ξεχνάνε αυτό…), 
να διεκπεραιώνονται οι 
ανάγκες αλληλογραφίας 
6.000 κατοίκων κι ενός 
σημαντικού –του δεύτε-
ρου σε επίπεδο νομού 
μετά την Κόρινθο- αριθ-
μού μεταποιητικών επι-
χειρήσεων που εδρεύ-
ουν στην περιοχή. Ποιος 
πιστεύει πώς αυτό είναι 
εφικτό; Ποιος είναι ο ιθύ-
νων νους που συμπεριέ-
λαβε στον κατάλογο των 
80 Ταχυδρομικών Γρα-
φείων που υποβαθμίζο-
νται, αυτό του Ζευγολα-
τιού, το μοναδικό σε έδρα 
καλλικρατικού δήμου;(!) 

Εκτίμησή μας είναι 
ότι τόσο οι υπηρεσίες 
του δήμου όσο και οι 
επιχειρήσεις θα στρα-
φούν στο Ταχυδρομικό 
Γραφείο Βραχατίου για 
να εξυπηρετηθούν. Και 
βέβαια, πολύ καλά θα 
κάνουν. Όμως, ανα-
γνωρίζοντας παράλ-
ληλα το γεγονός ότι το 
Ζευγολατιό δεν είναι 
ούτε απομακρυσμένη, 
ούτε δυσπρόσιτη πε-
ριοχή και πως η από-
σταση του κέντρου του 
χωριού (όπου σύμφω-
να με την προκήρυξη 
θα βρίσκεται η «ανάδο-
χος» επιχείρηση) είναι 
μικρότερη των 5 χλμ 
από το Ταχυδρομικό 
Γραφείο του Βραχατίου, 
δυσκολευόμαστε πραγ-
ματικά να καταλάβουμε 
για ποιο λόγο πρέπει να 
διατηρηθεί πρακτορείο 
στο Ζευγολατιό και να 
μην μεταφερθούν όλες 
οι υπηρεσίες στο Βρα-
χάτι με την ανάλογη 
αναβάθμιση του υπάρ-
χοντος καταστήματος!!! 
Για ποιο λόγο δηλαδή 
τα ΕΛΤΑ επιλέγουν να 
μοιραστούν το τζίρο 
τους στο Ζευγολατιό με 
ιδιώτες, όταν σε από-
σταση μικρότερη των 
5 χλμ έχουν ένα Ταχυ-
δρομικό Γραφείο απο-
λύτως οργανωμένο και 

Καμαρούλα 
Mια Σταλια…

Λειτουργώντας ως αναπληρω-
τής του δημάρχου ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης 
προέβη σε μια αποφασιστική ανα-
κοίνωση εκ μέρους του δήμου, η 
οποία ανέφερε: «Με αφορμή την 
παύση λειτουργίας του Ταχυδρομι-
κού Γραφείου στην έδρα του Δήμου, 
το Ζευγολατιό, θα θέλαμε να ενημε-
ρώσουμε του πολίτες ότι ο Δήμος 
μας δεν είναι απλός θεατής σε ενέρ-
γειες που καθορίζονται σε κεντρικό 
επίπεδο και οι οποίες λειτουργούν 
σε βάρος τόσο της λειτουργίας του 
ως φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αλλά και σε βάρος των πολιτών της 
τοπικής κοινωνίας. Η απομάκρυνση 
των ΕΛΤΑ από την έδρα του Δήμου 
αποδυναμώνει την τοπική οικονομία 
και δυσχεραίνει την καθημερινότητα 
χιλιάδων πολιτών που θα πρέπει να 
απευθυνθούν σε γειτονικό γραφείο 
για την εξυπηρέτησή τους. 

Ο Δήμος μας προσφέρεται να βο-
ηθήσει με όποιο τρόπο απαιτείται για 
την συνέχιση της λειτουργίας των 
ΕΛΤΑ στο Ζευγολατιό. Αναφέρουμε 
ότι οι όποιες ενέργειες από την πλευ-

ρά του δήμου, 
ενισχύθηκαν και 
με την υπ΄ αριθμό 128/2013 σχετι-
κή Απόφαση- Ψήφισμα Διαμαρτυρί-
ας του Δημοτικού Συμβουλίου μας 
ύστερα και από έγγραφη αναφορά 
της Κίνησης Πολιτών Ζευγολατιού 
και η οποία και θα σας κοινοποιηθεί 
αρμοδίως.   Ενημερώνουμε τους 
Δημότες μας αλλά κυρίως την τοπική 
κοινωνία του Ζευγολατιού ότι όπως 
και σε αυτή την περίπτωση, αλλά 
και όποτε πάλι χρειαστεί, ο Δήμος 
αλλά κι ο Δήμαρχος προσωπικά θα 
είναι μπροστάρης σε ενέργειες που 
θα πλήττουν την καθημερινότητα 
των κατοίκων του Ζευγολατιού και 
οποιαδήποτε άλλης Δημοτικής ή Το-
πικής Κοινότητας του».

Μοιραία προκύπτει ένα ερώτημα 
από το δελτίο τύπου: Η δημοτική 
αρχή σε ποιες ενέργειες ή διαμαρτυ-
ρίες έχει προβεί για το κλείσιμο του 
Ταχυδρομικού Γραφείου, οι οποίες 
μάλιστα ενισχύθηκαν από το Ψήφι-
σμα του Δημοτικού Συμβουλίου και 
από την αναφορά της Κίνησης Ενερ-
γών Πολιτών Ζευγολατιού; 

Η ανακοίνωση
Περαχωρίτη

ποια ελτα 
κλεινουν
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Κάντε κλικ 
στην εικόνα 
να διαβάσετε 
αναλυτικά την 
κατάσταση 
με τα 80 
ταχυδρομικά 
γραφεία της 
επικράτειας 
που κλείνουν. 
Το μοναδικό 
σε έδρα 
καλλικρατικού 
δήμου 
είναι του 
Ζευγολατιού

Ο πρόεδρος 
της Κίνησης 
Ενεργών 
Πολιτών 
Ζευγολατιού 
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
ήταν ο 
μοναδικός 
που 
διέγνωσε τη 
σοβαρότητα 
του θέματος 
και το 
ανέδειξε  με 
τις ενέργειές 
του, τόσο 
σε τοπικό 
όσο και σε 
επίπεδο 
κεντρικής 
εξουσίας

 ■ Πόλεμος εγγράφων! Κάντε κλικ στο κάθε ένα 
για να το διαβάσετε αναλυτικά...
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σε αυτά τα προγράμματα η περάτωση των έργων 
και του δικού μας δημοτικού διαμερίσματος. Μήπως 
γιατί μία ομάδα, όχι ευκαταφρόνητη των κατοίκων 
αντέδρασε στην παράλογη αύξηση του τιμολογίου 
νερού; Η μήπως γιατί λόγω επικείμενων εκλογών 
αρχίζουμε και πάλι να εγκαινιάζουμε έργα, τα οποία 
θα τελειώσουν αλήθεια πότε;

ο συνηΓοροσ του πολιτη αναφέρει ότι απο-
φάσεις παρόμοιες προσβάλλονται σε 15 ημέρες από 
την ημερομηνία λήψης της απόφασης!!! Ναι, σωστά 
διαβάζετε 15 ημέρες!!!!. Στο χαρτί που κυκλοφό-
ρησε στους κατοίκους για την αύξηση δεν υπάρχει 
ημερομηνία κυκλοφορίας της πληροφορίας αυτής. 
Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες δεν 
πήραν αυτήν την πληροφόρηση, μήπως εσκεμμένα 
δεν αναφέρεται η ημερομηνία κυκλοφορίας ώστε να 
μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν και γιατί κυκλο-
φόρησε αυτή η πληροφορία εκπρόθεσμα;

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει επίσης ότι ο 
Δήμος υποχρεούται, ανά δίμηνο τουλάχιστον, να 
γνωστοποιεί με αναρτήσεις/ τοιχοκολλήσεις τους 
κατοίκους της περιοχής, τα αποτελέσματα χημικών 
αναλύσεων ως προς την κατάσταση του νερού. Και 
αναρωτιόμαστε αν ποτέ υπήρξε τέτοιου είδους ενέρ-
γεια του Δήμου και ανακοίνωση . Ξέρετε αλήθεια σε 
πόσους παραθεριστές της περιοχής επισείουμε την 
προσοχή εμείς ως προς την ακαταλληλότητα του νε-
ρού;

Ζητήσαμε από το Δήμο να μας παραθέσει στοιχεία 
και να μας διαβεβαιώσει ότι μέσα στο πλαίσιο κοινω-
νικής πολιτικής, δεν τιμολογούσε με τα ίδια φτηνά τι-
μολόγια και ιδιώτες που δεν έχουν κανέναν λόγο να 
απολαμβάνουν αυτών των τιμολογίων. Ξέρετε ποιο 
είναι το αποτέλεσμα; Στις καινούριες τιμολογήσεις 
καταργείται η κοινωνική πολιτική. !!!!

Σκληρή απάντηση κατοίκων της δ.ε. Άσσου-λεχαίου 
στον χαράλ. Καμπούρη για τα τέλη ύδρευσης

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Δήμαρχος πρώην Δήμου Άσσου Λεχαίου 
έκανε κατά την περίοδο 2007-2008 αυτό που 
θα έκανε κάθε αιρετός άρχων . Αγόρασε νερό, 
εκτός των γεωτρήσεων του Δήμου, από γεω-
τρήσεις της περιοχής, προκειμένου να εξασφα-
λισθεί η αναγκαία ποσότητα νερού στην περι-
οχή. Γιατί δεν μας χρέωσε εκείνη την εποχή, 
την επιπλέον τιμή αγοράς; Θα ήταν λογικό και 
γενικά αποδεκτό εκείνη την εποχή να μας 
πληροφορήσει για το πόσα κυβικά νερού 
αγοράστηκαν, με τι τιμή, για πόσο καιρό, 
από ποιες γεωτρήσεις και να γίνει καταμε-
ρισμός του τιμήματος στις 5000 παροχές του 
Δε Άσσου λεχαίου. Αυτά θα έκανε ένας αιρε-
τός άρχων με σωστή οικονομική διαχείριση και 
όχι να αναφέρει μετά από πάροδο τριών ετών 
και μετά την αντίδρασή μας ένα τέτοιο πρόβλη-
μα, χωρίς να παραθέτει το παραμικρό στοιχείο 
προς υποστήριξη αυτών που διατείνεται. Χωρίς 
δηλαδή να μας αναφέρει τα κυβικά που αγορά-
στηκαν, από ποιες ιδιωτικές γεωτρήσεις έγινε 
αυτό και να μας παρουσιάσει στοιχεία τρόπου 
αγοράς αυτών των κυβικών.

Ο πρώην Δήμαρχος του πρώην Δήμου, απο-
σιωπά το γεγονός ότι όλοι οι κάτοικοι αγοράζουν 
το πόσιμο νερό τους (1 ευρώ τα 10 λίτρα από βυ-
τιοφόρα που δεν ελέγχεται η ποιότητα του και 2,5 
ευρώ τα 10 λίτρα του εμφιαλωμένου, τρέχουσες 
τιμές) και κατά συνέπεια επιβαρύνεται ο οικογε-
νειακός προϋπολογισμός τους με περίπου 130 
ευρώ το εξάμηνο για την αγορά του. Αποσιωπά 
το γεγονός ότι για να μεταφερθεί αυτό το νερό 
μέσα στο σπίτι και για να αποθηκευθεί χρειάζο-
νται δυνάμεις σωματικές που δεν τις έχουν όλοι 
οι κάτοικοι. Αποσιωπά το γεγονός ότι λόγω της 

ακαταλληλότητας του νερού, ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός επιβαρύνεται με εγκαταστάσεις 
διαφόρων συσκευών καθαρισμού του, αλλά και 
ότι λόγω της ίδιας ακαταλληλότητας υπάρχει και 
άλλη επιβάρυνση για την συντήρηση αυτών των 
συσκευών.

Ο πρώην Δήμαρχος δεν αναφέρει την διαφορά 
τιμολόγησης στον Καλλικρατικό Δήμο Κορίνθου, 
όπου το πόσιμο νερό στην Κόρινθο χρεώνονταν 
0,17 ευρώ το κυβικό την ίδια στιγμή που το ακα-
τάλληλο νερό στον πρώην Δήμο χρεώθηκε με 
0,61 ευρώ το κυβικό.

Ο πρώην Δήμαρχος δεν αναφέρει την τριπλή 
χρέωση παγίου, η οποία σημειωτέον δεν δι-
ορθώνεται στις επόμενες τιμολογήσεις, απλώς 
αφαιρείται μόνον ένα πάγιο από τους λογαρια-
σμούς του 2012.

Ακόμη και αν μειώνεται η αξία του νερού στα 
καινούρια τιμολόγια (λόγω επέμβασης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης μετά από παρενόχληση 
δική μας) (δεν είμαστε σίγουροι για αυτό γιατί 
κατά τα γραφθέντα από τον κο Πούρο στην εφη-
μερίδα σας και υπολογισμούς μας το νερό ακρι-
βαίνει) δεν γίνεται κουβέντα ούτε διόρθωση των 
προηγουμένων υπερβολικών τιμών του 2011 
και 2012. Και εδώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το επιχείρημα ότι δεν γίνεται αναδρομικά γιατί ο 
Δήμος Κορινθίων μας τιμολόγησε αναδρομικά 
καταναλώσεις. Παρόλο δε ότι όπως αναφέρει και 
ο Συνήγορος του Πολίτη η τιμολόγηση του νερού 
θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με 
την ποιότητα του παρεχομένου νερού, όταν μάλι-
στα αυτή διαφέρει στις Δ.Ε του ίδιου Δήμου.

