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ΕκΤΑκΤΗ ΑνΑγκΗ
γΙΑ ΤΑ σκΟΥΠΙδΙΑ!
Την κήρυξή τους σε
κάτασταση έκτακτης
ανάγκης ζητούν
οι δήµοι σικυωνίων
και Βέλου-Βόχας.
Κινδυνεύουν οι δήµοι µε
οικονοµικό Αρµαγεδδώνα;

σελ.

Π Ο ΔΟ Σ ΦΑΙΡΟ

2, 4-5, 6 & 8

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

στους 16 του κυπέλλου
ερασιτεχνών Ελλάδος ο ΑΟΖ!
νίκησε στη Λήμνο τον Ηρακλή Ατσικής και υποδέχεται
την Τετάρτη 1 Απριλίου στο Ζευγολατιό το Ρέθυμνο!
σελ.

11

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΟ Π ΑΝ Τ ΟΠΩΛΕΙΟ

συλλογή τροφίμων ενόψει Πάσχα Χρυσός ο αθλητής του κωνσταντίνου!
28 Μαρτίου και 4 Απριλίου σε όλες
τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες
σελ.

7

Άλλη μια μεγάλη αθλητική διάκριση για το δήμο Βέλου-Βόχας.
Χρυσός ο δημήτρης Πιτσούνης-γιαννακόπουλος.
Περήφανος ο προπονητής του Αργύρης κωνσταντίνου!
σελ. 9
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Αίτημα για έκτακτη ανάγκη

από τους δήμους Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας�
Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας μετά από αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, υπέβαλλαν
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αίτημα για κήρυξη των δήμων σε έκτακτη ανάγκη λόγω των απορριμμάτων
Ο δήμος Σικυωνίων και ο δήμος Βέλου-Βόχας βρέθηκαν σε δεινή θέση
μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Κιάτου. Γι’
αυτό το λόγο αμφότεροι προχώρησαν
σε αιτήματα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κήρυξη των δήμων
τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Αυτό το αίτημα, η υλοποίηση του
οποίου επαφίεται στον Περιφερειάρχη,
έχει ως σκοπό αφ’ ενός την αντίληψη
από τον κόσμο και τους φορείς της δυσκολίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, αφ’ ετέρου όμως μπορεί να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τους
πληγέντες δήμους αλλά και να παρακάμψει γραφειοκρατικά εμπόδια για τη
λύση του προβλήματος.

Αντιδράσεις στο Κιάτο
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, συγκάλεσε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο από τις 12 Μαρτίου,
με μοναδικό θέμα συζήτησης το αίτημα
προς την Περιφέρεια. Η συζήτηση που
διήρκεσε πάνω από μια ώρα ήταν έντονη
σε πολλές περιπτώσεις με την «Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων», αλλά
και συμβούλους όπως ο Τάσος Μαγκαφώσης να κατηγορούν τον δήμαρχο για
ολιγωρία, αφού γνώριζε από την αρχή
της προηγούμενης θητείας του ότι ο
ΧΥΤΑ είχε περιορισμένο χρόνο ζωής.

Ο δήμαρχος στην τοποθέτησή του
τόνισε πως αυτό το αδιέξοδο είναι μια
θαυμάσια ευκαιρία να δοθεί έμφαση
στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση αφού αυτές οι δύο δράσεις αποτελούν την οδό για την οριστική λύση
του προβλήματος. Αναφέρθηκε σε εκστρατεία ενημέρωσης που θα ξεκινήσει
από τα σχολεία, αλλά και σε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση
των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μένει
μόνο ένα μικρό υπόλειμμα το οποίο θα
μπορούσε να πάει στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. «Κάποιες μέρες», τόνισε «τα
σκουπίδια θα είναι στους δρόμους κι
αυτό είναι ίσως το έναυσμα ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο».
Η αντιπολίτευση ωστόσο πρόβαλε σοβαρές αντιρρήσεις και διαφώνησε με την
εισήγηση για το αίτημα κήρυξης του δήμου σε έκτακτη ανάγκη με αποτέλεσμα
το θέμα να περάσει κατά πλειοψηφία.

Συμφώνησαν στο Ζευγολατιό
Στο δήμο Βέλου-Βόχας προηγήθηκε
συνάντηση του δημάρχου με τους
επικεφαλής των παρατάξεων της
μειοψηφίας και υπήρξε συμφωνία και
ομοψυχία ως προς την αντιμετώπιση
του θέματος. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος, στην τοποθέτη-

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΒρΑΧΑΤί, έναντι γηπέδου
Τηλ.: 27410 51690, 27410 56000

ΕΚΛΕΙΣΕ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΚΔΑΥ

Για λίγες µέρες έκλεισε το
Κ∆ΑΥ στο Μπολάτι, αφού
το υπόλλειµµα από τα
ανακυκλώσιµα συσσωρεύτηκε στο εργοστάσιο
µετά το κλείσιµο του ΧΥΤΑ.
Τελικά µε τη βοήθεια και
των άλλων δηµάρχων το
υπόλλειµµα αποµακρύνθηκε και η λειτουργία του
Κ∆ΑΥ άρχισε και πάλι.
Βέβαια, ο ∆. Ραψωµατιώτης στο δελτίο τύπου που
εξέδωσε άφησε υπόννοιες
για βρώµικο πόλεµο
κάποιων κέντρων, ενάντια
στην επιχείρησή του...

σή του στο δημοτικό συμβούλιο, τόνισε
αυτή την στάση της αντιπολίτευσης και
τη συμπαράστασή τους στο πρόβλημα,
«γιατί», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
«το θέμα των απορριμμάτων θέλει σοβαρή αντιμετώπιση και δεν είναι θέμα
για λαϊκισμό, γιατί πρέπει να ξέρουμε
ποιοι πραγματικά φταίνε και πού οφείλονται τα προβλήματα».
Στη συνέχεια αναφερόμενος στο
αίτημα του δήμου για κήρυξη σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης είπε
πώς έτσι «θα απευθυνθούμε άμεσα
στον Περιφερειάρχη, για να μας πει
τι σκοπεύει να κάνει όσον αφορά το
κομμάτι των άμεσων ενεργειών. Από
εκεί και πέρα», συνέχισε ο δήμαρχος
Βέλου-Βόχας, «μπορώ να σας
ενημερώνω καθημερινά για τα θέματα
που προκύπτουν και για τις αποφάσεις
που βγάζουμε και τις προτάσεις που
πέφτουν στο τραπέζι, όσον αφορά τη
διαχείριση από όλους τους Δημάρχους
της Κορινθίας μαζί».
Όπως ήταν φυσικό το αίτημα ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους παρόντες συμβούλους. Έτσι ο δήμαρχος
εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω
ενέργειες προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία πρέπει να υποδείξει
τη νόμιμη οδό για να αδειάσουν οι δρόμοι από τα βουνά των σκουπιδιών.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός
Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

Η 23ετής πείρα µας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση
της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας.

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945

MC CORMICK F80 E LINE

Κινητήρας PERKINGS 4400cc 74 HP.
4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ, κιβώτιο ταχυτήτων 16 εµπρός + 16 πίσω µε ρεβέρσα και
έρπουσα. 4Χ4. Υδραυλικά δισκόφρενα και τιµόνι ΚLIMA.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

31.800€

27.900€

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΜΕΤΡΗΤΟ

ΙΣ

από 2.706€

1.999€
O

ΟΠ
ΡΤ
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FELCO 820

Μικρομετρική ρύθμιση
κεφαλής κοπής

ΤΙΚ

335€

STARK
8460
από 596€

ΧΟ

1700€

FC

από 418€

ΑE

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA CT126

Κινητήρας Briggs & Stratton 12,5 ΗΡ. Πλάτος κοπής 77 cm. Ύψος κοπής 20-80 cm.
Με ενσωµατωµένο συλλέκτη. 6+1 ταχύτητες.

STARK
4400 T

Λεπτό σώμα εργαλείου, φιλικό
στον χρήστη ( από 36mm)

380€

από 590€
Σκανδάλη με ελατήριο
φιλική στον χρήστη
Λειτουργία
ημι-ανοίγματος

∆υνατότητα κοπής από 1 έως 45mm

410€
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
SUBARU MASTER 280

Κινητήρας 5,7 ΗΡ, µέγιστη παροχή: 28lt/min µέγιστη πίεση:35 At

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm
από 274€

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
HUSQVARNA 153R

Ανεξάρτητο σύστηµα εκκίνησης, εργονοµική χειρολαβή,
κεφαλή µεσινέζας Τ45χ και δίσκος χορτοκοπής

175€

MPF

από 578€

410€

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ DRAGONE
ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

1,75 m

από 4200€

38με00
€
ΦΠΑ

1,60 m

από 3800€

35με00
€
ΦΠΑ

1,40 m

από 3500€

33με00
€
ΦΠΑ

από 627€

465€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
LONCIN MASTER LC750

Iσχυρός κινητήρας 196cc µε φίλτρο αέρος σε λάδι
δύο ταχύτητες εµπρός+1 όπισθεν
Ρυθµιζόµενο τιµόνι, πλάτος εργασίας:90cm

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ µε πιστωτική κάρτα
Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per lavorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bearbeitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

www.dragoneweb.org

τηλ.

27420 35333

email:gpsillas@hotmail.com
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Συζήτηση για τα σκουπίδια στο Δ.Σ.
Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους�
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας
πώς «ατά τη γνώμη
μου το θέμα των
απορριμμάτων στην Ελλάδα θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Ο λόγος που φαίνεται καθαρά
ότι δεν λύθηκε είναι ότι η κεντρική
εξουσία ποτέ δεν είχε την πολιτική
βούληση να το λύσει. Για να δώσουμε», συνέχισε «μια οριστική λύση για
τα απορρίμματα, πρέπει να υπάρχουν
τρία πράγματα. Πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, χωροθέτηση και χρηματοδότηση».
Στη συνέχεια αναπτύσσοντας το
σκεπτικό του ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Μετά τον Καλλικράτη με υπουργική
απόφαση δόθηκε στην Περιφέρεια
η ευθύνη τού να υλοποιήσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Απορριμμάτων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να βγάλει ένα
διαγωνισμό για τον οποίο, ο Περιφερειάρχης αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν
υπάρχει κανένα θέμα, ότι ο διαγωνισμός αυτός τρέχει, είναι απλά στο
Ελεγκτικό Συνέδριο. Προσωρινά η
λύση που προτείνει είναι ότι η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει και έχει
φτιάξει το ΧΥΤΑ του Ξυλοκάστρου, ο
οποίος μπορεί να πάρει σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης τα σκουπίδια
και άλλων δήμων. Στο Ξυλόκαστρο
όμως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.
Η καινούργια κυβέρνηση έχει τελείως διαφορετική αντίληψη και δια

Πιέζαμε τόσους μήνες
για ένα θεματικό
συμβούλιο

στόματος Υφυπουργού, του κ. Γιάννη
Τσιρώνη ο οποίος μας επισκέφθηκε
στα τελευταία συμβούλια του Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,
είπε ότι δεν συμφωνεί με την κατάσταση αυτή και προτείνει τη διαλογή
στην πηγή. Εμείς συμφωνούμε με
το κομμάτι της διαλογής στην πηγή,
η οποία είναι ίσως η καλύτερη λύση
που υπάρχει.
Σημασία έχει τώρα ότι εμείς εδώ
και 10 μέρες γενικά δεν μπορούμε
να πάμε πουθενά τα απορρίμματα και
έχουμε σκεφτεί να κάνουμε το εξής.
Στο Κιάτο, επειδή είχε την περιοχή
του ΧΥΤΑ αδειοδοτημένη, σκεπτόμαστε μαζί να κάνουμε μια μηχανική
διαλογή στην πηγή, ένα εργοστάσιο
κάτι σαν κομπόστ, το οποίο θα εξυπηρετεί σιγά - σιγά το Δήμο το δικό μας,
το Δήμο του Κιάτου και αν χρειαστεί
ανάγκη το Δήμο του Ξυλοκάστρου. Το
κομπόστ να πηγαίνει για επικάλυψη
στο ΧΥΤΑ του Κιάτου. Τα υλικά τα βαρέα να τα παίρνουμε εμείς, το ανακυκλώσιμο υλικό να πηγαίνει στο ΚΔΑΥ
του κ. Ραψωματιώτη και το υπόλειμμα στο ΧΥΤΥ Ξυλοκάστρου.
Αυτή τη στιγμή εγώ έχω ξεκινήσει

μ
ή
κ
ουσι
ι
ν
η
κή
λ
λ
Ε

κάθε βράδυ

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

μια ενημέρωση, έχω πάει σε μερικά
χωριά, θα πάω σύντομα σε όλα, θα
πάω και στα σχολεία, θα μιλήσουμε
πάλι, εκ νέου για την ανακύκλωση,
θα μιλήσουμε εκ νέου για την κομποστοποίηση. Αυτό που μπορούμε να
κάνουμε εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή,
τώρα που μιλάμε, αν δεν θέλουμε να
πηγαίνουμε να πετάμε σε ρέματα, είναι το εξής. Πρώτον, με την κήρυξη
έκτακτης ανάγκης, πηγαίνουμε στον
Περιφερειάρχη και του ζητάμε να μας
πει ακριβώς, να χωροθετήσει νόμιμο
χώρο, για να δούμε για το πού ακριβώς θα πάμε. Δεύτερον, προωθούμε
άμεσα σε μεγάλο βαθμό την ανακύκλωση.
Θα θέλαμε να κάνουμε κάτι σαν το
πιλοτικό πρόγραμμα που έχουμε κάνει στην Ευαγγελίστρια», κατέληξε ο
δήμαρχος.

Δεν θα κάνουμε στείρα
αντιπολίτευση

«Δεχτήκαμε μια
πρόσκληση
επείγουσα από τον κ.
Δήμαρχο», είπε ο
αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης
Θανάσης Μανάβης
που πήρε στη συνέχεια το λόγο. «Βρεθήκαμε όλοι οι αρχηγοί μαζί και συζητήσαμε ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα που πλήττει το
Δήμο μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο
να το λύσουμε, αν δεν μπορέσουμε
όλοι μαζί να συνεργαστούμε, χωρίς
κάνουμε, μια στείρα αντιπολίτευση.
Για εμάς θα ήταν πολύ εύκολο να αντιδράσουμε και να πούμε όχι Δήμαρχε,
είναι δικιά σου η ευθύνη και λύσε το
πρόβλημα μόνος σου, κάτι το οποίο
από εμάς τουλάχιστον δεν πρόκειται
να ακουστεί».
Καταλήγοντας ο Θανάσης Μανάβης ανέφερε πως «το πρόβλημα είναι
πολύ σοβαρό, πρέπει όλοι μαζί με ψυχραιμία και με ηρεμία να βοηθήσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται
και όχι να αρχίσουμε να πετάμε πάλι
στα ρέματα και να βάζουμε φωτιές.
Από εδώ και πέρα παίζει ρόλο το πόσο
ενωμένος μπορεί να είναι τελικά αυτός ο Δήμος και γενικότερα ο γείτονας
με το γείτονα, ο αδελφός με τον αδελφό και όλοι μαζί να δώσουμε μια λύση
σε αυτό το πρόβλημα».

Ο αρχηγός της
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας
ξεκίνησε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας πώς «δεν
νομίζω να υπάρχει
δήμος που δεν θα ακολουθήσει κι αυτός το δρόμο της έκτακτης ανάγκης,
για να πάρει μια επιχορήγηση.
Κι εμείς είμαστε μαζί σας» συνέχισε, «θέλουμε να βοηθήσουμε να
λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι έχετε αργήσει πολύ. Πιέζαμε
τόσους μήνες να κάνουμε ένα συμβούλιο ειδικά γι’ αυτό, το συμβούλιο
δεν έγινε, το πρόβλημα ήρθε και πάλι
σήμερα δεν είναι συμβούλιο μόνο για
τα σκουπίδια, έχουμε και πολλά άλλα
θέματα. Το λέμε ένα χρόνο τώρα ότι
κάδοι δεν υπάρχουν», τόνισε και συνέχισε αναφερόμενος στην επιχείρηση Ραψωματιώτη: «Δεν πρέπει να
βλέπουμε τον κ. Ραψωματιώτη σαν
εχθρό μας. Είναι υπέρ μας ότι υπάρχει
πράσινο σημείο στο Δήμο μας κι αυτό
πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να
εκμεταλλευτούμε το πράσινο σημείο
και να πιέσουμε το Ξυλόκαστρο, να
του πάρουμε εμείς κάποια σκουπίδια
και να μας πάρει αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί η υγεία είναι για όλους,
για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Ό,τι θέλετε από εμάς βοήθεια, αλλά πρέπει να κινηθούμε άμεσα
και έπρεπε να είχαμε κινηθεί. Το ξεκινήσαμε πολύ αργά. Κάλλιο αργά παρά
ποτέ βέβαια».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στο τρόπο με τον οποίο μπορεί
ο δήμος να συνεργαστεί με τον Ραψωματιώτη λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «είναι στα υπέρ μας ότι το πράσινο σημείο υπάρχει στο χώρο μας
και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε,
γιατί ναι μεν είναι ιδιωτική εταιρεία,
αλλά εδρεύει στο Δήμο μας. Να του
κάνουμε ραντεβού, να πάμε να δούμε, να μας βοηθήσει, για να τον βοηθήσουμε, γιατί κι αυτός δεν θα τα
πάρει τσάμπα τα σκουπίδια, μας είπε
μάλιστα ότι θα τα πάρει φθηνότερα απ’
ό,τι τα παίρνει στους άλλους Δήμους,
αλλά πρέπει να προηγούμαστε εμείς.
Αυτά ήθελα να πω, ό,τι άλλο θέλετε,
εδώ είμαστε», κατέληξε.

Απαράδεκτο
το έργο της ΤΕΡΝΑ

Ο επικεφαλής της Ενωτικής Ριζοσπαστικής παράταξης Λεωνίδας Στεργιόπουλος ξεκίνησε την τοποθέτησή
του αναφερόμενος στην Περιφέρεια.
«Φρόντισε», είπε «να μας προτείνει, μάλλον να επιβάλει, μια λύση, η
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οποία, όπως ίσως
να έχουμε υπολογίσει όλοι, να έχουμε μελετήσει, να
έχουμε διαβάσει,
θα μας στοιχίσει,
τουλάχιστον 3 ή 4
ή 5 φορές παραπάνω απ’ ό,τι μας
στοιχίζουν τώρα τα σκουπίδια. Εμείς
αυτή τη στιγμή πληρώναμε 25 ευρώ
τον τόνο για να τα πάμε στο Κιάτο,
η μικρότερη τιμή που έχει ακουστεί
για το έργο της ΤΕΡΝΑ - Τατούλη
είναι 75 μέχρι 150, δεν ξέρω πόσο
θα φτάσει. Το έργο της ΤΕΡΝΑ είναι απαράδεκτο για μένα τεχνικά,
γιατί πρόκειται για μηχανική διαλογή
σύμμεικτων. Διαλογή σύμμεικτων
δεν κάνουν πουθενά στην Ευρώπη
πλέον, γιατί το κομπόστ πηγαίνει για
πέταμα, είναι μόνο στις χωματερές,
δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Άρα μιλάμε για πεταμένα λεφτά.
Κατά την άποψή μου, θα πρέπει
να το πολεμήσουμε αυτό το έργο
και όχι να περιμένουμε να έρθει σαν
μάννα από τον ουρανό σε 3 μήνες,
σε 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο, για να
μας λύσει τα προβλήματα, όπως
ακούστηκε. Δεν θα μας λύσει κανένα πρόβλημα.
Έχω κάποιες προτάσεις», συνέχισε, «αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια
ερωτήματα πρώτα. Λέμε δεν έχουμε λεφτά. Το ξέρουμε, το βλέπουμε
στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε
λεφτά. Για να πάρουμε όμως λεφτά,
να ζητήσουμε λεφτά, όπως έχουν
πάρει όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της
Κορινθίας, θα πρέπει να τα ζητήσουμε από κάπου. Για να τα ζητήσουμε
όμως, θα πρέπει να έχουμε μελέτες.
Ρωτάω λοιπόν. Έχουμε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαχείριση
των απορριμμάτων να την προωθήσουμε σε κάποιο Υπουργείο ή σε
κάποιο φορέα χρηματοδότησης; Για
την κομποστοποίηση έχουμε μελέτη;
Επίσης, ανακύκλωση. Όλοι ξέρουμε, εδώ πέρα αν ρωτήσετε έναν
- έναν, θα ομολογήσετε ότι η ανακύκλωση είναι μια λύση του προβλήματος, γιατί μειώνει τον όγκο των
σκουπιδιών κλπ. Έχουμε ένα φυλλάδιο στο Δήμο να δώσουμε τώρα
στους ανθρώπους που ρωτάνε τι
είναι η κομποστοποίηση και πώς θα
την κάνουμε;
Εγώ είμαι σίγουρος ότι ούτε οι
μισοί, τα 2/3 του πληθυσμού του
Δήμου μας δεν γνωρίζουν πώς
ακριβώς πρέπει να κάνουν τη διαλογή. Έχουμε ένα φυλλάδιο; Δεν
έχουμε ούτε αυτό. Θα έπρεπε να
είχαμε; Από χρόνια. Το πρόβλημα
είναι γνωστό εδώ και 30 χρόνια, δεν
είναι σημερινό, δεν έσκασε τώρα
το πρόβλημα. Ήταν η απόφαση στα
χέρια μας, η οποία περιμέναμε πότε
θα σκάσει και την κοιτάζαμε να κάνει
τικ – τακ».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις
προτάσεις της παράταξής του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Έχω να σας
κάνω κάποιες προτάσεις, μιας και

δεν κάναμε αυτή την αρχική συγκέντρωση, θα σας τις κάνω τώρα.
Είμαι αντίθετος με τον Τατούλη. Βέβαια τώρα το ενδιάμεσο διάστημα
είναι ένα πρόβλημα, το οποίο δεν
ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα τα φάμε τα σκουπίδια… Ας
βρούμε τους άλλους Δήμους, ας το
συζητήσουμε. Θα ήταν καλό μέσα
στην Κορινθία να έχουμε 2-3 σημεία
ΧΥΤΥ, όχι ΧΥΤΑ. Χρειαζόμαστε 2-3
σημεία, πέρα από το Ξυλόκαστρο
δηλαδή, εντός του Νομού, για τους
λόγους ότι για να πας τα σκουπίδια
στη Μεγαλούπολη που είναι το επόμενο, έχει κάποιο κόστος, ενώ αν τα
πας 10 χιλιόμετρα μακριά, έχει πολύ
λιγότερο κόστος.