Στα τιμολόγια που έχουν σταλεί για το 2011 
έχει χρεωθεί ΦΠΑ 13% στο νερό και 23% ΦΠΑ 
για τέλη αποχέτευσης. 

Ο πρώην Δήμαρχος αναφέρει ότι το δίκτυο 
ύδρευσης δεν έχει αλλαχθεί εξ ολοκλήρου, η 
χρηματοδότηση του έργου έγινε από το πρόγραμ-
μα ΘΗΣΕΑΣ και έχουν μείνει κομμάτια τα οποία 
θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα (αν εδώ δεν 
πρόκειται για έκφραση αοριστολογίας!!!!!!). Δηλ. 
μέχρι να ενταχθούν και να γίνουν οι εργασίες όλο 
το δίκτυο της περιοχής είναι ακατάλληλο, λόγω 
αμιαντοσωλήνων. Τότε πως υπόσχεται και αυτός 
αλλά και ο Δήμαρχος Κορινθίων στους κατοί-
κους την σύντομη τροφοδοσία της περιοχής σε 
πόσιμο νερό από αυτό της Κορίνθου;

Εχθές 10.8.2013 ο πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου ανακοίνωσε στην τοπική τηλεόραση 
καινούριες χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ για υδροδοτήσεις άλλων περιοχών. Και 
αναρωτιέται κανείς γιατί δεν προβλέφτηκε μέσα 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
αν έχει καθαριστεί η παραλία, στους δρόμους 

κάθετα και παράλληλα προς αυτήν δεν γίνεται κανο-
νικά η συγκομιδή των απορριμμάτων. επί πολλές 
μέρες οι όγκοι των σκουπιδιών παραμένουν οι 
ίδιοι.

Για πολλά χρόνια δεν έχει επιδιορθωθεί ούτε 
ένας κάδος, αλλά ούτε έχει καθαριστεί. Π.χ 
εμπρός από το σπίτι της κας Παναγοπούλου (αλλά 
και σε πολλά άλλα μέρη, π.χ στο τμήμα της παρα-
λιακής οδού Περιγιαλίου- Λεχαίου) υπάρχουν κά-
δοι που δεν μπορεί να ανοίξουν αυτόματα με το 
πόδι (έχουν σπάσει τα σκεπάσματα των κάδων από 
απορριμματοφόρα) αλλά ούτε και έχουν καθαριστεί 
στο διάστημα από πριν τις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές μέχρι και σήμερα. Εκτός βέβαια αν αυτό γί-
νεται κάθε 29 Φεβρουαρίου!

είναι αλήθεια ότι υπάρχει ειδική υπηρεσία του 
Δήμου για τα ογκώδη. πάλι την έχουμε καλέσει 
τηλεφωνικά για να βγάλουμε ογκώδη στον δρό-
μο (παναγοπούλου). Μας έδωσαν ημερομηνία. 
τα πράγματα βγήκαν στην καθορισμένη ημέρα 
και ώρα, αλλά χρειάστηκαν ακόμη 4 τηλεφωνή-
ματα υπενθυμίσεις και το σχετικό χρονικό διάστη-
μα (είκοσι ημέρες )στην αντίστοιχη υπηρεσία για να 
μαζευτούν!.

Μιλάει ο πρώην Δήμαρχος για την δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει ο Δήμος και 
φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν κάτοικοι της περιοχής για να πλη-
ρώσουν τα αυξημένα τιμολόγια του επιβαρυμένα 
με έξοδα αγοράς πόσιμου νερού κ λπ. Πως όμως 
αναρωτιέται πως ο Δήμος … τα βγάζει πέρα την ίδια 
ώρα που ο Δήμαρχος στην τοπική τηλεόραση ανα-
φέρει ότι ο Δήμος έχει πλεόνασμα 10 εκατομμύρια 
ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από ιστοσε-
λίδα της «Κίνησης Πολιτών» που αναφέρει ότι στις 
σελίδες 46-47 του Προϋπολογισμού δηλώνεται το 
πλεόνασμα 9.200.000 ευρώ και ο τρόπος που έχει 
δημιουργηθεί;

Ο πρώην Δήμαρχος Άσσου Λεχαίου αναφέρεται 
στην περίφημη Περιφερειακή Αγορά του Λεχαίου. 
Παλαιοί κάτοικοι της περιοχής μας λένε ότι από την 
ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες (περισ-
σότερο από 15 χρόνια) δεν λειτούργησε ποτέ, δεν 

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥΔ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Μ ε επιστολή, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 
2013, στην εφημερίδα μας απαντούν κά-
τοικοι της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου στις θέ-
σεις και τα σχόλια του αντιδημάρχου Οι-

κονομικών και πρώην δημάρχου Άσσου-Λεχαίου κ. 
Χαράλαμπου Καμπούρη σχετικά με τις αυξήσεις στα 
τέλη ύδρευσης. Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

"Εμείς οι κάτοικοι του πρώην Δήμου Άσσου Λε-
χαίου, Κ. Ραϊσης, Δ. Βαμβακίδου Παναγοπούλου και 
Δ. Κελάμης, σε απάντηση σε αυτά που αναφέρει ο 
κος Καμπούρης στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ (2.8.2013), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και 
παρακαλούμε να τα δημοσιεύσετε στην εφημερίδα 
σας σε ανάλογη θέση και όπως ακριβώς αναφέρο-
νται στην επιστολή αυτή.

1η Γενική παρατήρηση : Κανείς από τους τρεις 
μας δεν ανήκει στην αντιπολίτευση ούτε έχουμε 
σκοπό να συμμετέχουμε σε εκλογές . ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ 
ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ αλλά Υπερα-
σπιζόμαστε μόνον το δικαίωμα μας σαν πολίτες να 
διεκδικήσουμε για την περιοχή μας ένα κοινωνικό 
αγαθό, που οι αρχές του τόπου υποχρεούνται να μας 
παρέχουν. (Βλ. απάντηση Συνηγόρου του Πολίτη). 
Θα θέλαμε δε να υπενθυμίσουμε στον κο Καμπού-
ρη ότι τόσο η κα Παναγοπούλου όσο και ο σύζυγός 
της προσπάθησαν, στις προηγούμενες εκλογές, να 
επηρεάσουν θετικά υπέρ του κου Καμπούρη και του 
κου Πνευματικού, την ψήφο πολιτών της περιοχής. 
Σήμερα λυπούνται για αυτό.

2η Γενική παρατήρηση: Όλοι οι δημοτικοί αντι-
πρόσωποι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης του 
πρώην Δήμου Άσσου Λεχαίου συμπεριλαμβανο-
μένου και του πρώην Δημάρχου δεν είναι άμοιροι 
ευθυνών γιατί ενώ ήξεραν την ακαταλληλότητα του 
νερού, ενώ ήξεραν ότι το νερό αυτό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ούτε για …..πλύσιμο δοντιών, λόγω 
μολυσματικών σωματιδίων, σκληρότητας και κακής 
αγωγιμότητας, αλλά και των αμιαντοσωλήνων μέσω 
των οποίων διοχετεύεται το νερό, δεν ανέφεραν το 
παραμικρό και δεν προέβαλαν την παραμικρή αντί-
σταση, στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Μαρτίου 2011 κατά την διάρκεια της οποίας ελή-
φθη η απόφαση της αύξησης της τιμής του κυβικού. 
Δεν θα έπρεπε δε να ισχυρίζονται σε κατ ’ιδίαν συζη-
τήσεις ότι είτε παραποιήθηκε η ψήφος τους, είτε ότι 
εγκατέλειψαν την συζήτηση κατά την οποία ελήφθη η 
απόφαση της αύξησης του νερού και η απουσία τους 
(δηλ. η αποχή τους) μετετράπη σε θετική ψήφο. Αν 
ήθελαν μπορούσαν να παραιτηθούν άμεσα, έτσι ώστε 
να βοηθήσουν στην γενική αντίδραση των κατοίκων.  
Η μήπως η δική τους οικονομική υγεία (λόγω καλών 
μισθών στην σημερινή δύσκολη κατάσταση) έκανε να 
παραβλέψουν την υγεία μίας ολόκληρης περιοχής;

Τοποθετήσεις 
και γενικές 

παρατηρήσεις

Είναι αλήθεια ότι μετά την δια-
μαρτυρία μας στην αποκεντρω-
μένη διοίκηση και στον Συνήγορο 
του Πολίτη για την ανταποδοτικό-
τητα των τελών, μπήκαν καινούρια 
καλάθια αχρήστων στην παραλία 
(μετά τις 23 Ιουλίου 2013), τα οποία 
όμως αδειάζουν όχι κάθε μέρα 
αλλά μία φορά στις τόσες!!

Είναι αλήθεια ότι καθαρίστηκε 
πάλι μετά τις 23 Ιουλίου ένα τμήμα 
της παραλίας.

Τα φανάρια όμως με τα σπασμέ-
να γυαλιά δεν έχουν αποξηλωθεί 
τουλάχιστον στο τμήμα μεταξύ Πε-
ριγιαλίου και Λεχαίου (μέχρι σήμε-
ρα 11.8.2013)

Δεν έχει κλείσει ένας λάκκος 
στον δρόμο της παραλίας Κάτω 
Άσσου (υπάρχει εκεί από προηγού-
μενα έργα) στον οποίο μέσα υπάρ-
χουν σίδερα για την ενίσχυση του 
μπετόν του οδοστρώματος κάθετα 
προς την επιφάνεια του εδάφους. Ο 
λάκκος αυτός είναι αφύλακτος με 
ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την 
ασφάλεια των παιδιών που κυκλο-
φορούν με ποδήλατο στην περιοχή.

ΠΑΡΑΛΙΑ 
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

προσΦορεσ στο πλΥσιμο τοΥ αΥτοκινητοΥ σασ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥΔ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Τα υπομνήματα των κατοίκων και ο Συνήγορος του Πολίτη

Η απάντηση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ αφού αναγνωρίζει ότι: "το 
νερό είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο 
πρέπει να παρέχεται στους πολίτες 

αδιαλείπτως, η ποιότητα δε αυτού οφείλει να 
πληροί τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προ-
διαγραφές" επισημαίνει πώς είναι απαραίτητη 
η κατάρτιση οικονομικοτεχνικής μελέτης. "Σε 
αυτήν, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των 
καταναλωτών (αριθμός υδρομετρήτών) ανά 
δημοτική ενότητα και τα ποσοστά κατάναλω-
σής τους και να προσδιορίζονται λεπτομερώς 
οι δαπάνες (μισθοδοσία προσωπικού, κόστος 
συντήρησης δικτύου κ.α.) στις οποίες ο Δήμος 
θα υποβληθεί. Επιπλέον, η τιμολόγηση του νε-
ρού θα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάρ-
τηση με την ποιότπτα του παρεχόμενου νερού, 
όταν μάλιστα αυτή διαφέρει στις Δ.Ε. του ίδιου 
Δήμου".

Παρακάτω σε αναφορά για την απόφαση 
της ΔΕΥΑΚ, γράφει: "Να σημειωθεί ότι, η συ-
γκεκριμένη απόφαση είναι παντελώς αναιτιο-
λόγητη, καθώς δεν μνημονεύει οποιοδήποτε 
στοιχείο προϋπολογιζόμενων εσόδων και δα-
πανών, ώστε η αναπροσαρμογή των τελών, να 
είναι ανάλογη του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών".

Κατόπιν, γίνεται αναφορά στην προσπάθεια 
επικοινωνίας του Συνήγορου του Πολίτη με 
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Καμπούρη για την 
οποία γράφει: " Εν τούτοις, ακόμη και σήμερα, 

παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές μας 
επικοινωνίες με τον κο Καμπούρη, δεν έχου-
με μάθει κάτι νεότερο αναφορικά με το εάν 
έχει αποσταλεί απαντητικό έγγραφο στην με 
αρ. πρωτ. 43306/25.09.12 προσφυγή της κας  
**** Επίσης, στα έγγραφα που ο Δήμος μας έχει 
αποστείλει δεν θίγει το ζήτημα της ποιότητας 
του νερού σε συνάρτηση με τις επιβληθείσες 
τιμές των τελών ύδρευσης". 

Στην συνέχεια αφού αναπτύσσει το σκεπτικό 
του ζητά από το δήμο Κορινθίων: 

" Κατόπιν τούτου, παρακαλείται ο Δήμος 
Κορίνθου να ενημερώσει τον Συνήγορο του 
Πολίτη και τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
αναλυτικά και πλήρως τεκμηριωμένα τόσο 
σχετικά με το συνολικό ζήτημα της διαχείρισης 
των υδρευτικών αναγκών (πηγές υδροληψίας, 
επάρκεια υδάτινου δυναμικού, μέγιστη κατα-
νάλωση, στοιχεία δικτύου διανομής κλπ.) των 
εν λόγω Κοινοτήτων όσο και την παρακολού-
θηση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού 
ύδρευσης. 

Ειδικότερα, παρακαλούμε να αποσταλούν 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγματο-
ληψιών από διαπιστευμένα εργαστήρια, για 
τις παραμέτρους που αφορά τη -δοκιμαστική 
παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κα-
τανάλωσης-κατά τα δύο τελευταία έτη, εκ των 
οποίων προκύπτει η συστηματική παρακολού-
θηση της ποιότητας του πόσιμου νερού".

Τέλος καταλήγει: "παρακαλούνται όλοι οι 
συναρμόδιοι φορείς, στους οποίους κοινοποι-
είται το παρόν, να επιληφθούν του θέματος στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων τους και να ενημερώσουν 
τον Συνήγορο του Πολίτη και τους ενδιαφε-
ρόμενους για το αποτέλεσμα των ενεργειών 
αυτών".

Η απάντηση του Συνήγορου του Πολίτη έχει 
ημερομηνία 18/7/2013 υπογράφεται από τους 
Ιωάννη Π. Σαγιά και Μαίρη Κοτρωνιά και κοι-
νοποιείται τόσο στα αρμόδια τμήματα της Π.Ε. 
Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
όσο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελο-
ποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 ■ Κάντε κλικ στα έγγραφα για να τα διαβάσετε 
αναλυτικά...