Νομίζω ότι η πολιτική του Υπουργείου είναι ακριβώς αυτή», συνέχισε. «Να βρούμε κάποιους πόρους
να κάνουμε μελέτες, ώστε να έχουμε έτοιμο το αίτημα για χρηματοδότηση όπου υπάρχουν χρήματα, γιατί
κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορα
ταμεία, τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Πάντα υπάρχουν
κάποια χρήματα, τα οποία αν είσαι
καλός να τα πάρεις, τα παίρνεις, αν
δεν είσαι, κάθεσαι και τα κοιτάς και
περνάνε.
Εγώ επιμένω βέβαια να γίνει αυτή
η θεματική συνάντηση και μάλιστα
σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν
έχουμε πλέον περιθώρια για πάρα
πολλές αναμονές και να καλέσουμε

και ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, και τον κ. Ραψωματιώτη, κάποιον επιστήμονα ειδικό και όποιον
άλλον τέλος πάντων στην περιοχή
μας έχει γνώμη και λόγο και να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε
και πώς θα αντιμετωπίσουμε άμεσα
το πρόβλημα και τι πολιτική θα πρέπει να έχουμε για το μέλλον και να
μην περιμένουμε από τον Τατούλη
να μας λύσει το πρόβλημα με 100
ευρώ τον τόνο και δεν ξέρω πόσο.
Αυτά λέω προς στιγμήν.
Τα σκουπίδια» κατέληξε, «αν δεν
βρούμε να τα διαχειριστούμε, ή στα
ρέματα θα πάνε ή θα γεμίσουν τα
πεζοδρόμια ή θα πρέπει να βρούμε
κάποιες ανορθόδοξες μεθόδους».
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Οι προτάσεις της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σύστημα τριών κάδων στα σπίτια
και διαδημοτικές συνεργασίες
Την Κυριακή 23/03/2015 συνήλθε
εκτάκτως η Γ.Σ. της παράταξής μας
για να συζητήσει το επίκαιρο και καυτό
θέμα των απορριμμάτων.
Δυστυχώς η χρόνια αδράνεια και
απραξία της δημοτικής αρχής έφερε
την κατάσταση σε θλιβερό σημείο.
Καμιά ‘νόμιμη’ και ‘μόνιμη’ λύση δε
διαφαίνεται στον ορίζοντα ενώ οι κάδοι
των σκουπιδιών έχουν πλέον ξεχειλίσει και κοσμούν τους δρόμους και τα
πεζοδρόμια με τα πολύχρωμα κουρέλια τους. Σε λίγο ο ήλιος και η επερχόμενη άνοδος της θερμοκρασίας, θα
αναδείξουν, εκτός από τα χρώματα και
τα αρώματα του περιεχομένου τους.
Και ποια είναι η αντίδραση της δημοτικής αρχής; Αποποίηση της ευθύνης -πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι- και συμβουλή
στους πολίτες να ‘φάνε’ τα σκουπίδια
τους, όπως μπορεί ο καθένας. Ακόμα
και τώρα που η κατάσταση έχει φτάσει
στο απροχώρητο δεν υπάρχει σχέδιο.
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της
18 Μαρτίου το θέμα των απορριμμάτων
συζητήθηκε (ανεπαρκώς κατά την άποψή μας)και ανάμεσα σε άλλα 25 θέματα,
χωρίς η δημοτική αρχή να έχει να προτείνει καμία λύση, παρά μόνο επιχείρησε
να ρίξει ευθύνες στην περιφέρεια, την
κυβέρνηση και τους πολίτες.
Παρόλα αυτά, μετά από πρόταση της
παράταξής μας, συγκροτήθηκε ομόφωνα διαπαραταξιακή επιτροπή που πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα. Η επιτροπή
αυτή, με σαφή ευθύνη του Δημάρχου,
δεν συνεδρίασε ακόμη, ούτε ενημερώθηκε για τις όποιες ενέργειες της δημοτικής αρχής. Υποθέτουμε ότι ό δήμαρχος
έχει ήδη βρει τη ‘μαγική’ λύση και δε
χρειάζεται τη δική μας βοήθεια.

Τι προτείνουμε για άμεση εφαρμογή

Μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη και κοινωνικά επωφελής λύση στο πρόβλημα, είναι χρήσιμο να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα ανάκτησης υλικών,
ώστε να μειωθεί ο όγκος των τελικών
απορριμμάτων και κατά συνέπεια να
περιοριστεί ανάλογα και το πρόβλημα.
Έχει υπολογιστεί ότι το μεγαλύτερο
μέρος των οικιακών απορριμμάτων
αποτελούν υλικό που μπορεί να μετατραπεί είτε σε λίπασμα (κομπόστ), είτε
να συλλεχθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί (χαρτί, πλαστικό κλπ). Συνεπώς αν
λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η
ανακύκλωση και η κομποστοποίηση το
τελικό προϊόν που παραμένει άχρηστο
και πρέπει να οδηγηθεί σε χώρους ’ταφής’ είναι ελάχιστο.
Σε ορισμένες προηγμένες χώρες
έχουν καταφέρει να πετάνε μόνο το 5
% των σκουπιδιών ενώ το 95% το ανακυκλώνουν. Τα δικά μας ποσοστά είναι
ακριβώς τα αντίθετα.
Συνεπώς προτείνουμε.
Να γίνει άμεσα επίσημο αίτημα στους

γειτονικούς δήμους (Ξυλόκαστρο, Κόρινθο) να απορροφήσουν το υπόλειμμα
από το ΚΔΑΥ, προκειμένου να αρθεί η
εμπλοκή στο θέμα της ανακύκλωσης
και να ξεκινήσει πάλι η αποκομιδή ανακυκλώσιμων από τους μπλε κάδους.
Δεδομένου ότι ο όγκος του υπολείμματος είναι μικρός θεωρούμε ότι το
αίτημα θα μπορούσε εύκολα να γίνει
δεκτό. Να δημιουργηθεί ειδική ομάδα
‘δράσης’ από υπαλλήλους του δήμου,
δημοτικούς συμβούλους και εθελοντές,
για ενημέρωση των δημοτών σχετικά
με ανακύκλωση – κομποστοποίηση. Η
ομάδα να λειτουργεί μόνιμα για να παρέχει συμβουλές στους δημότες.
Να εκδοθεί φυλλάδιο με οδηγίες για
ανακύκλωση (τι και πως ανακυκλώνεται) και να μοιραστεί σπίτι-σπίτι. Να
εκδοθεί φυλλάδιο με οδηγίες για οικιακή κομποστοποίηση και να μοιραστεί
επίσης σε κάθε σπίτι.
Να οριστούν διαδικασίες συλλογής
ειδικών απορριμμάτων (μπαταρίες,
λαμπτήρες συσκευές κλπ), για τα οποία
υπάρχει ήδη δυνατότητα και δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος.
Να εξοικονομηθούν πόροι ώστε να
ανατεθούν μελέτες για ολοκληρωμένη
διαχείριση απορριμμάτων, κάτι που θα
μας επιτρέψει να αιτηθούμε χρηματοδότηση από υπάρχουσες χρηματοδοτικές πηγές (π,χ, ΕΣΠΑ).
Να αποκτήσει ο δήμος συγκεκριμένη
και ολοκληρωμένη άποψη για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.
Να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
δήμου, σε τακτική βάση, στατιστικά
σχετικά με τον όγκο των υλικών, για να
παρακολουθούμε την πρόοδο των εργασιών και να παρεμβαίνουμε ανάλογα.

Ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της διαχείρισης απορριμμάτων;

Πρέπει κάποτε να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με προσωρινές λύσεις της τελευταίας στιγμής
και υπό την απειλή της ‘έκτακτης ανάγκης’ και των προστίμων.
Πρέπει κάποτε να αποκτήσουμε μια
ολοκληρωμένη άποψη, ένα πλήρη σχεδιασμό και μια συνεπή πολιτική, ώστε
να επιτύχουμε το στόχο μας, έχοντας
πάντα κατά νου ότι προέχει το δημόσιο
συμφέρον.
Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται
καλύτερα όταν οι λύσεις που επιλέγουμε, είναι ευέλικτες ώστε να ενσωματώνουν την εκάστοτε νέα τεχνολογία, είναι
όσο γίνεται οικονομικότερες, παράγουν
τη μικρότερη περιβαλλοντική όχληση,
είναι αποδεκτές από την πλειοψηφία
των δημοτών.

Με αυτές τις αξίες οδηγηθήκαμε
στην πρόταση που παραθέτουμε.
Πρόταση
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποτελείται από
• σύστημα συλλογής,
• μονάδες επεξεργασίας και
• ταφή του υπολείμματος.
Για τον τρόπο συλλογής προτείνουμε
το σύστημα των τριών κάδων όπου οι
δημότες αφού διαχωρίσουν από το σπίτι τους τα απορρίμματα, θα αποθέτουν
χωριστά τα ανακυκλώσιμα, τα κομποστοποιήσιμα και τα σκουπίδια.
Για τα ειδικά απορρίμματα (μπαταρίες, συσκευές, ογκώδη κλπ) θα ληφθεί
ειδική μέριμνα και θα δημιουργηθούν
ειδικά σημεία συλλογής. Τα υλικά θα
συλλέγονται από τα οχήματα του δήμου
και θα οδηγούνται στις μονάδες επεξεργασίας.
Οι μονάδες επεξεργασίας πρέπει να
είναι σε μικρή απόσταση από το δήμο
για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος μεταφοράς. Για λόγους οικονομίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μονάδες
είτε ανά δήμο (για μεγάλους δήμους)
είτε ανά ομάδα γειτονικών δήμων
(προκειμένου για μικρούς δήμους).
Στην περίπτωσή μας θα μπορούσε να
λειτουργήσει μία μονάδα επεξεργασίας
για το σύνολο των δήμων της Κορινθίας. Η ήδη υπάρχουσα μονάδα στην περιοχή του Μπολατίου (Ραψωματιώτη)
φαίνεται ότι καλύπτει τις ανάγκες και
θα μπορούσε να ενταχθεί στο συνολικό
σχεδιασμό.
Όσον αφορά το υπόλειμμα που πρέπει να ταφεί, είναι άμεση ανάγκη να
αναζητηθούν νέοι χώροι, εντός των
ορίων του νομού και να δημιουργηθούν σύγχρονοι ΧΥΤΥ πλήρως νόμιμοι
και περιβαλλοντικά άψογοι.
Εφόσον λειτουργήσει ικανοποιητικά
το σύστημα της διαλογής και επεξεργασίας το υπόλειμμα θα είναι αφενός
μικρό σε όγκο, αφετέρου ακίνδυνο περιβαλλοντικά.
Αυτό θα επιτρέψει να ξεπεραστούν
προβλήματα από άρνηση των κατοίκων
πλησίον οικισμών να τα αποδεχτούν.
Ο στόχος είναι να καλύψουν τις ανάγκες για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (> 30 χρόνια), ελπίζοντας
ότι η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
θα λύσει οριστικά το πρόβλημα στο
μέλλον.
Για την ικανοποιητική λειτουργία του
όλου συστήματος απαιτούνται.
• Να σχεδιάσουμε ολοκληρωμένα.
• Να προγραμματίσουμε έγκαιρα τις
ενέργειές μας.
• Να εγκαταλείψουμε τις λύσεις ανάγκης (συνήθως ακριβές και ύποπτες).
• Να διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (όπου υστερεί).
• Να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός.
• Να υπάρξει επιβράβευση αλλά και

τιμωρία για την καλή ή κακή συμμετοχή των πολιτών.
• Να υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση των δημοτικών αρχόντων για τη
συνεπή εφαρμογή των σχεδιασμών.
Το τελευταίο στοιχείο είναι ίσως το
σημαντικότερο, γιατί δεδομένου του
χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου,
που συνήθως ξεπερνά τη μία δημοτική
θητεία, είναι καλό να υπάρχει και συνέχεια αλλά και συναίνεση των παρατάξεων.
Η επιμονή αλλά και η υπομονή των
υπηρεσιών είναι επίσης απαραίτητη,
μέχρι να γίνει καθημερινή συνήθεια σε
κάθε πολίτη η κοινωνική του υποχρέωση.

Σχετικά με τη λύση που προωθεί η περιφέρεια.

Η περιφέρεια, η οποία έχει και
την τελική ευθύνη για τη διαχείριση
απορριμμάτων, εκμεταλλευόμενη την
αδράνεια των δημοτικών αρχόντων,
προώθησε μια λύση, στο θέμα των
απορριμμάτων, που έχει τα παρακάτω
ελαττώματα.
Η τεχνολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι παρωχημένη (επεξεργασία συμμείκτων) και δεν παράγει
τα επιθυμητά αποτελέσματα.
• Δεν ακολουθεί την επιτυχημένη
εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών λαών.
• Είναι πανάκριβη, σχετικά με το σημερινό κόστος (3 με 5 φορές).
• Δεσμεύει τους δήμους για τα επόμενα
30 χρόνια περίπου.
• Αποκλείει την ανακύκλωση-ανάκτηση υλικών και ακυρώνει όλες τις μέχρι τώρα προσπάθειες,
• Σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει το
συμφέρον του εργολάβου και όχι το
δημόσιο συμφέρον.
Για τους λόγους αυτούς τη θεωρούμε απορριπτέα.

Επίσης
Μπαίνουμε στον πειρασμό να θυμίσουμε ότι πολλές από τις προτάσεις
που παραθέσαμε τις είχαμε δημοσιεύσει στο προεκλογικό μας πρόγραμμα
και καλό είναι να θυμίσουμε επίσης ότι
είμαστε και η μόνη παράταξη που παρουσίασε αναλυτικό πρόγραμμα στους
πολίτες.
Με την ευκαιρία, ενημερώνουμε, ότι
είχαμε ζητήσει από την αρχή της θητείας μας (τον περασμένο Σεπτέμβριο) να
γίνει ειδική συζήτηση για το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων, εκτιμώντας και διαβλέποντας έγκαιρα τη
σοβαρότητα της κατάστασης.
Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω,
θα είμαστε συμμέτοχοι σε κάθε προσπάθεια που θα έχει στόχο να λύσει ή
να περιορίσει το πρόβλημα, ώστε να
διαφυλαχτεί η υγεία και η αξιοπρέπεια
των συμπολιτών μας.

Γνώμη
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λΑΪΚη ΣυΣΠΕίρΩΣη
Η διαχείριση των απορριμμάτων
να γίνεται από ενιαίο
∆ημόσιο Κρατικό Φορέα

Τ

ο πρόβλημα με τα απορρίμματα είναι ένα προμελετημένο έγκλημα που βρίσκεται
στην ολοκλήρωσή του. Φαίνεται
ότι μετά την Τρίπολη, κινδυνεύει
ο Δήμος Κιάτου και Βέλου-Βόχας, να βρεθούν στην ίδια κατάσταση.
Κινδυνεύει όλη η Πελοπόννησος, αφού στις 31 Μάρτη 2015,
θα γίνει ο διαγωνισμός 23 εκατ.
ευρώ για την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ και ο ανάδοχος καπιταλιστής δεν θα δεχθεί να ρίχνονται
σκουπίδια στους ΧΑΔΑ, που από
τον Ιούλη του 2012 υποτίθεται
ότι, με απόφαση του κ. Τατούλη
έχουν κλείσει.
Είναι εγκληματικές οι ευθύνες
της Ε.Ε, των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και συνένοχες οι Δημοτικές, Νομαρχιακές και η Περιφερειακή αρχή γιατί οδήγησαν
τα πράγματα σε ακραίο αδιέξοδο
για να έρθει ο «σωτήρας» ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αναλάβει
την διαχείριση των απορριμμάτων με εγγυημένη κερδοφορία
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
κάθε χρόνο, σε βάρος της υγείας και της τσέπης των λαϊκών
στρωμάτων και του περιβάλλοντος.
Είναι ένοχοι γιατί, εδώ και
χρόνια τώρα διέλυσαν τις υπηρεσίες των Δήμων, ανάθεσαν σε
μικρούς και μεγάλους εργολάβους την αποκομιδή των σκουπιδιών. Φρόντισαν να μην έχουν
αδειοδοτηθεί ΧΥΤΑ στη Πελοπόννησο εκτός του Ξυλοκάστρου, να κλείσουν όλοι οι ΧΑΔΑ
και να μετατραπεί η Πελοπόννησος σε μια ανοιχτή χωματερή.
Άφησαν ανενόχλητο τον κ.
Τατούλη να ολοκληρώσει το διαγωνισμό παράδοσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στην
ΤΕΡΝΑ με Σ.Δ.Ι.Τ αφού ποτέ δεν
ζήτησαν να μάθουν το κόστος
μεταφοράς στην πόρτα της ΤΕΡΝΑ (στο Σπαθοβούνι), τις ρήτρες
ποσότητας και ποιότητας που θα
επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα
με πενταπλασιασμό των δημοτικών τελών.
Αφού ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και επίκεινται οι
υπογραφές, προχωρούν στη β΄
φάση διαμόρφωσης των υποδομών για να λειτουργήσει το όλο
σύστημα με απόφαση που προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπογράφτηκε
από τη σημερινή. Χρηματοδο-

τούνται 14 Δήμοι με 9.400.000
ευρώ για τις Μονάδες Μηχανικής Διαλογής (Μ.Μ.Δ) με ΚΔΑΥ,
κομποστοποιητή και δεματοποιητή, όπου θα επεξεργάζονται τα
απορρίμματα και θα αποθηκεύονται μέχρι η ΤΕΡΝΑ να φτιάξει τα
εργοστάσιά της.
Θα διαμορφωθούν έτσι 14
ανοιχτές χωματερές τύπου Διδύμων Ερμιονίδας και όπως διαφαίνεται μία από αυτές θα είναι
στο Κιάτο. Φυσικό επόμενο είναι
ότι οι υποδομές αυτές θα πάνε
«προίκα» στην ΤΕΡΝΑ.
Η μόνη φιλολαϊκή λύση στα
αδιέξοδα που διαμορφώνονται
είναι:
• Να μην υπογραφή η σύμβαση
Σ.Δ.Ι.Τ (Σύμπραξη Δημόσιου &
Ιδιωτικού Τομέα) μεταξύ Περιφέρειας και της ΤΕΡΝΑ.
• Η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από ενιαίο Δημόσιο Κρατικό Φορέα, χωρίς
καμιά ανάμειξη ιδιωτών σε
όλα τα επίπεδα και χωρίς καμιά επιβάρυνση των λαϊκών
στρωμάτων, που πρέπει να
απαλλαγούν από τη φορολογία των λεγόμενων ανταποδοτικών τελών και από άλλα
πάσης φύσεως χαράτσια.
• Ο Φορέας αυτός με επιστημονικά κριτήρια θα κάνει τις
χωροθετήσεις, θα επιλέγει
τις μεθόδους διαχείρισης με
προτεραιότητα σε πολιτικές
μείωσης παραγωγής απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση, θα σέβεται την υγεία των
κατοίκων και το περιβάλλον.
• Το μικρό υπόλειμμα, θα θάβεται σε χωροθετημένους από
το κράτος χώρους, όπου θα
έχουν παρθεί από πριν όλα τα
μέτρα για την ελαχιστοποίηση
των επιπτώσεων (δενδροφυτεύσεις, στεγανοποιήσεις
κ.λ.π)
• Σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να
αναπτυχθεί και διαδημοτική
συνεργασία.
Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να διασφαλιστούν και πλήρη εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων στον κλάδο, να
υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον, να μην επιβαρυνθεί η υγεία
και η τσέπη των λαϊκών στρωμάτων, να έχει έσοδα ο Δήμος
που θα διατεθούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών.