Γιώργος Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραλία Λεχαίου

Τηλ.: 27410 88277, 87100, 88566
κιν. 6932 476707, www.kallasbeach.gr

Kallas Beach
r e s t a u r a n t
Σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς

φυλάχθηκε ποτέ και αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της άρχισε η αποψίλωση των μεταλλικών τμημάτων 
. Σήμερα είναι σε τέτοια κατάσταση που αν θα ξανα-
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ξαναχτιστεί από την 
αρχή. Τι σχέση έχει με αυτήν ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΗ και όχι οι δημοτικές αρχές;

Αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών σας το 
γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις δικές 
μας (η πρώτη ακρόαση από την επιτροπή του Δήμου 
έγινε στις 30.11.2012), της διοικητικής αποκέντρω-
σης, επιστολής του κου Γιαννακόπουλου προς τον 
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ τον Φεβρουάριο 2013, ο 
πρώην Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος επί των 
Οικονομικών αναγκάστηκε να απαντήσει τον Ιούνιο 
2013 μετά την τηλεφωνική παρέμβαση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, ο οποίος επέβαλε στην πραγματικό-
τητα στον κο Αντιδήμαρχο να μας απαντήσει άμεσα; 
Θεωρείται αυτό μερικές μέρες καθυστέρηση της 
απάντησης του Δήμου στις καταγγελίες μας;; 

Προς αποφυγή δε παρεξηγήσεων μαζί με την έγ-
γραφη πιά διαμαρτυρία μας σας επισυνάπτουμε και 
την απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη σε αυτά 
που ο κύριος Αντιδήμαρχος θεώρησε ότι έπρεπε να 
μας αναφέρει μετά από σχεδόν έναν χρόνο.

Κύριε Διευθυντά

Σας παρακαλούμε επίσης να δημοσιεύσετε και 
την απάντηση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ της 

18ης Ιουλίου 2013 (συνημμένο) για να μπορέσουν 
οι αναγνώστες σας να σχηματίσουν ολοκληρωμένη 
γνώμη ως προς το νερό την ποιότητα του και τι θα 
έπρεπε να έχει κάνει ο Δήμος από ελέγχους κλπ.

Για λόγους οικονομίας κειμένου δεν θα θέλαμε 
να παραθέσουμε εδώ όλα τα επιχειρήματα μας για 

τα οποία έχουν ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Κορινθί-
ων όσο και η αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο φάκελος 
όμως παραμένει στην διάθεση της εφημερίδας και 
των κατοίκων της περιοχής που θα ήθελαν να πλη-
ροφορηθούν το περιεχόμενο του.

Παρόλα αυτά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
Δήμαρχο Κορινθίων για τις φροντίδες του να δη-
μοπρατήσει την τοποθέτηση φαναριών για την διέ-
λευση των πεζών στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών 
Πατρών, γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια, 
ειδικά τα καλοκαίρια χρειαζόμαστε… μέσον (!) για 
να διασχίσουμε το οδόστρωμα κάθετα και επιπλέον 
λόγω της υπερβολικής ταχύτητας των οχημάτων 
(ιδιωτικής χρήσης αλλά και φορτηγών προκειμένου 
να αποφύγουν τα διόδια του Ζευγολατιού!) υπάρ-
χει ορατός κίνδυνος να παρασυρθούν πεζοί και να 
υπάρξουν θανατηφόρα ατυχήματα!

Σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία
Κ. Ραΐσης, Δ. Βαμβακίδου-Παναγοπούλου, 

Δ. Κελάμης
Κοιν.: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

κες Μαλεβίτη και Μπίλη
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

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

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

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

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

η σχετικά πρόσφατη συνέλευση 
του Τοπικού Συμβουλίου Παρα-
βατικότητας του δήμου μας πα-

ρουσία όλων των πολιτικών εκπροσώ-
πων της αυτοδιοίκησης, αντιπροσωπείας 
της ΕΛ. ΑΣ. και ομάδας πολιτών κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων με θέμα την 
έξαρση της εγκληματικότητας περιελάμ-
βανε τα απαραίτητα κλισέ. Διαπιστώσεις 
περί ανεπάρκειας αστυνομικών δυνά-
μεων, αλληλοκατηγορίες για έλλειψη 
πολιτικής βούλησης, γενικότητες, δια-
γκωνισμό καλών προθέσεων και τα συ-
νήθη ρατσιστικά σχόλια. Επ’ευκαιρία της 
συνέλευσης όμως, ας επιχειρήσουμε μια 
προσέγγιση μακριά από φοβίες ή στε-
ρεότυπα εμβαθύνοντας στα γενεσιουρ-
γά αίτια της ολοένα και κλιμακούμενης 
κρίσης ασφάλειας η οποία ταλανίζει την 
περιοχή μας θα δούμε μια διαφορετική 
εικόνα, πράγμα που θα μας οδηγήσει 
ταχύτερα στην ίαση του τράυματος ή 
τουλάχιστον θα σταθεί αφορμή ώστε να 
θίξουμε ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν 
την ελληνική κοινωνία στο σύνολο της. 

Πρώτα απ’όλα δεν θα πρέπει να θέ-
τουμε το ζήτημα εκτός της περιρρέουσας 
κοινωνικής πραγματικότητας. Σε εποχές 
παρακμής, εξαθλίωσης και φτώχειας, η 
αύξηση της εγκληματικής δραστηριότη-

τας είναι φυσικό επακόλουθο. Με έναν 
στους δύο νέους κάτω των 30 δίχως 
δουλειά, μαθητές λιπόθυμους απ’την 
πείνα στα σχολεία, μετανάστες να βιώ-
νουν στο έπακρο την εκμετάλλευση, τον 
αποκλεισμό, την ρατσιστική βία οι πρώ-
τες ύλες είναι διαθέσιμες. Αλλά για να 
μην ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στις περι-
στάσεις γενικώς κι αορίστως οφείλουμε 
να δούμε ποιοί είναι εκείνοι οι ιδιαίτεροι 
παράγοντες που συμβάλουν στην όξυν-
ση του προβλήματος τοπικά. Σε πρώ-
τη φάση η απορρόφηση αστυνομικών 
δυνάμεων στα μεγάλα αστικά κέντρα-
ελέω των φασιστικών στρατοπέδων 
συγκέντρωσης- άφησε χώρο σε σπείρες 
ημεδαπών κι αλλοδαπών κακοποιών να 
δράσουν ανενόχλητες. Ωστόσο θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον 
αξιοπερίεργο το ότι ενώ υπάρχει πάντα 
διαθέσιμη δύναμη έτοιμη να καταστείλει 
κινητοποιήσεις πολιτών ή να εγγυηθεί 
την ασφάλεια "υψηλών" προσώπων δεν 
βρίσκεται ούτε ένας για την κάλυψη των 
αναγκών της λαϊκής οικογένειας, ενδει-
κτικό των προτεραιοτήτων της πολιτικής 
ηγεσίας. Όσον αφορά τον δεύτερο κύριο 
παράγοντα ενδογενούς κλιμάκωσης, την 
συμπλεγματική σχέση μας με τις με τους 
Ρομά-η οποία μονοπώλησε την συζήτη-

ση- ακούστηκαν τόσα πολλά που οφεί-
λουμε να τα αξιολογήσουμε ως προς 
την ορθοτητά τους. Κι επειδή τα όποια 
κρούσματα παραβατικότητας συνιστούν 
κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ανθεί 
κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές 
συνθήκες να θυμίσω πως η έννοια της 
παραβατικότητας δεν έχει εθνισμό ούτε 
συγκεκριμένη φυλετική προέλευση κι αν 
επανέρχεται με συκεκριμένη φυλετική 
αναφορά είναι είτε ως απλοϊκή ερμηνεία 
είτε εντέχνως με στόχο να προκαταβάλει 
αρνητικά τον πολίτη. 

Όπως σωστά λοιπόν επισήμανε η 
πλειονότητα των μελών του Τοπι-

κού Συμβουλίου το θέμα έχει τις ρίζες 
του στις πελατειακές σχέσεις μεταξύ 
δημοτικών παρατάξεων και Ρομά. Παρά 
την "γενναία" ομολογία των τοπικών 
αρχόντων-αχρείαστη επί της ουσίας, 
καθώς ήταν κοινός τόπος η εξαγορά ψή-
φων έναντι χρημάτων-αποσιωπήθηκε 
η βαθύτερη ουσία τέτοιων πρακτικών. 
Πρακτικών οι οποίες θα πρέπει να ει-
δωθούν ως σύμπτωμα μιας γενικότερης 
πολιτικής στρατηγικής στα πλαίσια ενός 
ανομολόγητου κοινωνικού συμβολαί-
ου το οποίο ρύθμιζε την κατάσταση επί 
δεκαετίες απωθώντας μια βιώσιμη λύση 
του προβλήματος. Αφ’ενός οι Ρομά 
απολάμβαναν την ανοχή των δημοτι-
κών αρχών σχετικά με τις παράνομες 

δραστηριότητες μελών τους και γενι-
κότερα ένα καθεστώς ιδιότυπης ανο-
μίας. Αφ’ετέρου, η είσοδος στην αγορά 
εργασίας ήταν απαγορευμένο πεδίο για 
όποιον εξ’αυτών τολμούσε να διεκδική-
σει το αυτονόητο. Αντί να προβλεφθεί 
η δημιουργία δομών σταδιακής απορ-
ρόφησης, τεχνικής(οικογενειακές επι-
χειρήσεις, αθλητικά κέντρα) ή θεσμικής 
φύσεως(εμπορικοί σύλλογοι, σύλλογοι 
γυναικών, κέντρο νέων)ακολουθήθηκε 
η τυπική συνταγή:Εκμαυλισμός συνει-
δήσεων, αναπαραγωγή πελατειακού δυ-
ναμικού. Με λίγα λόγια:Εσείς είστε ελεύ-
θεροι να κάνετε ό, τι θέλετε στον χώρο 
σας, αλλά μην μπλέκεστε στα πόδια μας. 
Δεν μας ενδιαφέρει πως θα αξιοποιήσετε 
τα λεφτά των κρατικών επιχορηγήσεων, 
ούτε αν στέλνετε τα παιδιά σας σχολείο, 
αρκεί να μην μας πολυσκοτίζετε. Και 
για να φανεί πως ενδιαφερόμαστε θα 
έχετε μια συμβολική εκπροσώπηση στα 
εκλογικά ψηφοδέλτια. Εκείνοι που είχαν 
φροντίσει για τον κοινωνικό αποκλεισμό 
των Ρομά έναντι πρόσκαιρων ανταλλαγ-
μάτων, πουλούσαν έπειτα αγανάκτηση 
στους Βοχαΐτες αναπαράγοντας στερεό-
τυπα. Κι έτσι η ισορροπία ανάμεσα στις 
δύο πλευρές λειτουργούσε με αμφίβολα 
αποτελέσματα, έως ότου τα λεφτά τέ-
λειωσαν. Αυτή η εκτρωματική συμφω-
νία δεν συνιστά ασφαλώς Κορινθιακή 
πρωτοτυπία. Αντιθέτως πρόκειται για 
μοντέλο το οποίο αναπαράχθηκε κατά 
κόρον ανά την ελληνική επικράτεια όπο-
τε υφίστατο ζήτημα ενσωμάτωσης των 
εκάστοτε μειονοτήτων, με τους Ρομά να 
αποτελεί το πλέον κλασικό παράδειγμα. 
Κερδισμένη η ντόπια πάντοτε πολιτική 
ελίτ που προεκλογικά εξαγόραζε τις ψή-
φους των μεν, υποσχόταν λύση στα προ-
βλήματα των δε. 