Συλλογή τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα πλησιάζει. Πάρα πολλές
οικογένειες του Δήμου μας έχουν την ανάγκη στήριξης και αλληλεγγύης ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας.
Το Τμήμα Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου μας απευθύνεται στα φιλάνθρωπα αισθήματα σας και σας καλεί να ανταποκριθείτε θετικά στη διοργάνωση εκστρατείας συλλογής τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
Η προσπάθεια συλλογής θα γίνει δύο ημέρες, το ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 και το ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 σε όλες τις πλατείες των
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων από τις 10.00 π.μ μέχρι τις 7.00 μ.μ.
(Ενδεικτικά τα τρόφιμα που μπορούν να συλλεχτούν είναι: ζυμαρικά,
φακές, ρεβίθια, ρύζι, συμπυκνωμένο γάλα, ζάχαρη, λάδι, κονσέρβες, καθαριστικά, παιδικές πάνες, παιδικές τροφές κ.α.)
Για πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου: 2741 3 60522
& 2741 3 6050 Κατερίνα Μασούρη .
Σας θέλουμε δίπλα μας για να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες
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Η

αλήθεια είναι ότι το θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων
αποτελεί ένα τέρας που ακολουθούσε κάθε δημοτική αρχή τόσο
της Κορινθίας, αλλά και της Πελοποννήσου αλλά και ολόκληρης της
Ελλάδας για πάνω από 30 χρόνια.
Κάθε φορά που ο υποψήφιος δήμαρχος ανέβαινε στο μπαλκόνι και
κάθε φορά που καθόταν στην καρέκλα του επικεφαλής της δημοτικής
αρχής το φάντασμα αυτό στεκόταν
δίπλα του βλοσυρό.
Τα ρέματα και οι ρίπες της περιοχής μας έχουν να μαρτυρήσουν πολλά για το τι έγινε και τι δεν έγινε όλα
αυτά τα χρόνια. Οι δύο σημερινοί δήμοι (Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας) σε
όλες τις αυτοδιοικητικές και χωροθετικές μορφές τους μέχρι σήμερα,
είχαν απίστευτες ευκαιρίες για να γίνουν πρότυπα διαχείρισης απορριμμάτων σε παμπελοποννησιακό αλλά
και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Από τη μία ο ΧΥΤΑ Κιάτου ένα
πρότυπο για την εποχή του έργο που
στηρίχτηκε στη διαδημοτική συνεργασία Βέλου και Σικυωνίων για να
προσφέρει μια περιβαλλοντικά ορθή
λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με ευθύνη των δημοτικών
αρχών Τσουλούφα (πρώτη αλλά και
δεύτερη θητεία 1998-2002 και 20062010), αλλά κυρίως Παπαγγελόπουλου (2002-2006), ο ΧΥΤΑ Κιάτου δεν
αδειοδοτήθηκε ποτέ σύννομα, δεν
λειτούργησε ποτέ ορθά και πολύ
σύντομα μετατράπηκε σε έναν κατ’
ευφημισμόν ΧΥΤΑ, ο οποίος ήταν
στην πραγματικότητα μια χωματερή «νέου τύπου». Η δημοτική αρχή
Σταματόπουλου με την ανάληψη της
εξουσίας τον Ιανουάριο του 2011
επιχείρισε να αδειοδοτήσει τον ΧΥΤΑ.
Αυτό όμως στάθηκε αδύνατον διότι

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ο γόρδιος δεσμός
κόβεται με
πολιτικό μαχαίρι
το περιβαλλοντικό έγκλημα είχε ήδη
συντελεστεί. Ο αείμνηστος οικολόγος Βασίλης Κελλάρης είχε πολλές
φορές εξαπολύσει μύδρους εναντίον
των δημοτικών αρχών Σικυωνίων
για τη χρήση του ΧΥΤΑ. Μάλιστα σε
μία από τις τελευταίες δηλώσεις του,
το 2012, τόνιζε πώς οι Τσουλούφας
και Παπαγγελόπουλος θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη για το
έγκλημα του ΧΥΤΑ.

Στο ΚΔΑΥ ο πόλεμος
ξεκίνησε νωρίς…
Ένα άλλο τραγικό παράδειγμα είναι το ΚΔΑΥ Μπολατίου. Ξεκίνησε
τη λειτουργία του το 2007 και δέχτηκε αμέσως πυρά από την δημοτική
αρχή Λιούντρη, τότε. Εκτιμήθηκε
τότε από τους διοικούντες το δήμο
Βόχας ότι η εν λόγω επιχείρηση θα
επιβαρύνει περιβαλλοντικά τα χωριά Μπολάτι και Βοχαϊκό, θα δημιουργήσει μόλυνση στον κάμπο
της Βόχας ενώ τα 4000 φορτηγά
(!!!) που θα διασχίσουν κάθε χρόνο
το οδικό δίκτυο του δήμου θα επιφέρουν σοβαρές βλάβες σ’αυτό. Η
κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κινητοποιήθηκε μέχρι και η
τότε βουλευτής Αθηνά Κόρκα για
να υποστηρίξει στο Νομαρχιακό

Μασούρη Φωτεινή
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού
ΤΗΛ.: 27410 55184 FAX: 27410 55189

✉ fotini.masouri@gmail.com

Συμβούλιο αυτές τις θέσεις. Παράλληλα, στα χωριά της Βόχας γινόταν
σπίτι-σπίτι ενημέρωση με φυλλάδια
και άλλο υλικό για τη χρησιμότητα
και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης!!! Την ίδια ώρα μπλε και
πράσινοι κάδοι συγκεντρώνονταν
από τα ίδια απορριμματοφόρα και
κατέληγαν στον ίδιο χώρο: στη χωματερή του Ζευγολατιού. Το μήνυμα
προς την τοπική κοινωνία άγγιζε τα
όρια της σχιζοφρένειας: Από τη μία η
ανακύκλωση σωστή και απαραίτητη
για να ζήσουμε ανθρώπινα, από την
άλλη όμως ούτε μονάδα ανακύκλωσης θέλω στα όρια μου, ούτε και
συλλέγω χωριστά τα ανακυκλώσιμα! Τελικά, το ΚΔΑΥ κατάφερε να
αδειοδοτηθεί και να επιβιώσει μέχρι
σήμερα, περνώντας τα 40 κύματα!
Και βέβαια ακόμη και σήμερα αποτελεί σημείο τριβής, αν και είναι ένας
από τους βασικούς παράγοντες του
παιχνιδιού των απορριμμάτων σε
επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου τώρα πια. Αλλά, παρόλα αυτά
μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να
φτάσει το μαγικό (!) νούμερο των
4000 φορτηγών ανακυκλώσιμων το
χρόνο όπως φοβόταν ο αείμνηστος
Γιώργος Λιούντρης το 2007.

Οικονομικός Αρμαγεδδών
για τους δήμους;
Η Περιφέρεια στο θέμα των απορριμμάτων έχει πολλαπλό και πολύπλοκο ρόλο. Έχει σήμερα την αρμοδιότητα διαχείρισης των σκουπιδιών
και άρα αυτή κρατά τα κλειδιά του
παιχνιδιού. Στο χέρι της είναι να
εγκρίνει ή όχι αδειοδοτήσεις δήμων
για οποιαδήποτε δράση ή σχεδιασμό
σε σχέση με τα απορρίμματα. Όπως
είναι γνωστό από το περασμένο
καλοκαίρι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει υπογράψει σύμβαση με
την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η σύμβαση
αυτή προβλέπει διάφορα πράγματα
όπως σταθμούς μεταφόρτωσης και
δεματοποίησης στους νομούς της
Πελοποννήσου και άλλα. Αυτή η
σύμβαση, που σήμερα καρκινοβατεί
και θεωρείται σίγουρο από πολλούς
ότι οδηγείται προς οριστικό ναυάγιο, προέβλεπε ρήτρα για το ύψος
των παραγομένων απορριμμάτων!
Δηλαδή, η εταιρεία είχε διασφαλίσει
ότι κάθε χρόνο θα πληρωνόταν για
Χ ποσότητα απορριμμάτων είτε αυτή
παραγόταν είτε όχι. Με πρόχειρους

δε υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους
των μεταφορικών το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων για τους
δήμους θα τριπλασιαζόταν. Δηλαδή, αν ένας δήμος σήμερα, ξοδεύει
300.000 ευρώ το χρόνο για την διαχείριση των σκουπιδιών του, με τη
λύση της ΤΕΡΝΑ θα έφτανε περίπου
στο 1.000.000 ευρώ (υπολογίζοντας
το κόστος περίπου στα 100 ευρώ
ανά τόνο)! Επειδή όμως τέλη καθαριότητας είναι ανταποδοτικά, αυτό
θα επέφερε αυτομάτως μια αύξηση
στα δημοτικά τέλη της τάξεως του
300% και πάνω! Δηλαδή αν κάποιος
δημότης σήμερα πληρώνει δημοτικά τέλη 10 ευρώ, με την εφαρμογή
αυτής της λύσης θα πληρώνει 30
ευρώ! Ένας οικονομικός Αρμαγεδδών λοιπόν για δήμους και δημότες.

Πολιτική η απόφαση
Φαίνεται πως η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η διαχείριση των
απορριμμάτων με διαδημοτικές
συνεργασίες ανά 2-3 δήμους. Η
αποκομιδή των απορριμμάτων ανά
οικία ή επιχείρηση κατά το πολύ πετυχημένο παράδειγμα της Ευαγγελίστριας. Κάθε σπίτι προμηθεύεται
τους κάδους του, μπλε, πράσινο και
καφέ. Της Ανακύκλωσης, των αποβλήτων και της κομποστοποίησης.
Μια συγκεκριμένη μέρα κάθε εβδομάδα περνά το απορριμματοφόρο
ανά οικία και συλλέγει τα απορρίμματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει
δυνατός ο έλεγχος του κάθε ενός
δημότη κατευθείαν για τα απορρίμματα τα οποία απορρίπτει και τη
διαλογή την οποία κάνει. Θα μπορούσαν να θεσπιστούν και μια σειρά
από πρόστιμα ώστε να τιμωρείται ο
ανεύθυνος πολίτης. Παράλληλα, θα
μπορούσαν να υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης του κοινού με
ημερίδες και εκδηλώσεις σε σχολεία, συλλόγους κ.ά. Διαδημοτικά
θα μπορούσα να κατασκευαστούν
μικρές μονάδες ΧΥΤΥ που θα απορροφούν το υπόλειμμα των οικιακών
αποβλήτων, αλλά και αυτό που θα
υπάρξει από την ανακύκλωση. Θα
έπρεπε να δοθεί έμφαση στην στήριξη λειτουργίας του ΚΔΑΥ στο
Μπολάτι το οποίο σήμερα αποτελεί
το μοναδικό αδειοδοτημένο Πράσινο Σημείο της Κορινθίας. Οι δήμοι
είναι οι μόνοι που μπορούν να διασφαλίσουν ότι αυτό το σύστημα θα
λειτουργήσει σωστά, λόγω της εγγύτητας στον δημότη, της εποπτείας
που μπορούν να ασκήσουν. Γι’ αυτό
πέραν των άλλων το πρόβλημα είναι και πολιτικό-νομοθετικό αφού η
κεντρική εξουσία πρέπει να δώσει
τυπικά και ουσιαστικά τη διαχείριση
των απορριμμάτων στους δήμους,
χρηματοδοτώντας τους παράλληλα
ώστε να λυθεί οριστικά αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
Γιώτα Αθανασούλη
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Άλλη μια σημαντική διάκριση για αθλητή
του δήμου Βέλου-Βόχας στο Καράτε�

τις 14 Μαρτίου 2015 διεξήχθη
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Καράτε από το οποίο ο αθλητής
που προπονεί ο Αργύρης Κωνσταντίνου, επέστρεψε με το χρυσό μετάλλιο να του ανήκει! Το όνομα αυτού; Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος
Δημήτρης. Ο αθλητής κατάφερε να
διακριθεί ανάμεσα σε 961 συμμετέχοντες με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προπονητή του, που δεν
έλειψε ούτε στιγμή από το πλευρό
του.
Η νίκη αυτή είναι μια από τις πιο
ποθητές όλων των συλλόγων πανελλαδικά, καθώς πολλοί πασχίζουν αλλά λίγοι καταφέρνουν να
την πετύχουν. Τα συναισθήματα
του δωδεκάχρονου παιδιού αποτυπώνονται στα παρακάτω λόγια του:
«Πρέπει και θέλω να ευχαριστήσω
για όλα τον προπονητή μου, Αργύρη
Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ένας
από τους Πρωταθλητές Καράτε που
έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας.
Είναι το πρότυπό μου και ευελπιστώ
μελλοντικά να του μοιάσω. Πιστεύω
ότι η μέχρι και σήμερα ενεργή συμ-

Τι είναι ο Θεός; Πού βρίσκεται; Έχει
εγκέφαλο; Έχει κατάστιχα και καταγράφει τις πράξεις μας; Ανταποκρίνεται σε προσευχές και με ποιο κριτήριο;
Ποια είναι τα αίτια της ανθρώπινης
θρησκευτικότητας και τι λένε οι επιστήμονες γι' αυτό; Ανταμείβει την πίστη και τιμωρεί την αμφιβολία; Συναλλάσσεται ο Θεός; Είναι μνησίκακος ο
Θεός; Έχει φύλο ο Θεός;
Σε όλα αυτά τα ερωτήματα που
στοιχειώνουν την ανθρώπινη φύση
επιχειρεί να απαντήσει ο Φιλοκτήτης Διακομανώλης με το νέο βιβλίο
του "Υπάρχει θεός;" από τις εκδόσεις
Ιωλκός. Ο συγγραφέας παρουσίασε
το βιβλίο του στην Κόρινθο στις 18
Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Την παρουσίαση έκαναν ο
γνωστός και αγαπητός καρδιολόγος
Χρήστος Γκιλίτσης, (ο οποίος είναι

■ Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο Δηµήτρης Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος
κρατά το χρυσό µετάλλιο στα χέρια του και αγκαλιάζει τον προπονητή του
Αργύρη Κωνσταντίνου. Η συνεχής και ενεργή συµµετοχή του προπονητή
σε αγώνες (είναι ο ίδιος πρωταθλητής εξάλλου) µετέδωσε στον νεαρό
αθλητή νέες τεχνικές που σε συνδυασµό µε την εξαντλητική προπόνηση
και το πηγαίο ταλέντο του Δηµήτρη έφεραν το χρυσό µετάλλιο!

ΠΑρουΣίΑΣη ΒίΒλίου

"υπάρχει Θεός;"

μετοχή του σε αγώνες είναι αυτή που
τον κάνει ακόμα πιο έμπειρο και ικανό
στη μετάδοση νέων τεχνικών. Αυτό
έκανε και εμένα να έχω το προβάδισμα με υψηλά σκορ να συνοδεύουν
τον κάθε μου αγώνα. Βέβαια για να
κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα
προσπαθώ σκληρά με πολλές ώρες
εξαντλητικής προπόνησης και πιστεύω πως αυτό είναι το μυστικό που
με ανέδειξε νικητή. Νιώθω ξεχωριστός για τη θέση που μπόρεσα να
κατακτήσω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε, γιατί πιστεύω ότι δεν
είναι εύκολο να συναγωνίζεσαι με
τους καλύτερους Έλληνες αθλητές.
Επίσης,νιώθω χαρά και συγκίνηση
για αυτή την τόσο σημαντική διάκριση. Ελπίζω μελλοντικά να καταφέρω
να έχω την αντίστοιχη θέση σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα».
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα
συγχαρητήριά της στο νεαρό αθλητή και εύχεται και σ'αυτόν και στον
προπονητή του, Αργύρη Κωνσταντίνου, πάντα τέτοια, πάντα τέτοιες
επιτυχίες που μας κάνουν όλους
περήφανους!

ξάδελφος του συγγραφέα) και η δικηγόρος Μαρία Χατζόγλου.
Στην εισήγησή του ο Χρήστος Γκιλίτσης αφού ξεκαθάρισε ότι δεν είναι
ούτε στις δικές του, αλλά ούτε στις
προθέσεις του συγγραφέα να θίξει
τα "πιστεύω" κανενός, χαρακτήρισε
τολμηρό τον τίτλο του βιβλίου, αλλά
υπογράμμισε πως λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει να βάζει ερωτήματα στον εαυτό του για όλα και
να μην φοβάται τις απαντήσεις.
«Το βιβλίο που παρουσιάζουμε»,
τόνισε, «αυτό κάνει: βάζει ερωτήματα. Και ο συγγραφέας απαντά μέσα
από πολλά χρόνια μελέτης της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Το βιβλίο», κατέληξε «είναι ο προβληματισμός και η έρευνα του συγγραφέα
που δίνει απαντήσεις».

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Ο Φιλοκτήτης Διακομανώλης γεννήθηκε στη Σάμο. Έχει ασχοληθεί με
το μεγάλο οντολογικό ζήτημα της
ύπαρξης του Θεού και της δημιουργίας του κόσμου, για πάνω από τριάντα
χρόνια, μελετώντας, με αδογμάτιστη
σκέψη, όλες τις θέσεις της θεολογίας
και των σχετικών επιστημών.
Είναι οικονομολόγος και το δοκιμιακό του έργο «Υπάρχει Θεός;»
είναι το δεύτερο βιβλίο του που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιωλκός.

Γνώμη
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Β¨ ΕΘΝίΚη ΒολΕΪ ΓυΝΑίΚΩΝ

Στην 4η θέση ο Παμβοχαϊκός
Νίκη έναντι της λαμίας

Όπως κάθε χρόνο οι Μίνι Ακαδημίες του
Παμβοχαϊκού διοργανώνουν τουρνουά
mini volley,το οποίο είναι αφιερωμένο στην
μνήμη του Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ που τόσο πρόωρα
έφυγε από κοντά μας.
Το τουρνουά mini volley θα διεξαχθεί την
Κυριακή 29 Μαρτίου, ώρα 10.00 π.μ. στο
Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. Τριαντάφυλλος".
Θα συμμετέχουν παιδιά 7 έως 12 ετών και
θα λάβουν μέρος πολλές ομάδες από την
Πελοπόννησο και την Αττική. Οι μικροί
αθλητές θα μας δώσουν την ευκαιρία να
χαρούμε και αυτοί να παρουσιάσουν την
πρόοδό τους στο άθλημα. Στο τουρνουά
θα παραβρεθούν και αθλητές της ανδρικής
ομάδας του Παμβοχαϊκού.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Πηγή: www.pamvohaikos.gr

ρ

Τουρνουά "Γ. Καλαντζής"

ο

αλ
Δι

Ανακυκλώσι
μω
ογής
νΥ

Κ έ ντ

των υπευθύνων της ομάδας αλλά και των
φίλων του Παμβοχαϊκού, μιάς και ακολουθούν πολλές νέες αθλήτριες,πολλά υποσχόμενες που θα στελεχώσουν την ομάδα αυτή.

κών
λι

Στην πρώτη της εμφάνιση στο Πρωτάθλημα της Β΄Εθνικής,η ομάδα γυναικών
του Παμβοχαϊκού κατετάγη στην 4η θέση.
Η ομάδα του Παμβοχαϊκού αποτελούμενη κατά κύριο λόγο από κορασίδες και νεανίδες των Ακαδημιών του και κάτω από την
σωστή καθοδήγηση του έμπειρου και άξιου
προπονητή κ. Σωτήρη Μπεκιάρη πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία παρουσιάζοντας ένα δεμένο σύνολο παίζοντας ομαδικό και όμορφο βόλεϊ καλύπτοντας έτσι
το μειονέκτημα της απειρίας της γεγονός
λογικό για πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στην
Β΄Εθνική Σε 14 αγώνες σημείωσε 9 νίκες
και 5 ήττες κερδίζοντας την 4η θέση.
Αυτή η πορεία της ομάδας γεμίζει αισιοδοξία για μια λαμπρή πορεία στο μέλλον,αρκεί να συνεχίσει κάτω από την ίδια φιλοσοφία που ακολούθησε μέχρι σήμερα.
Όλοι οι συντελεστές της όμορφης αυτής
πορείας αξίζουν των συγχαρητηρίων,όπως
αξίζει αυτή ομάδα της ιδιαίτερης προσοχής

Νίκη εντός έδρας με 3-1 πέτυχε η ανδρική ομάδα του
Παμβοχαϊκού κόντρα στη Λαμία για το πρωτάθλημα της
volley league. Ο Παμβοχαϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-21
με τον κόσμο να παρακολουθεί ωραίο βόλεϊ, ενώ το δεύτερο σετ το πήρε η Λαμία με μεγάλη διαφορά 16-25 αφού
οι γηπεδούχοι υπέπεσαν σε σωρεία λαθών. Ο Παμβοχαϊκός
όμως συνήλθε και πήρε τα επόμενα δύο σετ αν και με μεγάλη δυσκολία.
ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Μέρτεν): Τερζής 1 (μπλοκ), Ρόου 13
(6/8 επ, 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κανέλλος 11 (7/11 επ, 1 άσσος, 3 μπλοκ), Νέμεθ 17 (13/29 επ, 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 36%
επ, 36% άριστες), Σαρικεΐσογλου 11 (8/22 επ, 2 άσσοι, 1
μπλοκ, 40% υπ – 19% άριστες), Ντουσάρμ 16 (16/28 επ) /
Ζήσης (λ, 55% υπ – 27% άριστες), Παπαδόπουλος, Γεωργίου.