στην προσπάθεια επίλυσης του ζη-
τήματος οι επιλογές οι οποίες προ-

σφέρονται από πλευράς συμπολίτευσης 
και της συντριπτικής πλειοψηφίας της 
αντιπολίτευσης μοιάζουν δεδομένες, 
επιφανειακές, ανίσχυρες. Επισκέψεις σε 
αρμόδιους φορείς, μίσθωση εταιριών 
φύλαξης, επαφές με παράγοντες της 
περιφέρειας δεν πρόκειται να δώσουν 
απάντηση στα αιτήματα των δημοτών. 
Όσο για υποσχέσεις περί αποδέσμευσης 
ανθρώπινου δυναμικού λόγω ανάληψης 
των καθηκόντων φύλαξης των στρα-
τοπέδων από εταιρίες security ας μην 
λησμονούμε πως το Αστυνομικό Σώμα 
τελεί υπό καθεστώς "αναδιοργάνωσης" 
ακολουθώντας την μοίρα κάθε δημόσιου 
οργανισμού. Πληστάκεις μάλιστα επα-
νέρχεται ως φήμη η παύση λειτουργίας 
του τοπικού αστυνομικού σταθμού-ενός 
σταθμού με χρόνιες ελλείψεις- ούτως 
ώστε να προετοιμάσει το έδαφος. Από 
την άλλη η παράταξη της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης πιστή στην γραμμή της Αριστεράς 
της ήττας εξαντλείται σε διαπιστώσεις 
περί "τελικής" λύσης εκτός καπιταλιστι-
κών τειχών. Όσο όμως κι αν συμφωνώ 
στο αδιέξοδο της καπιταλιστικής βαρβα-
ρότητας και στην ανάγκη ανατροπής της 
οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουν κάπως 
στο ενδιάμεσο διάστημα. Υπάρχουν προ-
βλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα 
και αν κάτι χρειάζεται ο κόσμος από μια 
σύγχρονη Αριστερά είναι προτάσεις και 
δράσεις βιώσιμες, όχι παραπομπές σε 
μελλοντικούς παραδείσους σε μια λο-
γική αυτοεκπληρούμενης προφητείας. 
Έχουμε μπροστά μας λοιπόν αριστερές 
ή δεξιές λύσεις, όχι δεξιά ή αριστερά 
προβλήματα. Εκεί, στα καθημερινά κι 
άμεσα θα δοκιμαστεί το όραμα της αυ-
ριανής κοινωνίας. Όταν θα μπορέσει να 
απαντήσει στο εύλογο ερώτημα:Υπάρχει 
κάτι άλλο ως διαφορετικό υπόδειγμα 
ζωής, εξουσίας, διοίκησης, ως απάντηση 
στα προβλήματα της καθημερινότητας εν 
προκειμένω;

Όντας πολυπαραγοντικό το ζήτη-
μα, ασφαλώς ο τρόπος επίλυσης 

του οφείλει να να είναι πολυπαραγο-

ντικός και πολυμέτωπος. Σ’ό, τι αφορά 
το ανασταλτικό σκέλος, στήριξη των 
δομών άμυνας. Εν πρώτοις δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε την αποχώρηση του 
αστυνομικού τμήματος, ούτε την απορ-
ρόφηση δυναμικού για τις ανάγκες του 
στρατοπέδου της ντροπής. Υποχρέω-
ση των αστυνομικών δεν είναι παρά η 
προστασία της ζωής των πολιτών, όχι η 
περιφρούρηση συνανθρώπων μας πίσω 
από σιδερόφραχτους τοίχους. Δεν αρκεί 
όμως η κατασταλτική δράση από μόνη 
της. Τον κυριότερο ρόλο διαδραματίζει η 
πρόληψη κι η εξάλειψη στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό των αίτιων της εγκλημα-
τικότητας. Εκεί οφείλει να επικεντρωθεί 
ο αντιεγκληματικός αγώνας αν θέλει να 
πετύχει τους στόχους του. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα πρέπει να προωθήσου-
με δράσεις που να περιλαμβάνουν την 
συμμετοχή Ελλήνων, Ρομά και μετανα-
στών ούτως ώστε να επεξεργαστούμε 
πρωτοβουλίες προς όφελος όλων των 
πλευρών. Αρχικά στη βάση αυτής της 
τριπλής συνεργασίας θα βοηθούσε η 
διεύρυνση του Τοπικού Συμβουλίου 
Παραβατικότητας με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων των δύο άλλων πλευρών σε 
ρόλο συνομιλητή, ούτως ώστε να μην 
στοχοποιείται καμία κοινωνική ομάδα 
αλλά να εκφράζεται η άποψη όλων των 
ενδιαφερομένων. Χρειαζόμαστε άτομα 
σε ρόλο μεσολαβητή, ανθρώπους που 
μπορούν να μεταδώσουν τις ανησυχίες 
της μια πλευράς στην άλλη αλλά και κοι-
νωνού της αντιεγκληματικής νοοτροπίας 
στις μειονότητες. Εξάλλου δεν είναι δυ-
νατόν να αποφασίζουμε για τους άλλους 
δίχως να έχει ακουστεί η άποψη τους 
για τα πράγματα. Παράλληλα θα μπο-

ρούσαμε να δρομολογήσουμε τη δημι-
ουργία Πολιτοφυλακής η οποία θα είναι 
επιφορτισμένη με καθήκοντα φύλαξης 
και η οποία θα περιλαμβάνει Έλληνες 
και Ρομά-λειτουργώντας με ποσόστω-
ση 75-25 % αντίστοιχα- στη λογική μιας 
συμπληρωματικής δύναμης με τη συμ-
μετοχή όλων προς όφελος όλων δίχως 
διακρίσεις. Προστασία από τα κάτω, 
συνεργασία ανθρώπων με διαφορετικές 
καταβολές αλλά με κοινούς στόχους, 
αυτά θα είναι τα πιο δυνατά όπλα μιας 
ομάδας που ενεργεί προλαμβάνοντας 
έκνομες συμπεριφορές, ακυρώνοντας 
κάθε υπόνοια μεροληψίας λόγω φυλε-
τικής ή άλλης συγγένειας. Έπειτα η συ-
γκρότηση όλων εκείνων των ανενεργών 
θεσμικών δομών ίσως δρούσε παρα-
πληρωματικά ως προς την όλη προσπά-
θεια, ανοίγοντας διέξοδο ενασχόλησης 
με εναλλακτικές επαγγελματικές ή κοι-
νωνικές δραστηριότητες, στις οποίες οι 
δημοτικές αρχές χρειάζεται να σταθούν 
αρωγοί. Τέλος, θα μπορούσε να ανατεθεί 
σε τμήμα εγκληματολογίας πανεπιστη-
μιακού φορέα η μελέτη του φαινομένου 
καθώς κι η εξαγωγή πορίσματος σχετικά 
με τους τρόπους αντιμετώπισης του. 

αυτά στα καθ’ημάς. Διότι σε τρίτο 
επίπεδο απαιτούνται ρήξεις απεί-

ρως μεγαλύτερες. Ρήξη με την καρδιά 
του κτήνους που δεν είναι άλλη παρά 
η συστημική ροπή στο κέρδος, ο απο-
κλεισμός ως μήτρα παραβατικότητας, 

η φτώχεια σαν την πλέον επαίσχυντη 
μορφή ανισότητας. Αυτό το βήμα δεν 
θα το βρείτε σε αποφάσεις δημοτικών 
συμβουλίων, πρακτικά περιφερειακών 
επιτροπών, υπουργικές αποφάσεις 
ή ακόμη σε άρθρα του Συντάγματος. 
Προυποθέτει την κινητοποίηση ατομική 
και συλλογική συνάμα, την αλλαγή πλεύ-
σης προσωπικά κι μαζικά, την πραγμά-
τωση μιας νέας κοινωνικής συμφωνίας. 
Όταν ο εργαζόμενος λαός γράψει το δικό 
του Σύνταγμα που για πρώτο του άρθρο 
θα έχει:Απαγορεύεται η εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. ΄Εως τότε σε 
κάθε ζήτημα που προκύπτει θα έχουμε 
να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα:Θα 
ενεργούμε ως ενεργοί πολίτες, και 
κατ’επέκταση ως κυρίαρχος λαός ;Αν 
ναι μπορούμε να αντιτάξουμε για αρχή 
το πρότυπο μιας κοινωνίας με το αγαθό 
της ασφάλειας πραγματικά δημόσιο 
σε ταυτόχρονη κίνηση με τις αξίες του 
ουμανισμού και της αλληλεγγύης κι 
όλες τις πλευρές μέρος της λύσης όχι 
του προβλήματος. Χρειάζεται υπομονή, 
επιμονή, διάθεση, χρόνος. Αν όχι θα 
συνεχίσουμε να ζούμε με επιχειρήσεις-
σκούπες, φασίζουσες νοοτροπίες, 
αναρμόδιους φορείς και πολιτικάντηδες 
να κραυγάζουν γηπεδικά. Η εκλογή δική 
μας. 

* Ο Βαγγέλης Μαρινάκης  
είναι απόφοιτος του τμήματος Π. Δ. Ε.  

του Τ. Ε. Ι. Πειραιά και αρθρογραφεί  
για το blog Πολίτης

Δήμος Βέλου-Βόχας: Εγκληματικότητα, στερεότυπα, κοινωνικά 
συμβόλαια. Δύσκολες απαντήσεις σε εύκολες ερωτήσεις.

Του Βαγγέλη Μαρινάκη*
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Πως θα αισθάνονταν  άρα-
γε ο Alexander Parkes – δημι-
ουργός του πρώτου πλαστικού 
πολυμερούς το μακρινό 1855, 
αν γνώριζε ότι ακόμα και στους 
δρόμους της γενέτειρας του, 
στο Birmingham της Αγγλίας, 
υπάρχουν πολλά πλαστικά από-
βλητα που δεν βρήκαν πότε τον 
δρόμο τους σε κάποιο κάδο ανα-
κύκλωσης; 20 χρόνια είναι το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται 
σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες 
για την πλήρη αποσύνθεση μιας 
πλαστικής σακούλας επώνυμου 
καταστήματος που κάποιος απλά 
“πέταξε”… Μια σακούλα η οποία 
αν αποσυντεθεί στο χώμα, ενδε-
χομένως να διεισδύσει στη δια-
τροφική αλυσίδα, γεγονός μάλ-
λον δυσάρεστο για όλους μας. 
Όσο για τα πλαστικά μπουκάλια 
που όλοι μας έχουμε θαυμάσει 
παρατημένα σε κάποια ειδυλλια-
κή κατά τα άλλα παραλία; ο χρό-
νος αποσύνθεσης τους μπορεί να 
αγγίξει τα 450 χρόνια…

Η άβολη αλήθεια είναι ότι το 
πλαστικό στις διάφορες μορφές 
του – δείγμα του μεγάλου βαθ-
μού εξάρτησης των σύγχρονων 
κοινωνιών από αυτό, αποτελεί 
σήμερα έναν από τους σοβαρό-
τερους και επικινδυνότερους μο-
λυντές παγκοσμίως. Έκτος από 
τους μεγάλους χρόνους αποσύν-
θεσης που χαρακτηρίζουν κάθε 
λογής πλαστικό, τα πολυμερή 
είναι παράγωγα του πετρελαίου 
με τις γνωστές επιβαρύνσεις στο 
οικοσύστημα που συνεπάγεται 

αυτό. Επίσης, εκατομμύρια θα-
λασσοπούλια και ψάρια πεθαί-
νουν εξαιτίας των πλαστικών 
που καταλήγουν στη θάλασσα. 
Στο ίδιο μήκος κύματος, η καύση 
των περισσότερων πλαστικών 
αποτελεί μιας πρώτης τάξεως 
“τοξική βόμβα” έτοιμη να εκραγεί 
ανά πάσα στιγμή…

Σε μια Μεσόγειο που “δια-
κοσμείται” κατά μέσο όρο, από 
2.000 πλαστικές σακούλες 
και μπουκάλια διαφόρων 
χρωμάτων ανά τετρα-
γωνικό χιλιόμετρο, η 
ανάγκη τόσο για ανα-
κύκλωση πλαστικών 
όσο και για αύξηση της 
περιβαλλοντικής συ-
νείδησης των πολιτών 
είναι επιτακτικότερη από ποτέ. 
Συγκεκριμένα, οι πλαστικές σα-
κούλες είναι ο αδιαμφισβήτητος 
“βασιλιάς” των πλαστικών απορ-
ριμμάτων σε παγκόσμιο αλλά και 
σε εθνικό επίπεδο. Έρευνες της 
οικολογικής εταιρείας ανακύ-
κλωσης εκτιμούν ότι στην χώρα 
μας, καταναλώνονται καθημερι-
νά 11.000.000 πλαστικές σακού-
λες και ο βαθμός ανακύκλωσης 
τους κυμαίνεται στο στατιστι-
κά αμελητέο ποσοστό του 1%. 
Έξαλλου, οικονομοτεχνικές ανα-
λύσεις  καταδεικνύουν ότι το 
κόστος ανακύκλωσης τους είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος πα-
ραγωγής μιας καινούργιας πλα-
στικής σακούλας. Έτσι, γίνεται 
προφανές ότι η μείωση της χρή-
σης των πλαστικών σε συσκευα-

σίες, είναι η αποτελεσματικότερη 
στρατηγική για την μείωση του 
όγκου των πλαστικών απορριμ-
μάτων εν γένει. 

Πως γίνεται όμως η ανακύ-
κλωση πλαστικών; Τα απαιτού-
μενα στοιχεία είναι:

• Διαχωρισμένα πλαστικά
• Αρκετό νερό καθαρισμού
• Ειδικά απορρυπαντικά

• Ενέργεια για το 
λιώσιμο 

των πολυμερών
• Κατάλληλος εξοπλι-
σμός

Τα προϊόντα της ανα-
κύκλωσης είναι κυ-
ρίως πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιείται στην 

παραγωγή πολυμερών , 
νέα καταναλωτικά προϊόντα και 
στην περίπτωση της πυρόλυσης 
(καύση σε κενό οξυγόνου) και 
άλλων συναφών μεθόδων, η πα-
ραγωγή βιομηχανικών χημικών 
πρώτων υλών, ενέργειας ακόμα 
και καυσίμων. Αρχικά, τα πλα-
στικά που συλλέγονται από τους 
μπλε κάδους, διαχωρίζονται από 
τα μη πολυμερή και ιδανικά ταξι-
νομούνται κατά είδος. Εδώ, τα μη 
ανακυκλώσιμα πλαστικά όπως οι 
“βιοαποικοδομήσιμες” σακούλες 
που χρησιμοποιούνται ευρέως 
από τα σουπερ μάρκετ, πρέπει να 
απορριφθούν με τα κοινά σκου-
πίδια. Επιστημονικά και τεχνικά, 
τα υπόλοιπα πολυμερή, ανακυ-
κλώνονται σε 4 στάδια.

η πρωτογενής ανακύκλωση 
είναι ουσιαστικά η επαναχρησι-

μοποίηση των πλαστικών αφού 
πρώτα έχουν πλυθεί και απο-
στειρωθεί τηρώντας τις σχετικές 
προδιαγραφές. Επίσης, πρωτο-
γενής ανακύκλωση γίνεται και 
στο “σκάρτο” των βιομηχανιών 
μορφοποίησης πολυμερών. 