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

www.kenppe.gr

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανοµή κατ’ οίκον

www.ecoradio.gr

Γνώμη
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Στους 16 του Κυπέλλου
Ερασιτεχνών Ελλάδος
ο Α.ο. Ζευγολατιού�

οι επιτυχίες
των αθλητών του
ΑΣ SHOTOKAN
KARATE ΠΕρΣΕΑΣ
& ΚορίΝΘου
Στο πρόσφατο Κύπελλο Καράτε Έγχρωμων & Μαύρων Ζωνών Νότιας
Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις
7 Μαρτίου στο Βέλο, διακρίθηκαν οι
παρακάτω αθλητές του ΑΣ SHOTOKAN KARATE:

ΠΕΡΣΕΑΣ (ΒΕΛΟ)

Κωστή Αλίκη, 1η ΚΑΤΑ κορασίδων
2002 9ο-6ο Kyu και 2η Kumite Κορασίδων 2002 9ο-6ο Kyu +47 kgr
Παναγιωτάκης Γεώργιος, 1ος ΚΑΤΑ
ΠΑΙΔΩΝ 2004 9ο-6ο Kyu και 3ος Kumite
Παίδων 2004 9ο-6ο Kyu -40 & -45 Kgr
Σωτηρόπουλος Χρήστος – Βασίλειος, 3ος ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 2005 9ο-6ο Kyu
και 3ος Kumite Παίδων 2005 9ο-6ο Kyu
-40 Kgr

Μ

ετά την κατάκτηση του κυπέλλου Κορινθίας
για πρώτη φορά στην Ιστορία του ο ΑΟ Ζευγολατιού δήλωσε συμετοχή στο Κύπελλο
Ερασιτεχνών Ελλάδος και αντιμετώπισε στη Λήμνο
την τοπική ομάδα του Ηρακλή Ατσικής.
Ανήμερα της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου το
απόγευμα έγινε ο αγώνας στον οποίο η ομάδα έδειξε
πώς διανύει εποχή μεγάλης φόρμας αφού κατάφερε
να νικήσει με σχετική άνεση 1-0. Η ομάδα του Ζευγολατιού έδειξε χαρακτήρα κυριάρχησε στο παιχνίδι
και οι παίκτες του δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες
για ακόμη μεγαλύτερο σκορ.
Η πίεση στην εστία του Τζανετάκου ξεκίνησε νωρίς μόλις στο 5΄ όταν ο τερματοφύλακας του Ηρακλή
μόλις κατάφερε να αποκρούσει σε σουτ του Μπούκη.
Στο 13΄ και στο 17΄ οι Βελέντζας και Σπυρόπουλος
αντίστοιχα απείλησαν και πάλι την εστία των γηπεδούχων, ο Τζανετάκος όμως κατάφερε να αποκρούσει τις κεφαλιές τους. Ο ΑΟΖ είχε ξεκάθαρη υπεροχή
με συνεχή παρουσία στα καρέ του Ηρακλή. Στο 25΄
πλασέ του Μυργιώτη κατέληξε άουτ, ενώ στο 30΄
σέντρα σουτ του Κρίκη κατέληξε επίσης άουτ. Στο
34΄ και στο 42΄ οι Γεώργαρης και Μυργιώτης αντίστοιχα έστειλαν την μπάλα άουτ μετά από τετ-α-τετ
με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή Τζανετάκο.
Στο δεύτερο μέρος ο ΑΟΖ μπήκε αποφασισμένος
για τη νίκη. Στο 50΄ ο Δαλιάνης πλάσαρε άουτ και
πέντε λεπτά αργότερα στο 55΄ ο Μπούκης με απευθείας χτύπημα φάουλ έγραψε το 0-1.
Η ομάδα του Ηρακλή προσπάθησε να ανασυνταχθεί και να συνέλθει από το γκολ, όμως ο ΑΟΖ
με ψυχραιμία και καλές ενέργειες έδειξε πως είναι
ο κυρίαρχος του γηπέδου. Έτσι παρότι από το 60΄
έμεινε με 10 παίκτες, μετά από αυστηρή δεύτερη
κίτρινη στον Παινέση και αποβολή, δεν σταμάτησε
στιγμή να πιέζει τα καρέ του Τζανετάκου. Στο 68΄ ο
Μυργιώτης βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα αλλά σούταρε άουτ, ενώ στο 73΄ σουτ του Κρίκη
κατέληξε επίσης άουτ.
Στο 78΄ και στο 85΄ οι Καραΐνδρος και Μυργιώτης
αντίστοιχα είχαν τετ-α-τετ με τον Τζανετάκο τα οποία
όμως κατέληξαν άουτ.
Τελικά το παιχνίδι έληξε με 0-1 και θριαμβευτή τον
ΑΟΖ που πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 16.
Έτσι την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 15:00 θα
υποδεχτεί στο Δημοτικό Γήπεδο Ζευγολατιού τον
Αστέρα Περάματος Ρεθύμνου, έχοντας βάσιμες
ελπίδες να καταφέρει μια ακόμη νίκη που θα τον

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

οδηγήσει στους 8 του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
Ελλάδος!
Α.Ο.ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Δανιήλ Ναπολέων, Ντόκο, Αυγέρης, Βελέντζας, Σπυρόπουλος, Παινέσης, Καραΐνδρος Γ., Δαλιάνης (στο 50΄ Καραΐνδρος Δ.), Μπούκης, Μυργιώτης, Γεώργαρης

Δούκα Ξανθή, 3η ΚΑΤΑ κορασίδων
2002 3ο Kyu ΜΑΥΡΕΣ και 3η Kumite
Κορασίδων 2002 5ο Kyu-ΜΑΥΡΕΣ +47
kgr
Γιαννάκη Αναστασία, 3η ΚΑΤΑ κορασίδων 2004 5ο-4ο Kyu και 5η Kumite
Κορασίδων 2004 5ο Kyu-ΜΑΥΡΕΣ +40
kgr
Σούκουλης Κίμωνας, 3ος ΚΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 2006 5ο-4ο Kyu και 2ος Kumite
Παίδων 2006 5ο Kyu - ΜΑΥΡΕΣ +35
Kgr
Κατεμής Δημήτριος, 2ος Kumite
ΕΦΗΒΩΝ 5o Kyu – ΜΑΥΡΕΣ -52 Kgr
Κροκιδάς Γιώργος, 1ος Kumite
ΕΦΗΒΩΝ 5o Kyu – ΜΑΥΡΕΣ -63 Kgr
Πασαβάκης Κων/νος – Μάριος, 2ος
Kumite ΕΦΗΒΩΝ 5o Kyu – ΜΑΥΡΕΣ
-63 Kgr
Ο προπονητής Μελέτσης Δημήτρης συγχαίρει τους αθλητές του για
τις επιτυχίες τους.
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Α1 ΚΑΤηΓορίΑ ΚορίΝΘίΑΣ

Α2 ΚΑΤηΓορίΑ ΚορίΝΘίΑΣ

Αγκαλιά με τον τίτλο ο ΑΟΖ που ξέφυγε 4 βαθμούς από τη δεύτερη Κόρινθο 06. Η ομάδα του
Ζευγολατιού πήρε το 1-0 από τον Κύψελο, ενώ
η Κόρινθος 06 "αυτοκτόνησε" χαρίζοντας ισοπαλία μέσα στο γήπεδό της στον πολύ καλό Αστέρα
Δερβενίου!

Εύκολα επιβλήθηκαν τα Ταρσινά ’97 0-7 του
Φωκά Αρχαίων Κλεωνών, με τον τεχνικό του
συλλόγου, να δίνει και ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες να αγωνιστούν. Παράλληλα Ηρακλής Λεχαίου και Ολυμπιακός Άσσου είναι με το εισιτήριο
στο χέρι για την άνοδο στην Α1!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΠΕΛΟΠΑΣ - ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒ.
ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ

3-1
0-2
1-0
1-3
1-3
0-3
1-1
2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
26
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06
26
3. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 26
4. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 26
5. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
26
6. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 26
7. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
26
8. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 26
9. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
26
10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 26
11. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ
26
12. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ
26
13. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
26
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 26
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 26
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
26
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 1-5
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
1-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
2-1
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2-2
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
3-2
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 0-3
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. - ΤΑΡΣΙΝΑ '97
0-7
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 21
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 21
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 21
4. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
21
5. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 21
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝ. 21
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97
21
8. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 21
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 21
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 21
12. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
21
13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 21
14. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
21
15. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 21
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
21
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Επόµενη αγωνιστική

Επόµενη αγωνιστική

28/3/15 ώρα 3.00 το µεσηµέρι

28/3/15 ώρα 3.00 το µεσηµέρι

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.
ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - ΠΕΛΟΠΑΣ
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ.
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 06
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29/3/15 ώρα 4.00 το µεσηµέρι

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ
ΑΠΕΣΑΣ-ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ-ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

0-3
2-1
3-5
1-2
2-0
3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α
ΑΓ
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
19
2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 19
3. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
19
4. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
19
5. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
19
6. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
19
7. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 19
8. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 19
9. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ
19
10. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 19
11. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ
19
12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤ. 19
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Επόµενη αγωνιστική

ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
ΔΑΦΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ Κ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ντέρμπυ ανάμεσα στον Άρη Βοχαϊκού και την
Προοδευτική Περιγιαλίου έχουμε την Κυριακή
στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται στη 2η θέση, έχοντας
44 βαθμούς έναντι 41 του αντιπάλου τους και σίγουρα να παίζουν ακόμα και για την ισοπαλία.
Σε περίπτωση νίκης της ομάδας του Περιγιαλίου, πιθανότατα τελειώνει η υπόθεση άνοδος, ενώ
σε περίπτωση που οι γηπεδούχοι πάρουν τους
τρεις βαθμούς, θα έχουν και αυτοί πάρα πολλές
πιθανότητες για να βρεθούν στην Α2 Κατηγορία.

29/3/15 ώρα 11.00 το πρωί

ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

B2 ΚΑΤηΓορίΑ ΚορίΝΘίΑΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.-ΑΠΕΣΣΑΣ
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ ΑΟΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
ώρα 4.00 το µεσηµέρι

ΠΑΜΦΕΝΕΑΑΤΙΚΟΣ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΑΚΑΜΠΟΥ
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΘΕΥΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ
Πηγή: wwwepskor.gr

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SERVICE

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΚΟσ ΧΟΝΔΡΟσ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

Εκδηλώσεις 13
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων Ζευγολατιού

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας

Πασχαλινό Bazaar

Κοινωνικές και εξωραϊστικές δράσεις

Πασχαλινό Bazaar διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Ζευγολατιού την Τρίτη 31 Μαρτίου & την Τετάρτη 1 Απριλίου στο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού, ώρες
12.00 -13.00 και την Πέμπτη 2 Απριλίου, Παρασκευή
3 Απριλίου 12.00- 14.00 & Σάββατο 4 Απριλίου 11:00
-13:00 στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Εκεί όποιος
επιθυμεί, μπορεί να αγοράσει δώρα, διαλέγοντας ανάμεσα
σε πασχαλινές δημιουργίες με την υπογραφή του Κήρος δια
Χειρός, ενισχύοντας οικονομικά το Ταμείο του Συλλόγου.

Δραστήριος όπως πάντα, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας προγραμματίζει για το προσεχές διάστημα μια σειρά από δράσεις.
• Καταρχήν λειτουργεί Βazaar στα γραφεία του Συλλόγου με πασχαλινές δημιουργίες.
Ώρες λειτουργίας: Κάθε απόγευμα 3.00-7.00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί
10.00 -13.00.
• Από 21/3/2015 ως 3/4/2015 συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη καθαριότητας στην αίθουσα του συλλόγου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Βέλου-Βόχας μας.
• Το Σάββατο του Λαζάρου 4/4/2015 τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου αναλαμβάνουν
να ομορφύνουν τις πλατείες του Ζευγολατιού φυτεύοντας λουλούδια και άλλα καλλωπιστικά φυτά.