η δευτερογενής ανακύκλω-
ση εφαρμόζεται σε πλαστικά που 
χρησιμοποιούνται καθημερινά σε 
μεγάλες ποσότητες όπως είναι 
τα πολυαιθυλένια και το PET. Σε 
αυτή την κατηγορία υπάγονται 
και οι παραδοσιακές και συνάμα 
“αμαρτωλές” πλαστικές σακού-
λες των σουπερ μάρκετ. Εδώ, 
τα πλαστικά αφού πρώτα έχουν 
πλυθεί επαρκώς, κονιορτοποι-
ούνται, λιώνονται και μετασχη-
ματίζονται σε νέα πλαστικά προ-
ϊόντα. Σε υγειονομικό επίπεδο, 
δίνεται έμφαση στην αποτροπή 
των πιθανών επιμολύνσεων του 
υλικού ενώ υπάρχουν και 2 κύρι-
ες τεχνικές προκλήσεις. Η πρώτη 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι η 
αναθέρμανση των πολυμερών 
που κατά βάση είναι οργανικά 
υλικά, μπορεί να οδηγήσει στην 
μερική αποσύνθεση τους και 
την υποβάθμιση των ιδιοτήτων 
τους. Σε δεύτερη φάση, υπάρ-
χουν περιορισμοί στην ανάμιξη 
διαφορετικών πολυμερών και 
αρκετές φορές τα απλά κράματα 
τους έχουν χειρότερες ιδιότητες 
από τα συστατικά τους. 

η τριτογενής ανακύκλωση 
είναι μια διαδικασία που οδηγεί 
στον απο-πολυμερισμό προς 
μονομερή στοιχεία. Έπειτα, τα 
μονομερή αυτά στοιχεία καθα-
ρίζονται και ανα-πολυμερίζο-
νται. Έτσι, προκύπτουν νέα μη 
υποβαθμισμένα πολυμερή που 
μπορούν να μετασχηματιστούν 
σε νέα προϊόντα. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν επενδυθεί σημα-
ντικά κονδύλια στην τριτογενή 
ανακύκλωση και καταβάλλεται 
προσπάθεια να μειωθούν τα κο-
στολόγια της έτσι ώστε να απο-
κτήσει ευρύτερη βιομηχανική 
εφαρμογή. 

η τεταρτογενής ανακύκλω-
ση περιλαμβάνει διάφορες με-
θόδους καύσης και ανάκτησης 
ενέργειας των πολυμερών πλα-
στικών τα οποία, όντας παράγω-
γα του πετρελαίου έχουν ιδιαίτε-
ρα υψηλή ενεργειακή απόδοση 

που αγγίζει το 90%, ξεπερνώ-
ντας σε θερμογόνο δύναμη τον 
άνθρακα και το αργό. Με την τε-
ταρτογενή ανακύκλωση μπορεί 
να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια 
καθώς και υγρά καύσιμα. Η πυ-
ρόλυση είναι μια τέτοια τεχνο-
λογία που κερδίζει έδαφος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του 
εξαιρετικά χαμηλού ενεργειακού 
αποτυπώματος της και του υψη-
λού επιπέδου ασφαλείας που την 
χαρακτηρίζει. Έτσι, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι και εδώ 
επενδύονται σημαντικά κονδύλια 
τόσο σε ερευνητικό όσο και σε 
βιομηχανικό επίπεδο. Πάντως, 
είναι απαραίτητο για τις μονάδες 
καύσης να πληρούν την σχετική 
νομοθεσία και τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές. Διαφορετικά, 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δημι-
ουργίας ατυχημάτων όπως πυρ-
καγιές και εκρήξεις, καθώς και 
περιβαλλοντικών καταστροφών 
όπως είναι η εκροή τοξικών αε-
ριών και η υποβάθμιση της ατμό-
σφαιρας.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερ-
θεί ότι στη χώρα μας υπάρχει 
από το 2001 νομικό πλαίσιο ανα-
φορικά με την μείωση, επανα-
χρησιμοποίηση και αξιοποίηση 
των πλαστικών. Παράλληλα, η  
“πράσινη βίβλος” της Ευρωπαϊ-
κής ‘Ένωσης αν και υπογραμμίζει 
την σημασία του πλαστικού σε 
πολλές βιομηχανικές διεργασίες 
και εφαρμογές όπως και τα δυ-
νητικά οικονομικά οφέλη από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανακύκλω-
σης, δεν ασχολείται περεταίρω 
με τις ιδιαίτερες προκλήσεις που 
θέτουν τα πλαστικά απόβλητα. 
Αντίθετα, τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παρέχουν 
κίνητρα για την προώθηση της 
πρόληψης και της ανακύκλωσης 
πλαστικών. Έτσι λοιπόν, καλού-
μαστε όλοι να ρωτήσουμε τους 
εαυτούς μας ότι διάσημα ρώτησε 
ένα πρωινό τον γνωστό τηλεπα-
ρουσιαστή Jay Leno ο χρημα-
τιστής του: ”Χαρτί ή πλαστικό;”. 
Το ουσιαστικό δίλημμα δεν είναι 
η επιλογή του ενός υλικού ή του 
άλλου, ούτε έχει χρηματιστηρια-
κό - κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
Η τελική επιλογή θα καθορίσει 
την πολυσυζητημένη οικολογική 
διατηρησιμότητα, εκεί βρίσκε-
ται το πραγματικό κέρδος για τις 
επόμενες γενιές· στον πλαστικό 
κόσμο που ζούμε όσο ταχύτερα 
συνειδητοποιήσουμε πως η αλη-
θινή λύση κρύβεται στην μείωση 
και στην επαναχρησιμοποίηση 
των πλαστικών τόσο το καλύτε-
ρο για όλους μας – ειδικά για τις 
επόμενες γενιές…  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πλαστικό “στρες” στην εποχή των συνθετικών: 
οι προκλήσεις της ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών 

Του Κωνσταντίνου Μπάρτζη, Οικονομολόγου – Περιβαλλοντολόγου
M.A Ecological Economics - MEnt Environmental Innovation

H φυσική δόμηση και η βιο-
κλιματική αρχιτεκτονική, είναι 
δύο πρακτικές που έχουν σαν 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
πόρων και ενέργειας, η πρώτη 
στην φάση της κατασκευής μιας 
κατοικίας ενώ η δεύτερη στην 
διατήρηση σταθερών συνθη-
κών διαβίωσης σε αυτήν. Και 
οι δύο καταλήγουν σε τεράστιο 
περιβαλλοντολογικό αλλά και 
οικονομικό όφελος.

Η φυσική δόμηση στηρίζεται  
στη χρήση τοπικών, ή και ανα-
κυκλωμένων υλικών, απλών 
εργαλείων και τεχνικών. Επειδή 
τα υλικά αυτά χρειάζονται ελά-
χιστη επεξεργασία ή μεταφορά, 
τα οικονομικά και περιβαλλο-
ντολογικά κόστη είναι χαμηλά. 
Μερικά από αυτά τα υλικά είναι 
ανανεώσιμα (όπως τα δένδρα 
και το άχυρο) και κάποια άλλα 
(όπως οι πέτρα και το χώμα) 
υπάρχουν σε τέτοια αφθονία 
που είναι πρακτικά ανεξάντλη-
τα. Ένα ακόμα από τα πλεονε-
κτήματα του να κτίζει κάποιος 
με τοπικά υλικά είναι ότι το 
κτίριο βρίσκεται σε  αρμονία με 
το περιβάλλον, αφήνοντας το 
χαμηλότερο δυνατό οικολογικό 
αποτύπωμα.

Αντίθετα από τα οικολογικά 
δομικά υλικά, τα φυσικά εμπε-
ριέχουν καθόλου ή ελάχιστη 
επεξεργασία. Η χρήση τους δεν 
συνεισφέρει στην καταστροφή 
των δασών, την κατασπατάλη-
ση των ορυκτών πόρων, την 
μόλυνση και ούτε εξαρτάται 
από βιομηχανικά υλικά και 
βαριά μηχανήματα.  Σ’ αυτή 
την εποχή της περιβαλλοντο-
λογικής υποβάθμισης και της 
έλλειψης φυσικών πόρων με 
τις χιλιάδες κρυμμένες τοξίνες 
στα σπίτια μας δεν είναι λογικό 
να επιστρέψουμε σε πιο αθώα 
φθηνά και υγιεινά οικοδομικά 
υλικά;

Εφαρμογές Φυσικής 
Δόμησης 

Μία από τις πιο αρχαίες τεχνι-
κές χτισίματος με γήινα υλικά, 
το κομπ, χρησιμοποιούνται τα 
χέρια και τα πόδια για να σχη-
ματιστούν μάζες πηλού αναμε-
μιγμένου με άμμο και άχυρο 
οι οποίες τοποθετούνται η μία 
πάνω στην άλλη διαμορφώ-
νοντας έτσι μονολιθικές κατα-
σκευές με μεγάλη σταθερότη-
τα. Η λέξη κομπ προέρχεται από 
μια παλιά αγγλική λέξη cob που 
σημαίνει σβώλος. Τα γήινα σπί-
τια είναι δροσερά το καλοκαίρι 
και ζεστά τον χειμώνα. Απαιτεί-
ται ελάχιστη πρόσθετη θέρμαν-
ση τον χειμώνα και καθόλου 

ψύξη ακόμη και τις πιο ζεστές 
μέρες. Λόγω των παραπάνω 
αναφερομένων πλεονεκτημά-
των αλλά και  την δυνατότητα 
που προσφέρει στον ιδιοκτήτη 
– κατασκευαστή να αποφύγει 
τα τεράστια οικονομικά φορτία 
και τις δεσμεύσεις που συνε-
πάγεται η αγορά κατοικίας είναι 
ιδιαίτερα προσιτή λύση.

 Τα πλιθιά είναι επίσης από 
τα πιο παλιά δομικά υλικά. Γίνο-
νται από αργιλώδες χώμα που 
έχει υγρανθεί με νερό, προσθέ-
τοντας μερικές φορές κομμένο 
άχυρο, τρίχες κατσίκας ή άλλες 
ίνες που προστίθενται για ενί-
σχυση και που στη συνέχεια 
αφήνεται να στεγνώσει στο 
επιθυμητό σχήμα. Συνήθως τα 
πλιθιά έχουν σχήμα παραλλη-
λεπίπεδο και κτίζονται όπως τα 
τούβλα.

Τα πλιθιά σχηματίζονται είτε 
χύνοντας το μίγμα σε καλούπια 
μέχρι να στεγνώσει είτε πρεσά-
ροντας με υδραυλικές πρέσες. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και για πατώματα, χρωματισμέ-
να με ένα λεπτό στρώμα πηλού 
και γυαλισμένα με φυσικό λάδι. 

Τα πλιθιά έχουν μεγάλη θερ-
μική μάζα συγκρατώντας πολύ 
καλά τη ζέστη ή την δροσιά. 

Γενικά τα πλιθιά, σαν υλικό 
που χτίζεται με την ίδια λογι-
κή με το τούβλο, πλεονεκτούν 
έναντι του κομπ στην ταχύτητα 
κατασκευής αλλά μειονεκτούν 
στην συνοχή και τη στιβαρότη-
τα του κτιρίου μιας και το κομπ 
συμπεριφέρεται μονολιθικά.

Τα σπίτια από αχυρόμπαλες 
είναι πολύ της μόδας στην Αγ-
γλία και στις νοτιοδυτικές ηνω-
μένες πολιτείες όπου υπάρχουν 
συγκεκριμένοι για αυτά πο-
λεοδομικοί κανονισμοί ακόμη 

και δυνατότητα εξασφάλισης 
στεγαστικού δανείου από τρά-
πεζες.Πρέπει να δοθεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή στο να κρατηθεί 
το άχυρο στεγνό γιατί αλλιώς 
θα σαπίσει. Για αυτόν το σκοπό 
πρέπει οι τοίχοι από άχυρο να 
αναπνέουν. Επί πλέον κάθε δι-
αρροή υγρασίας στον τοίχο έχει 
σαν αποτέλεσμα την σταδιακή 
φθορά του. Τέλος τα έντομα και 
τα τρωκτικά είναι άλλοι πιθανοί 
εχθροί του άχυρου έτσι τα επι-
χρίσματα πρέπει να αντέχουν 
στις επιθέσεις τους. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες 
αχυρόσπιτων. Αυτά στα οποία 
οι τοίχοι δέχονται το βάρος της 
οροφής και αυτά που έχουν 
ξύλινο σκελετό. Η κατασκευή 
τοίχων από άχυρο είναι εξαι-
ρετικά γρήγορη ενώ το κόστος 
του που μπορεί να είναι σχετικά 
υψηλότερο από κάποιες άλλες 
πρακτικές, αλλά παρέχει εξαι-
ρετική μόνωση..

Το άχυρο με πηλό χρησιμο-
ποιείται για τοιχοποιίες που δεν 

φέρουν φορτία. Κατασκευάζεται 
από άχυρα, κατά προτίμηση με 
μακριά ίνα τα οποία αναμιγνύο-
νται με διάλυμα πηλού ο οποίος 
παίζει και τον συνεκτικό ρόλο.

Το άχυρο εμποτίζεται με πηλό 
ο οποίος είναι διαλυμένος σε 
νερό και στη συνέχεια συμπιέζε-
ται σε καλούπια με μέγιστο ύψος 
0,50 μέτρα. Μόλις το υλικό στε-
γνώσει χτίζουμε παραπάνω. 

  Πλεονεκτήματα αυτής της 
μεθόδου είναι η ταχύτητα κα-
τασκευής και η εξαιρετική θερ-
μομόνωση. Στα μειονεκτήματα 
συγκαταλέγεται το υψηλότερο 
κόστος κατασκευής λόγω της 
ανάγκης χρήσης σκελετού στο 
κτίριο. 

οι γαιόσακοι σαν τεχνική εί-
ναι και παλιά και νέα. Σάκοι με 
άμμο χρησιμοποιούνται από το 
στρατό για τη δημιουργία οχυ-
ρωματικών έργων ή για τον 
έλεγχο των νερών των ποτα-
μών. Οι ίδιοι λόγοι που καθιέ-
ρωσαν τους σάκους στις παρα-
πάνω εφαρμογές ισχύουν και 

για το κτίσιμο σπιτιών. Οι τοί-
χοι είναι συμπαγείς και γεροί, 
αντέχοντας όλων των ειδών 
τις καταπονήσεις από άσχη-
μες καιρικές συνθήκες μέχρι 
σφαίρες και βόμβες. Μπορούν 
να χτιστούν πολύ γρήγορα και 
απλά με ελάχιστα εργαλεία. 
Συνήθως χρησιμοποιούνταν 
σάκοι από κάνναβη οι οποίοι 
λειτουργούσαν άψογα μέχρι να 
σαπίσουν. Οι σάκοι από πολυ-
προπυλένιο που έχουν επικρα-
τήσει πλέον, έχουν μεγαλύτερη 
αντοχή εφόσον κρατούνται μα-
κριά από το ηλιακό φως. Στις 
μόνιμες κατασκευές οι σάκοι 
πρέπει να καλύπτονται από 
εξωτερικό επίχρισμα. Οι σάκοι 
με χώμα είναι ιδανικοί για θο-
λωτά σπίτια.

Το σπίτι μας είναι προέκτα-
ση του εαυτού μας. Πρέπει να 
ταιριάζει με τις ανάγκες μας 
και να μας παρέχει ασφάλεια 
και άνεση. Δεν είναι όμως όλα 
τα σπίτια και εργασιακά περι-
βάλλοντα όπως περιγράφηκε 
επάνω ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις επιδρούν αρνη-
τικά στην υγεία μας. Το τι κα-
θιστά ένα σπίτι υγιεινό ή όχι 
είναι αρκετά πολύπλοκο σαν 
ερώτημα. Βασικό κριτήριο εί-
ναι το πώς αισθανόμαστε όταν 
περνούμε κάποιο χρόνο εκεί. 
Το πώς αισθανόμαστε για το 
σπίτι μας μπορεί να επηρεασθεί 
από πολλούς παράγοντες. Η 
ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος, 
το φως, οι κραδασμοί και πολ-
λοί άλλοι παράγοντες μπορούν 
να διαμορφώσουν τη σχέση 
μας με το σπίτι μας. Κάποιοι μας 
επηρεάζουν πιο πολύ φυσικά 
και κάποιοι άλλοι ψυχολογικά. 
Το να ζεί κάποιος σε ένα φυσικό 
σπίτι είναι ζωτικής σημασίας για 
την σωματική και πνευματική 
του υγεία.

γνωριμία με τη φυσική δόμηση
Γράφει ο Γιώργος Βουδούρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Πολεοδομίας Χωροταξίας       
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ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κάθε Σάββατο ζωντανή µουσική
Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Κοκκώνι
τηλέφωνα κρατήσεων: 27410 56167, 6934 288 998, 6942 061 611

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γραφεία:
Χίου 19 - 2ος όροφος
Βραχάτι Κορινθίας
Τ.Κ. 20006

Τηλ.: 27410 50244
Fax.: 27410 50244
κιν.: 6947 566969

e-mail: marinakos@hotmail.gr

δεν υπάρχει αίτηση για τις 
αποζημιώσεις από το χαλάζι!

Σύμφωνα με δελτίο 
τύπου του ΣΥΡΙΖΑ η ελ-
ληνική κυβέρνηση δεν 
έχει υποβάλλει αίτηση 
για αποζημιώσεις παρα-
γωγών για ζημιές από τις 
χαλαζοπτώσεις της περα-

σμένης Άνοιξης. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του συριΖα, 
νίκου χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση του Νίκου Χουντή για την ανά-
γκη αποζημιώσεων σε παραγωγούς που επλήγησαν από σφοδρή 
χαλαζόπτωση στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, 
της στερεάς ελλάδας και της πελοποννήσου την περασμέ-
νη Άνοιξη, η Κομισιόν απάντησε ότι η ελλάδα δεν έχει υπο-
βάλλει «αίτηση για έκτακτη χρηματοδότηση όσον αφορά τις 
εκτάσεις που επλήγησαν από χαλάζι», καθώς επίσης ότι με 
πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης «Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του μέτρου 126 του άξονα 
1 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, 
καθώς το μέτρο αυτό αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα αυτό το 
2012, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους μέλους».

Οι κτηνοτρόφοι της Κοριν-
θίας βρίσκονται σε απόγνω-
ση, αφού τα επί σειράς ετών 
προβλήματά τους, όχι μόνο 
δεν βρίσκουν λύση, αλλά επι-
δεινώνονται και πολλαπλασι-
άζονται χρόνο με τον χρόνο.
Το μόνο που έχουν εισπράξει 
έως τώρα από την πολιτική 
ηγεσία του αρμόδιου Υπουρ-
γείου είναι υποσχέσεις και δι-
αβεβαιώσεις ότι η κυβέρνη-
ση Θα βρίσκεται δίπλα τους 
χωρίς όμως ουσιαστικές 
απαντήσεις, και δυστυχώς 
τίποτα επί του πρακτέου.

Κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης που πραγματο-
ποιήθηκε αρχές Αυγούστου 
2013 με Πολιτευτές και μέλη 
της Συντονιστικής Επιτροπής 
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΩΝ του νομού Κορινθίας 
με τον Πρόεδρο και μέλη του 
Σωματείου Κτηνοτρόφων 
του νομού μας, συζητήθηκαν 
λεπτομερέστατα τα προβλή-
ματά τους και υπέβαλαν τα 
πολύ δίκαια αιτήματά τους, 
τα οποία είναι:

Μείωση του κόστους πα-
ραγωγής, που αυτή τη στιγ-
μή παραμένει πολύ υψηλό 
(ακριβές ζωοτροφές), και 
στον αντίποδα μπορεί να 
εντατικοποιηθεί η καλλιέρ-
γεια ελληνικών σπόρων που 
προορίζονται για ζωοτροφές 
δίνοντας κίνητρο στους έλ-
ληνες γεωργούς, και τα προ-
ϊόντα των κτηνοτρόφων να 
μην έχουν πολύ χαμηλές τι-
μές πώλησης, κάτι που τους 
δημιουργεί πολύ σοβαρά οι-
κονομικά προβλήματα.

Οι εισαγωγές που γίνο-
νται με σκοπό να καλυφθεί 
η εγχώρια αγορά με κρέας, 
για λόγους υγειονομικής 
ασφάλειας, να γίνονται σφαγ-
μένα και όχι ζωντανά, όπως 
γίνεται τώρα, ελληνοποιού-
νται και μετά οδηγούνται σε 
σφαγείο.

Παραμονή του παρόντος 
φορολογικού συστήματος ει-
δικά για τους κτηνοτρόφους, 
και όχι υπαγωγή τους στο 
καθεστώς τήρησης βιβλίων 
εσόδων – εξόδων έως ότου 
βρεθεί κάτι πιο ευέλικτο, 
γιατί λόγω της φύσης του 
επαγγέλματος μόνο ελάχι-
στοι κτηνοτρόφοι μπορούν 
να αντεπεξέλθουν.

Δυνατότητα μεταβίβασης 
της γης που έχει παραχω-
ρηθεί σε  κτηνοτρόφους της  
ορεινής Κορινθία από το Δα-
σαρχείο, κι έχουν γίνει στα-
βλικές εγκαταστάσεις, στα 
παιδιά τους με κάτι σαν «γο-
νική παροχή» για την ιΔια 
και Μονο χρηση.

Απλοποίηση και συντό-
μευση της χορήγησης άδειας 
λειτουργίας ποιμνιοστασίου 
γιατί τώρα πέραν του ότι είναι 
περίπλοκες και χρονοβόρες, 
έχουν και υπερβολικό κό-
στος.

Να υπάρχουν Δημόσια 
Κτηνιατρεία σε απόσταση 
προσιτή στους κτηνοτρόφους 
και τα ζωντανά τους, γιατί σή-
μερα βιώνουμε τη διάλυση 
των Δημόσιων Κτηνιατρείων.

Να δίνεται Άδεια Ιδιωτικού 
Τυροκομείου, με απλές διαδι-
κασίες, με δικαίωμα πώλησης 
για κάθε ενδιαφερόμενο κτη-
νοτρόφο, με δικαίωμα πώλη-
σης του προϊόντος του, και με 
έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Στον εμβολιασμό για μελι-
ταίο, για λόγους ασφαλείας, 
να συνεχίσει να υπάρχει και 
το «τατουάζ» πέρα από ενώ-
τιο που υπάρχει σήμερα.

Δυστυχώς έχουμε κάνει 
όλοι την πικρή διαπίστωση 
πως βάλλεται και το «έτε-
ρον ήμισυ» της πρωτογενής 
παραγωγής, η κτηνοτροφία. 
Όμως θα πρέπει να γίνει συ-
νείδηση στους τους κυβερ-
νώντες αλλά και σε όλους 
μας, πως για να υπάρξει 
πραγματική ανάπτυξη θα 
πρέπει να στηριχθεί επί της 
ουσίας η πρωτογενής παρα-
γωγή!!!!!

λιτσα κοντοΓιαννη 
ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΑΝ.ΕΛ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης 

αΓροτικα

Νέα Γενιά Κοκκωνίου
Κολύμβηση, ποδήλατο και βραβεύσεις

Μέσα στη μιζέρια που μας ανάγκα-
σαν κάποιοι να ζούμε τα τελευταία χρό-
νια προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν 
τόνο χαράς και ελπίδας βραβεύοντας 
τα παιδιά που είναι το μέλλον του τό-
που μας, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 
αύριο γι' αυτά, βάζοντας πλώρη για 
νέες επιτυχίες και στόχους. 

Ήταν ένα πολιτιστικό καλοκαιρινό 
τριήμεροπου έχουμε καθιερώσει εδώ 
και μία δεκαετία. Ξεκινάμε με μαθή-
ματα και αγώνες κολύμβησης, σκάκι, 
συνεχίζουμε με βραβεύσεις μαθητών 
που εισήχθησαν στα ΑΕΙ της χώρας 
μας κατά το έτος 2012, και κλείνουμε 
με ποδηλατικό γύρο εντός των ορίων 
του δήμου μας. 

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά κι 
αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε, 
αλλά και να θυμόμαστε ότι ο πολιτισμός 
δεν είνια μόνο καλοκαιρινός αλλά όλο 
το χρόνο. 

Θέλω μέσα από τη στήλη της εφημε-
ρίδας σας να ευχαριστήσω το δήμο μας 
και το Τοπικό Συμβούλιο Κοκκωνίου 
που είνια πάντα δίπλα μας παρά τις δια-
φωνίες που μπορεί να υπάρχουν, τους 
χορηγούς που μας αγκάλιασαν άμεσα, 
την επιλεκτική εθελοντική ομάδα του 
δήμου μας για τη βοήθεια και το συντο-
νισμό κατά το ποδηλατικό γύρο.

Κλείνοντας να ευχαριστήσω και την 
εφημερίδα σας για τη φιλοξενία. Καλή 
συνέχεια στο καλοκαίρι και στο έργο 
σας.

ΓεωρΓια κοττη
πρόεδρος "νεα Γενια-κοκκωνι"

χ ο ρ η Γ ο ι
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΟΚΚΟΝΙ ΒΕΑCΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΝΑΡ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΒΕΛΟ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΓΥΑΛΟΣ (Ν.ΡΟΖΟΣ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΛΥΚΟΠΩΛΕΙΟ ΒΑΡΩΣΙ, ΚΙΑΤΟ
ΑΓΡΟΤΟΕΦΟΔΙΑ , του κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΕΛΟ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΝ, του κ. ΤΣΩΤΟΥ, ΕΞΑΜΙΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Σε απελπιστική κατάσταση 
οι κτηνοτρόφοι στην Κορινθία
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Υπηρεσία διεκ-
περαίωσης αιτήσεων για Πτυχιακές και μετα-
πτυχιακές σπουδές στα κρατικά πανεπιστήμια
της Μεγάλης Βρετανίας. τηλ:2741 0 53511

ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ κΑθΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής και 
Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα όλων 
των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατι-
κά,θερινά μαθήματα. Προσιτά δίδακτρα. Τηλ 
: 6986533020

αΓΓελιεσ - χρησιΜα

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,

ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν δωρεαν!

δήΜοΣ ΒεΛου-ΒοχαΣ  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - Θέματα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο 2742360323
- Ληξιαρχείο 2742360322  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο 2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού 2741050255
ΚΕΠ Βέλου 2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου 2742035310
εΛΛήνΙΚή αΣτυνοΜΙα  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100
 ΛΙΜενΙΚο ΣωΜα  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠυροΣΒεΣτΙΚή υΠήρεΣΙα:    199

νοΣοΚοΜεΙο ΚορΙνθου:  27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166

ΒΛαΒεΣ δ.ε.ή.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατιού:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

ΠροαΣτΙαΚοΣ (ΦωνήτΙΚή ΠυΛή):    14511

ΠροαΣτΙαΚοΣ (δροΜοΛοΓΙα): 1110

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής 
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρα-
σης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη 
διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία 
των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 
6981 056778, Αργυρώ. 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνι-
κή,  τοιχογραφία, επτανησιακή και ρωσική. 
Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές 
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-
849727, κ. Σφακιανάκη. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟκΟΜΟΣ ετών 34 αναλαμ-
βάνει την δημιουργική φύλαξη παιδιών κάθε 
ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
κΑΤΟχΟΣ PROFICIENCY Αγγλικής γλώσ-
σας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα  Αγγλικών  σε λογικές 
τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑΤΟ!!! ΤΗΛ. 
6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός 
χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 
με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-
προστατευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτο-
κινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληρο-
φοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο 
στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-33453.
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνο-
μη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ. 
27420 33972.
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή 
Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα φουλ 
επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ διαμέρισμα 70 τ.μ. στο 
Βραχάτι, πλησίον Δημοτικού Σχολείου και 
Παιδικών Σταθμών. Ενεργειακή κλάση Α΄. 
Τηλ. 6944 630119
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Ζευγολατιό μονοκατοικία 
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χωριού, 
πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. Τηλ. 
6946 857015
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550 
τ.μ επί της Π.Ε.Ο κατάλληλο για κάθε χρή-
ση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον κεντρικό 
δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. 6972300174
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης, κα-
τάστημα με υλικά επεξεργασίας μαρμάρου 
και είδη κοιμητηρίου, στο Βέλο επί της πα-
λαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών. Τηλ. 
27420-33422 & 6948-656850
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. ΙΒΙΖΑ 1400 cc μοντέλο 
2001, 100.000 χλμ, Α/C, χρώμα πράσινο. 
Συμφέρουσα Τιμή. Τηλ.: 27410-54000, κιν. 
6976-280106.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμπελόπανα μεταχειρισμένα 
της εταιρείας Μάντζαρη, περίπου 4 στρεμ-
μάτων. Τιμή Ευκαιρίας. Τηλ. 6979 702435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (χέρσο) 1050 τ.μ. γω-
νιακό, εντός σχεδίου με ιδιωτικό δρόμο στο 
Περιγιάλι. Τηλ.: 6979 731491.

ΜΙκΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr Στείλτε μας τις απόψεις 
σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩσΗσ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙσΜΟΥ 
ΤΗσ ΠΕΡΙΟΧΗσ ΒΟΧΑσ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

 υΓεια

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
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑσ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

σΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

σε ένα σύγχρονο κέντρο φροντίδας νυχιών  εκτός 
από τους στόχους της επιτυχημένης θεραπείας 

και της ξεχωριστής εμφάνισης, πρέπει να υπάρχει  
σαν βασική αρχή η προφύλαξη της υγείας των πελα-
τών  αποκλείοντας την πιθανότητα προσβολής τους 
από μικροοργανισμούς που μολύνουν τις επιφάνει-
ες των χώρων, των εργαλείων και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται. Μοναδική λύση για την αποφυγή 
μόλυνσης των πελατών και του προσωπικού, απο-
τελεί η αποστείρωση των εργαλείων καθώς και η 
απολύμανση των επιφανειών τόσο των αιθουσών 
θεραπείας (Ποδολογίας) όσο και γενικά όλου του 
χώρου μας! Οι μολυσμένες επιφάνειες μπορούν να 
αποτελέσουν κίνδυνο λοίμωξης για τους πελάτες 
και το προσωπικό.

Πολλοί κλινικά συναφείς παθογόνοι οργανισμοί 
είναι ικανοί να επιβιώνουν πάνω σε άψυχες επι-
φάνειες για εβδομάδες έως μήνες, παραμένοντας 
μολυσματικοί.

Οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορούν στη συνέχεια 
να εξαπλωθούν μέσω της επαφής με τις μολυσμέ-
νες επιφάνειες. Συνεπώς, αποτελούν μόνιμη απειλή 
διασταυρούμενης μόλυνσης.

Όπως κατέδειξε έρευνα, τα χέρια που μολύνονται 
με ιούς από μολυσμένη επιφάνεια, μπορούν να με-
ταφέρουν τους ιούς σε πέντε ακόμη επιφάνειες και 
σε 14 ακόμη αντικείμενα.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για την πρόληψη δια-
σταυρούμενων μολύνσεων είναι η προφυλακτι-
κή και στοχευμένη απολύμανση των εν δυνάμει ή 
πραγματικά μολυσμένων επιφανειών.

Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η τήρηση των μέ-
τρων υγιεινής των χεριών.

Όσον αφορά την απολύμανση των εργαλείων, εί-
ναι υποχρεωτική πριν την αποστείρωση και για λό-
γους προστασίας του προσωπικού που «χειρίζεται» 
τα χρησιμοποιημένα εργαλεία.

Αναλυτικά ο κύκλος απολύμανσης-αποστείρω-
σης στη χρήση εργαλείων:

Φάση 1 - ΒΟΥΡΤΣΑ:
Με τη βούρτσα απομακρύνονται τα μεγάλα υπο-

λείμματα των υλικών και των ιστών που προσκολ-
λούνται στα εργαλεία και τις χειρολαβές κατά την 
διάρκεια της θεραπείας.

Φάση 2 - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ:
Απολύμανση και επιμελημένος καθαρισμός των 

εργαλείων με υπερήχους.
Στο πλυντήριο υπερήχων γίνεται πλύση και 

απομάκρυνση μικρών υπολειμμάτων και υλικών, 
καθώς και καταστροφή πολλών μικροβίων από τα 
εργαλεία.

Τα εργαλεία ξεπλένονται με νερό μετά την απο-
λύμανση, για να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμ-
ματα που πιθανόν έχουν παραμείνει στα εργαλεία. 
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης απολύ-
μανση των εργαλείων και η αποφυγή επαφής με το 
δέρμα του πελάτη.

Φάση 3: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Τα εργαλεία μπαίνουν σε αποστειρωτήρα θερμού 

αέρα στους 180° γιά μία ώρα. Η μηχανική κυκλο-
φορία του αέρα αποτρέπει τον σχηματισμό θυλάκων 
με ψυχρό αέρα, τα οποία διακινδυνεύουν ή αναι-
ρούν την επιτυχία της αποστείρωσης.

Προϊόντα υποστήριξης όπως λεπίδες, γάντια και 
μάσκες είναι μιας χρήσης. Οι πετσέτες πλένονται πά-
ντα μετά τη χρήση στους 90° .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η φροντίδα των χεριών-ποδιών σε χώρους που 

δεν απολυμαίνονται πριν και μετά την θεραπεία με 
εργαλεία και υλικά που δεν είμαστε σιγουροί γιά 
την ασφαλειά τους ενέχει κινδύνους μόλυνσης γιά 
όλους όσους ζουν ή κινούνται στο χώρο.

Η επιμελής απολύμανση - αποστείρωση του χώ-
ρου και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην 
περιποίηση χεριών-ποδιών δεν είναι πολυτέλεια . 
Είναι υποχρέωση.

Γράφει η
πεννΥ ΦωτοποΥλοΥ
Ποδολόγος

ΒραχατΙ
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖευΓοΛατΙο
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒοχαΪΚο
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262 
  ΒεΛο
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488
ΚρήνεΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚοΚΚωνΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠουΛΙτΣα
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824
ΣτΙΜαΓΚα
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
νερατΖα
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888
ΠερΙΓΙαΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛεχαΙο
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
αΣΣοΣ
- Κόρκας Ιωάννης 27410 88100
Κατω αΣΣοΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά 
Ιατρεία

ΒΕΛΟ .........................τηλ.: 27420  32298
ΒΡΑΧΑΤΙ  ...................τηλ.: 27410 55298 
ΒΟΧΑΪΚΟ  ..................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ............τηλ.: 27410 54360 
ΠΟΥΛΙΤΣΑ .................τηλ.: 27410 52111 
ΣΤΙΜΑΓΚΑ ..................τηλ: 27420 61230 
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ ......................τηλ.: 27410 87060

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820

∆έχεται µε 
ραντεβού
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αΘλητικα

Castle!
Joyland

Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση δεν θα ‘χει τελειωµό! ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 
Τηλ. 27410  51367

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ

Σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, (παίχτης, 
διαιτητής, μα πιο πολύ λάτρης και φίλαθλος του 
αθλήματος), που έτυχε να το ζήσω από διάφορα 
πεδία, νιώθω, όπως όλοι οι υγιείς ποδοσφαιρό-
φιλοι, βαθιά την απογοήτευση από την ανυπαρξία 
οργάνωσης και υποδομών, κυρίως όμως, από την 
έλλειψη φίλαθλης ποδοσφαιρικής νοοτροπίας από 
το σύνολο των εμπλεκομένων με το άθλημα, με 
μόνη εξαίρεση τους παίχτες και κάποιους προ-
πονητές. Όλοι οι υπόλοιποι, με πρωτομάστορες 
τους παράγοντες και τους "δημοσιογράφους", 
επιδίδονται στη διαρκή και βάναυση κακοποίη-
ση του αθλήματος, "διαφθείροντας" σκόπιμα τη 
συνείδηση του μέσου φιλάθλου, προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν μόνο προσωπικά (επιχειρηματικά 
ή άλλα) συμφέροντα, αδιαφορώντας για την συνο-
λική υποβάθμισή του στην ελληνική επικράτεια.

Έτυχε να παρακολουθήσω ποδοσφαιρικούς 
αγώνες, σε ξένα γήπεδα, Old Traford, Wembley, 
Bernabeu, και να ζήσω όμορφες ποδοσφαιρικές 
εμπειρίες που είναι αδύνατο να βιώσει ο Έλληνας 
φίλαθλος, ακόμα κι αν η ομάδα του αγωνίζεται με 
κάποια μεγάλη ξένη ομάδα. Δεν έχει μάθει ο Έλ-
ληνας "φίλαθλος" να χαίρεται το παιχνίδι, ακόμα 
και τον αντίπαλο. Έχει "εκπαιδευτεί" από το πα-
ραγοντοδημοσιογραφικό καθεστώς να βλέπει το 
ποδόσφαιρο μόνο μέσα από την πλευρά που του 
υπαγορεύει η "ομάδα", δηλαδή η κατευθυνόμε-
νη οπαδική νοοτροπία, που δεν του επιτρέπει να 
θαυμάσει και να χαρεί έναν ωραίο ποδοσφαιρικό 
αγώνα, ο ίδιος και τα παιδιά του.

Πριν από πολλά χρόνια, αγωνίστηκα στο γήπε-
δο του Παναιτωλικού, σαν ποδοσφαιριστής και 
αργότερα σαν διαιτητής. Η εμπειρία ήταν απο-
γοητευτική. Το "κλίμα" και το γενικό περιβάλλον 
άγγιζε τα όρια της βαρβαρότητας. Η κατάσταση 
αυτή, που επικρατούσε στα περισσότερα γήπεδα 
της χώρας την εποχή εκείνη, εξακολουθεί να επι-
κρατεί και σήμερα. Ιδιαίτερα στα "καλά" γήπεδα, 
των "μεγάλων" (!!!) ομάδων. Το αποτέλεσμα είναι 
γνωστό. Αδειανά γήπεδα και μακρυά από το πο-

δόσφαιρο οι υγιείς ποδοσφαιρόφιλοι. Η εμπειρία 
που θα περιγράψω στη συνέχεια, έλαβε χώρα στο 
Αγρίνιο και τη βίωσα σαν άνθρωπος που αγαπάει 
το ποδόσφαιρο, σαν φίλαθλος και σαν γονιός.

Με εντυπωσίασε με τον πιο θεαματικό τρόπο, 
αλλάζοντάς μου κάθε παλιά εικόνα που είχα από 
το παρελθόν για το Αγρίνιο, τον Παναιτωλικό, 
αλλά και για το τι μπορεί να γίνει στο χώρο του 
ποδοσφαίρου ώστε να αναβαθμιστεί και να έρθει 
ο κόσμος στο γήπεδο, να χαρεί αυτό το υπέροχο 
παιχνίδι με την οικογένειά του. Μερικές εβδομά-
δες πριν, η ακαδημία ποδοσφαίρου "ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 
Κ. '92" από την Πάτρα, στην οποία αγωνίζεται ο 
μικρός μου γιος, φιλοξενήθηκε από την αντί-
στοιχη ακαδημία του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, 
για φιλικό παιχνίδι των τμημάτων "παίδων". Οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις "EMILEON", στο Δοκίμι 
Αγρινίου μας άφησαν άναυδους. Τόσο τα γήπεδα, 
όσο και οι υπόλοιποι χώροι φιοξενίας και αναψυ-
χής που διαθέτει η ομάδα του Παναιτωλικού είναι 
καταπληκτικές και αντάξιες μεγάλης ομάδας της 
super leage.

Τα παιδιά των περισσότερων ακαδημιών, εκτός 
από το πολύ ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν και 
πραγματικά χαίρεσαι να τα βλέπεις, μαθαίνουν 
να παίζουν "με" τα παιδιά των άλλων ακαδημιών 
και όχι "εναντίον" τους. Αφου λοιπόν απολαύσα-
με έναν πολύ όμορφο αγώνα των ανάμεσα στις 
ακαδημίες παίδων ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. '92 και ΠΑ-
ΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ακολούθησε μια δεύτερη έκπληξη 
από τους ανθρώπους του Παναιτωλικού. Μας 
προσκάλεσαν στο γήπεδο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙ-
ΚΟΣ να παρακολουθήσουμε δωρεάν τον αγώνα 
πρωταθλήματος της football leage ανάμεσα στον 
Παναιτωλικό και το Φωκικό, που θα διεξαγόταν 
νωρίς το απόγευμα στο Αγρίνιο.

Η δεύτερη έκπληξη, είχε να κάνει αυτή τη φορά 
με τη συνολική εικόνα της ανδρικής, επαγγελμα-
τικής πλέον ομάδας του Αγρινίου, αφού όταν μι-
λάμε για ποδόσφαιρο και επαγγελματικές ομάδες, 
όταν αυτές θέλουν να είναι τέτοιες, αναφερόμαστε 

σε ένα "πακέτο" που αφορά τη διοίκηση, το γήπε-
δο, τους παίχτες και (κυρίως) τους φιλάθλους και 
τη νοοτροπία τους, κάτι βεβαίως που εξαρτάται 
από ολόκληρο το υπόλοιπο "πακέτο". Το γήπεδο 
του Παναιτωλικού ήταν ένα "κουκλί", ένα υπέρο-
χο ποδοσφαιρικό γήπεδο, χωρίς κιγκλιδώματα, 
πεντακάθαρο, χαλί ο αγωνιστικός χώρος και στις 
κερκίδες μόνο ταξιθέτες (security). Ένα περιβάλ-
λον, πολιτισμένο και απόλυτα συμβατό με την πα-
ρουσία ολόκληρης της οικογένειας στο γήπεδο. 
Ένα περιβάλλον που "αναγκάζει" και "υποβάλλει" 
τον επισκέπτη φίλαθλο να το σεβαστεί και να φερ-
θεί πολιτισμένα.