Με δύο, τελικά, παραστάσεις
το Θέατρο Τέχνης στο Μπολάτι
Δύο τελικά παραστάσεις θα πραγματοποιήσει το Θέατρο Τέχνης Καρόλου
Κουν – Υπόγειο στο Πολιτιστικό Κέντρο
Μπολατίου, αφού οι θέσεις για το Σάββατο 4 Απριλίου καλύφθηκαν τάχιστα!
Θέσεις υπάρχουν μόνο για την παράσταση της Κυριακής (των Βαΐων) 5 Απριλίου. Κλείστε εγκαίρως για να μπορέσετε
να παρακολουθήσετε μια μοναδική παράσταση για την ιστορία του Θεάτρου
Τέχνης.
Το έργο Υπόγειο στο Φως, είναι μια
ονειρική ιστορία που μας ταξιδεύει στα
θεατρικά κείμενα που καθόρισαν το ρεπερτόριο του Θεάτρου Τέχνης και που
σε συνδυασμό με ένα πλούσιο εικαστικό
και οπτικό υλικό εισάγουν τον θεατή σε
έναν κόσμο πραγματικότητας και μυθοπλασίας.
Εξάλλου όπως σημειώνει στο πρόγραμμα της παράστασης η Έλενα Τριανταφυλλοπούλου: «Η ιστορία του Θεάτρου Τέχνης δεν μεγάλωσε μόνη της.
Ενηλικιώθηκε πλάι στην ιστορία ενός
τόπου που αναζητούσε απεγνωσμένα
την αισθητική του ταυτότητα και ξαφνικά
του δόθηκε η ευκαιρία να βρει ένα άλλο
νόημα σε έννοιες όπως η παράδοση, η
πρωτοπορία, και η θεατρική πράξη.

Η ιστορία του Θεάτρου Τέχνης συνεχίστηκε χάρη στο πείσμα και την «αυθάδεια» πολλών ανθρώπων, που συχνά
ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές,
είχαν όμως το ίδιο σημείο συνάντησης:
το πάθος τους για το θέατρο.
Μακέτες που ζωντάνεψαν, σκηνικά
που δεν έχουν ακόμη σχεδιαστεί. Κοστούμια που φορέθηκαν, μελωδίες που
γράφτηκαν, τραγούδια που θα ακουστούν στο μέλλον. Ρόλοι, που παίζονται
ξανά και ξανά. Δυσκολίες που εμφανίστηκαν, εμπόδια που ξεπερνιούνται.
Έργα που συζητήθηκαν, εμπνεύσεις που
έσμιξαν, συνεργάτες που χάθηκαν για
πάντα, συνεργάτες που είναι πάντα εδώ.
Μια πρόβα που εξελίσσεται, μια παράσταση που δεν έχει τελειώσει. Πάθος
που έγινε μαγεία, όνειρα που έφτιαξαν
Θέατρο, Τέχνη που γίνεται Φως.
Σύνθεση κειμένου – Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης. Δραματολόγος παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.
Παίζουν (αλφαβητικά): Δημήτρης Καλαντζής, Κωστής Καπελώνης, Ηρώ Κωστή, Φώτης Μακρής, Γιάννα Μαλακατέ
Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων:6945871808 και
6946524680

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

14 υγεία-Μικρές Αγγελίες
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

• θυρεοειδούς τραχήλου

Πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.

• µαστού - οσχέου

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• παιδιατρικά

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα
σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαµβάνει την εκπόνηση
πανεπιστηµιακών εργασιών. Τιµές λογικές.
Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληροφορικής αναλαµβάνει αναβαθµίσεις, επισκευές
και format υπολογιστών. Λογικές τιµές. Τηλ.
επικοινωνίας: 6978977631 9/1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ στο
νοµό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363 6/2

∆ΙΑΦΟΡΑ

598266 κ’ 27410 56496.

3/11

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 60 τ.µ. µε WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα 70 τ.µ. το καθένα. Ζευγολατιό, δρόµος Γράνας. τηλ. 2741054955 και κιν. 6984-074068

ΖΗΤΕΤΑΙ TV 20-22 ιντσών µε ενσωµατωµένο
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης. 15/12

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέµµα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 154 τ.µ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, µε
αυτόνοµη θέρµανση 2 WC ιδιωτικός-προστατευόµενος χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και
τριφασικό ρεύµα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977

τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκούφι-Γκολέτα. ∆ύο δρόµοι επιλογής: Βελινιάτικα
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής κατοικία 110 τ.µ. στο
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984074068

∆ΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ώστε τις µικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δηµοσιευτούν για ένα µήνα ∆ΩΡΕΑΝ!

∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύµφωνα
µε το νόµο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφηµερίδας

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

ίστορικά 15
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

1823: ο ΑΚροΚορίΝΘοΣ ΠΑρΑΔίΔΕΤΑί ΣΤουΣ ΕλληΝΕΣ

οι Βοχαΐτες ζητούν την επιστροφή στη γη τους
Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί μια
ευκαιρία να θυμηθούμε και να επανεκτιμήσουμε τον
τεράστιο αγώνα που δόθηκε από τους προγόνους μας
για την ελευθερία. Μια ελευθερία που, οι τότε Έλληνες, επιθυμούσαν να ξοδέψουν σε ειρηνικά έργα, στο
αλέτρι, την καλλιέργεια της γης, το χτίσιμο των χωριών τους, την ηρεμία και τη γαλήνη των οικογενειών
τους. Θεωρώντας ότι διαχρονικά το διακύβευμα για
την ευτυχία του ανθρώπου είναι αυτό που εύστοχα
σημειώνει ο ποιητής «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος /
να ‘ναι ήμερος και άκακος. / Λίγο ψωμί, λίγο κρασί /
Χριστούγεννα κι Ανάσταση» , αφιερώνουμε το χώρο
της στήλης «Ιστορικά» στην παρουσίαση μιας επιστολής των Βοχαϊτών προς τον έπαρχο της Κορίνθου το
1823…
Βρισκόμαστε στον Οκτώβριο του 1823, το κάστρο
του Ακροκορίνθου έχει περιέλθει στην κυριαρχία των
Ελλήνων, η λευτεριά έχει ανθίσει απ’ άκρη σ’ άκρη
της κορινθιακής γης και μαζί της οι ελπίδες των κατοίκων της για μια ζωή ήρεμη, ειρηνική και προπάντων ελεύθερη. Αμέσως
μετά την κατάληψη του κάστρου, λοιπόν, οι κάτοικοι της Βόχας στέλνουν
έγγραφο στον τότε έπαρχο Κορίνθου κ. Λάμπρο Αλεξάνδρου και ζητούν να
τους παραχωρηθεί η δυνατότητα επανεγκατάστασης στην πάτρια γη τους.
Το έγγραφο, που σήμερα βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων αναφέρει:
«Ευγενέστατε Έπαρχε της Κορίνθου κ. Λάμπρε Αλεξάνδρου
Το πέσιμον του κάστρου αναγεννά εις ημάς την ελπίδα να κατοικήσωμεν την
πατρίδα μας, λέγω την πεδιάδα της Βόχας, και ήδη πολλοί εξ ημών αφίσαντες τα ορεινά μέρη της επαρχίας καταβαίνωμεν εκεί, διά να ζωογονηθώμεν
από τον αέρα της αγαπητής μας πατρίδος, όπου πρώτον ίδομεν τον ήλιον. Η
διασπορά μας όμως, ο εξ αυτής θάνατος και προ πάντων η εσχάτη δυστυχία
και ένδεια αντισκόπτουσιν την ιεράν μας ταύτην επιθυμίαν. Άλλοι εξ’ ημών
δεν έχωσι σπόρους, άλλοι καματερά*, άλλοι κατοικίας και εν ενί λόγω απαξάπαντες στερούμεθα των εις εργασίαν της γης και προς το ζην αναγκαίων.
Το χειρότερον, ότι υποπτεύοντες, νέα εισδρομήν* των εχθρών κατ’ αυτά τα
μέρη, δειλιώμεν.

Ο μόνος τρόπος εις το να ενθαρρύνη όλους ημάς
εις κατοίκησιν της πατρίδος μας και καλλιέργειαν αυτής, είναι η επίβλεψις της σεβαστής ∆ιοικήσεως. Όθεν
προστρέχωμεν εις την ευγενείαν της, του οποίου τον
χαρακτήραν εις πολλάς περιπτώσεις εδοκιμάσαμεν και
επληροφορήθημεν, ότι φιλοτίμως ενεργείς την καλήν
κυβέρνησιν, και το όφελος της επαρχίας και παρακαλούμενη να μεσιτεύσης εις την σεβαστήν ∆ιοίκησιν να μας
χαρίσει τριτοδέκατα* και δέκατα* των εις την πεδιάδα
Βόχαν ιδικών μας και εθνικών κτημάτων. Η ελευθέριος
αύτη χάρις γινομένη θέλει ενθαρρύνει όλους τους Βοχαΐτες να πωλήσωσι τα παιδιά των δια να αγοράσωσι σπόρους, καματερά και λοιπά αναγκαία, να κτίσωσι μικράς
καλύβας, και να γεωργήσωσι τη γην σκαλίζοντες με τας
δικέλας. ∆εν αμφιβάλλωμεν ότι η φιλάνθρωπος ημών
∆ιοίκησις φιλοφρόνως θέλει υποδεχθή την παρακάλεσίν
μας, και η ευγενεία της δια μιας τοιαύτης προς ημάς ευεργεσίας, θέλετε γίνει πρωταίτιος της κατοικήσεως της
πατρίδος μας και ευτυχίας, και θέλει διαιωνίζεται το όνομά της εις την εποχήν της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, συνεργών εις εν τοιούτον
θεάρεστον και κοινοφελές έργον, και θέλομεν σε γνωρίζει άλλον Κέκροπα της
πατρίδος μας. Μένομεν με όλον το σέβας.
Τη 6 Νοεμβρίου 1823, Βόχα
Εκατόνταρχος
Παπαθανάσης Λέκας
Παππά Παγούνης
Παναγιώτης Οικονόμου
Παππά Αντώνιος
Δημήτρης Μπήριζης
Παππά Χρήστος
Θανάσης Ρομπόκος
Παππά Ανδριανός
Αναγνώστης Πρωτοπαππά
Νάκος
Γεωργάκης Μπουντούρης
Κωνσταντής
Νικολάκης
Γκίκας
Γαμπρούλης
Ότι ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω
Τη 7 9μβριος 1823, Κλημέντι.
Ο Γενικός Γραμματεύς της επαρχίας Κορίνθου
Μανουήλ Σαλτέλης»

* Καματερά: Υποζύγια, ζώα που χρησιμοποιούνται για αγροτικές εργασίες. Γενικότερα γαϊδούρια ή μουλάρια. * Εισδρομή: Επιδρομή. * Δέκατο: φόρος δεκάτης, το 10%
επί της παραγωγής, επί όλων των προιόντων * Τριτοδέκατο: ο φόρος της δεκατιάς και του τρίτου, το 1/10 και τα 3/10 των προϊόντων, πρόσοδοι ∆ημοσίου και ιδιοκτήτου.
* Δικέλα: ειδικό σκαπτικό εργαλείο για πολύ βαθύ σκάψιμο, το οποίο απαιτούσε μεγάλη δύναμη.

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι 27410 51177
κιν. 6974 446115

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Νίκος Καραµαλίκης

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