Πράγματι, το γήπεδο γέμισε, οι φίλαθλοι χειρο-
κροτούσαν συνεχώς την ομάδα τους και όποιος 
τυχόν "τολμούσε" να βρίσει ή να φερθεί βάναυσα, 
αποτελούσε μια κακή εξαίρεση, που όλοι γύρω 
του τον περιφρονούσαν και τον κοιτούσαν σαν 
εξωγήινο και ενοχλητικό, κάτι που δεν έχω συ-
ναντήσει σε κανένα άλλο ελληνικό γήπεδο, παρά 
μόνο σε ξένες προχωρημένες ποδοσφαιρικά χώ-
ρες.

Όλο αυτό πλαίσιο που περιέγραψα, είναι βέβαιο 
ότι έχει μεταφερθεί στα τμήματα που αποτελούν 
την ομάδα και καλλιεργήθηκε σαν νοοτροπία και 
προϋπόθεση για την εξέλιξη αυτής της ομάδας, 
από τον πρόεδρο κ. Κωστούλα και τη διοίκηση 
σαν απαραίτητο "δομικό" στοιχείο ενός συλλό-
γου με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ποδοσφαιρικό 
πολιτισμό που σύντομα θα έχει για όλους μόνο 
οφέλη.

Είναι βέβαιο, ότι μια τέτοια ομάδα, αξίζει και 
δικαιούται να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη κατηγο-
ρία, κάτι που όλοι στο Αγρίνιο πιστεύουν για την 
ομάδα τους, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα χαί-
ρονται στο μέλλον όπως τη θέλουν και την ονει-
ρεύονται. 

Σ.Σ. : Το παραπάνω άρθρο, το στέλνω στην εφη-
μερίδα σας, σαν φίλαθλος, μα πιο πολύ σαν φίλος 
και τακτικός αναγνώστης της στήλης του "Βίγια".

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ - ΠΑΤΡΑ

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

αΘλητικα

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Πρεμιέρα προετοιμασίας
Στις εγκαταστάσεις του SPORT CAMP στο 

Λουτράκι ξεκίνησε η προετοιμασία του Παμβο-
χαϊκού εν όψει της νέας σεζόν. Όλοι οι αθλη-
τές βρίσκονται στη διάθεση του Νίκου Ζαλμά, 
ο οποίος με το γυμναστή της ομάδας, Τάσο 
Μάρρα έχουν καταρτίσει το πρόγραμμα για τις 
2 πρώτες εβδομάδες. Έως τις 31 Αυγούστου η 
αποστολή θα καταλύσει στο SPORTCAMP για το 
πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο και 
περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις, ενώ στη συ-
νέχεια, το δεύτερο στάδιο, θα γίνει στο κλειστό 
της Βόχας «Γ. Τριαντάφυλλος».

Μιλώντας στην ιστοσελίδα του συλλόγου 
(www.pamvohaikos.gr), ο τεχνικός του Παμ-
βοχαϊκού αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της προ-
ετοιμασίας, επισημαίνοντας πως το πρώτο ζη-
τούμενο είναι να μην υπάρχουν προβλήματα 
τραυματισμών και σταδιακά μέσα από τη δου-
λειά στην τακτική να μπορέσει να «δέσει» το 
νέο σύνολο.

«Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας στο SPORT 
CAMP, το οποίο διαθέτει πολύ βολικές και καλές 
εγκαταστάσεις. Το μέρος είναι ιδανικό και ευχα-
ριστούμε θερμά τους υπεύθυνους για όλες τις 
παροχές. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί εδώ για 
συνολικά 14 μέρες. Όλοι οι αθλητές είναι στη δι-
άθεσή μου και ο πρώτος στόχος είναι να βγει η 
προετοιμασία χωρίς προβλήματα. Να είναι όλοι 
οι αθλητές υγιείς και μετά το πρώτο 20ημερο να 
αρχίσουμε σιγά – σιγά να γινόμαστε ομάδα, να 
αποκτήσουμε συνοχή, να βρεθούν οι ρόλοι και η 
χημεία της ομάδας. Με εξαίρεση τους Παπαδό-
πουλο και Δρογκάρη, όλοι οι αθλητές είναι νέοι 
στο σύλλογο και ουσιαστικά χτίζουμε μια ομάδα 
από το μηδέν. Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά και 
προσεκτικά βήματα, ώστε να γίνουμε ομάδα και 
να εμφανιστούμε έτοιμοι για τις επίσημες υποχρε-
ώσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζαλμάς.

Ανανεωμένο ρόστερ
Σε σχέση με την περσινή σεζόν, ο Παμβοχα-

ϊκός θα παρουσιαστεί φέτος ριζικά ανανεωμέ-
νος. Ο μέσος όρος ηλικίας μειώθηκε, ενώ για 
πρώτη φορά στην Α1, θα χρησιμοποιηθούν 

τρεις ξένοι αθλητές. Ο Αμερικανός διαγώνιος 
Μαρκ Ντουσάρμ, ο οποίος επιστρέφει στο Βρα-
χάτι μετά από ένα χρόνο, ο διεθνής Αργεντινός 
ακραίος Μαριάνο Τζουστινιάνο και ο Καναδός 
πασαδόρος Τζάρεντ Κράουζε. Από το περσινό 
ρόστερ παρέμειναν οι Γιώργος Δρογκάρης, Πα-
ναγιώτης Παπαδόπουλος και Παντελής Νούλας 
και από εκεί και πέρα, η ομάδα στελεχώθηκε 
από έμπειρους, καθώς και νεαρότερους τα-
λαντούχους Έλληνες αθλητές: Παύλος Κου-
ζούνης, Μάκης Κανέλλος και Άκης Ασπιώτης 
έχουν ήδη επιτυχίες και περγαμηνές στην κα-
ριέρα τους, ενώ το φετινό ρόστερ, συμπληρώ-
νεται από τους εξελίξιμους Ζήση, Μάρκου, Χρ. 
Παπαδόπουλο, Καρρά.

Επανεκλογή Ρωμανού
Ο Κωνσταντίνος Ρωμανός επανεξελέγη στην 

προεδρία του Παμβοχαϊκού, ενώ το Δ.Σ. απο-
τελείται συνολικά από 11 μέλη.

το νέο Δ.σ. του «Γασ παμβοχαϊκός»:
• προεΔροσ ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
• α’ αντιπροεΔροσ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• Β’ αντιπροεΔροσ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
• Γεν. ΓραΜΜατεασ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ
• ειΔ. ΓραΜΜατεασ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• ταΜιασ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• εΦοροσ ακαΔηΜιων ΣΠΥΡΑΚΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
• Μελοσ ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΙΣ Ζευγολατιού: 
Νέα ομάδα, νέα όνειρα!

Με προπονητή τον Γ. Νανόπουλο!
Ο ΑΠΙΣ Ζευγολατιού αποτελεί το νέο σωματείο βό-

λεϊ στον αντίστοιχο χώρο! Χάρη στις προσπάθειες μιας 
ομάδας ανθρώπων, η οποία έχει ως κίνητρο την αγά-
πη της για το συγκεκριμένο σπορ, ο εν λόγω σύλλο-
γος θα συμμετάσχει με ομάδα Παγκορασίδων στο νέο 
Πρωτάθλημα της Ε.Σ.Π.Ε.Π, ελπίζοντας να συνδέσει 
το όνομα του με μια σειρά επιτυχιών! 

Επιπλέον, συνεχίζοντας με την ίδια φιλοσοφία ως 
προς τον αθλητισμό συνεχίζει και φέτος την λειτουρ-
γεία των ακαδημιών Βόλεϊ. Η μακρόχρονη εμπειρία 
και η αγάπη μας προς τον αθλητισμό σάς υπόσχεται 
σωστή λειτουργία υπό την καθοδήγηση του προπονη-
τή κ.Νανόπουλου Γιώργου, καθηγητή Φυσικής Αγω-
γής με ειδικότητα Βόλεϊ και προπονητή Βόλεϊ Α'κα-
τηγορίας.
• ΗΛΙΚΙΕΣ: Αγόρια-Κορίτσια γενν. 2006 - 1997 
• ΕΓΓΡΑΦΗ: 10 ΕΥΡΩ - ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 10 ΕΥΡΩ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: ΜΠΟΥΛΝΤΑΣ ΑΡΙΣ-

ΤΕΙΔΗΣ 27410-54323    6951365569, ΝΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6973004593
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο Βέλου αρχές Σεπτεμβρίου σε ημέρες και ώρες 
που θα ανακοινωθούν μόλις μας κοινοποιηθεί το πρό-
γραμμα λειτουργίας του γυμναστηρίου από το Δήμο. 

Αριστ. Μπουλντάς ο Πρόεδρος 
του ΑΠΙΣ Ζευγολατιού!

Ο παλιός Πρωταθλητής στίβου προεδρεύει στον 
σύλλογο! Ο παλιός και εξαιρετικός αθλητής στίβου, 
Αριστείδης Μπουλτάς, αποτελεί τον διοικητικό ηγέτη 
του συλλόγου, ΑΠΙΣ Ζευγολατιού! Ο εν λόγω Πρόε-
δρος, ο οποίος υπήρξε Πρωταθλητής Ελλάδας στο 
αγώνισμα των 100 μέτρων, έχει συνδέσει το όνομα 
του με τη δημιουργία ομάδων στίβου και βόλεϊ στην 
περιοχή, Ζευγολατιό, καλλιεργώντας τον αθλητισμό σ’ 
όλα τα επίπεδα! Η ομάδα στίβου του ΑΠΙΣ Ζευγολατιού 
δημιουργήθηκε πριν μερικά έτη, ενώ τα τμήματα βό-
λεϊ του εν λόγω σωματείου εμφανίστηκαν στο παρκέ 
του κλειστού γυμναστηρίου του Βέλου τον περασμένο 
Φεβρουάριο, αριθμώντας, περίπου, 50 νεαρά παιδιά!

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!!!



για παιδιά και εφήβους
Θεατρικό Εργαστήρι

Τέλος 
στο άγχος 

του καθημερινού 
διαβάσματος από 

50€ το μήνα

Τι είναι το Μαθητικό Aναγνωστήριο; 
Το Μαθητικό Αναγνωστήριο αποτελεί ένα πρω-
τοποριακό, ήρεµο και σίγουρο χώρο µελέτης. Τα 
παιδιά έρχονται στο χώρο µελέτης µε τα βιβλία για 
τα µαθήµατα της επόµενης µέρας. Εδώ µελετούν 
όλα τους τα µαθήµατα και φεύγουν διαβασµένα και 
έτοιµα για το σχολείο.

 Το παιδί µου θα µελετάει µόνο του ή µαζί µε 
άλλα παιδιά;
Το παιδί σας ασχολείται µε τα µαθήµατα που έχει 
για την επόµενη µέρα στο σχολείο. Η υπεύθυνη 
παιδαγωγός θα του εξηγήσει το κάθε µάθηµα, θα το 
βοηθήσει να διαβάσει και να το κατανοήσει και στο 
τέλος θα το εξετάσει για να επαληθεύσει ό,τι έµαθε. 
∆ίνουµε ιδιαίτερο βάρος στο να µάθει το παιδί να 
σκέφτεται και να οργανώνει το διάβασµά του. 

Τι γίνεται αν το παιδί µου έχει προηγούµενα 
κενά;
∆εν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε! Εντοπίζουµε 
όποιες αδυναµίες και όποια µαθησιακά κενά έχει 
ο µαθητής έτσι ώστε µε ατοµική βοήθεια και πρό-
γραµµα, θα καλύψει τα κενά του και θα µπορέσει να 
ανακτήσει το χαµένο έδαφος.

Πώς θα βοηθηθεί το παιδί µου αν έχει µαθη-
σιακά προβλήµατα;
Για τα παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα απαιτείται 
ατοµικό πρόγραµµα µελέτης. Με ενισχυτική διδα-
σκαλία και προσαρµοσµένες ασκήσεις, εξηγούµε 
το κάθε µάθηµα στο µαθητή και υπογραµµίζουµε 
τις σπουδαιότερες έννοιες. Με στοχευόµενες ερω-
τήσεις επαληθεύουµε τις γνώσεις του µαθητή. 

Είναι το Μαθητικό Αναγνωστήριο ιδανικό για 
τον εργαζόµενο γονέα;
Ασφαλώς! Στο Μαθητικό Αναγνωστήριο το παι-
δί σας θα διαβάζει σωστά και θα είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένο καθηµερινά για το σχολείο. Εσείς 
απλά αφιερώστε τον ελεύθερο χρόνο σας σε άλλες 
δραστηριότητες µε το παιδί σας. 
Αλλά και για το γονιό που δεν εργάζεται... 
Η τεράστια πρόοδος της επιστήµης και η εξειδίκευ-
ση σε όλους τους τοµείς καθιστά πολύ δύσκολο για 
τους γονείς να βοηθήσουν σωστά τα παιδιά τους. 
Εμπιστευτείτε το παιδί σας στους ειδικούς!

Κολοκοτρώνη 2, Λέχαιο Κορινθίας
Τζένη Παρασκευοπούλου

πληροφορίες: 27410 88546, 
κιν.: 6973 397508

/ Αναγνωστήριο Αλφαβητάριο

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ἀλφαβητάριο

Καθημερινή

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μελέτη
όλων των μαθημάτων


	_GoBack

	www: 
	gnomipoliton: 
	wordpress: 
	com34: Off



	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 10: 
	Button 9: 


