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πολιτών
Γνώμη

Φ. 81  •  ΤΡΙΤΗ  12  ΜΑΙου  2015
δΙΑνεΜεΤΑΙ δωΡεΑν

σελ. 6-9

ΔΗΜΟΣ  Σ ΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αλλαγή Κανονισμού Καθαριότητας
και έγκριση της Περιβαλλοντικής 
μελέτης για τα έργα διαχείρισης 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων

σελ. 14

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

7ο Nafplio-Corinthia Historic Rally

Γκέλα για τον ΑοΖ
Έχασε 0-1 από τον Ιάλυσο

Γέμισαν αντίκες 
οι δρόμοι της Βόχας!

Μιλούν για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα αγροτικά, 
το φράγμα του Ασωπού και τον "Αντι-Καλλικράτη"

σελ. 4-5

ΦΑνΗΣ 
ΚουΡεΜΠεΣ

ΜΑΡΙΑ 
ΘεΛεΡΙΤΗ

ΑΠοΚΛεΙΣΤΙΚεΣ ΣυνενΤευΞεΙΣ Των ΒουΛευΤων ΚοΡΙνΘΙΑΣ

σελ. 16

Τσουχτερά πρόστιμα έως 5.000 € για τους παραβάτες 
και έμφαση στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
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2 πολιτών
ΓνώμηΤα εν Δήμω

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
2742 301 792 // 6942 471 577
georgios.trifonopoulos@gmail.com

Γιώργος Τρυφωνόπουλος
Ζωοτροφές 

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 110, Στάση Αχέπα, Βέλο
τηλ. 2742 301 792  //  κιν. 6942 471 577

e-mail: georgios.trifonopoulos@gmail.com

Ξηρά τροφή
σκύλου 20 kg

Κονσέρβα
σκύλου 1250 gr

από

Τροφή πτηνών
α΄ ηλικίας 20 kg

Τροφή πτηνών
β΄ ηλικίας 25 kg

Κουνελίνη
χωρικής

εκτροφής 25 kg

Γάντια εργασίας

13,99 €

0,99 €

11,49 €

12,99 €

10,99 €

0,80 €

36,99 €

Σπίτι σκύλου 

Επιλογή που συµφέρει!

η νέα
πρόταση στις

Κατάστηµα: Ελ. Βενιζέλου 36, τηλ.: (27440) 64488 - 63072
Εργαστήριο: Γούβα Λειβαδάκι, τηλ. (27440) 62886, Λουτράκι

25ης Μαρτίου 1, τηλ. (27410) 52305 - Ζευγολατιό

Περαχώρα τηλ.: (27440) 79091

Στο δημοτικό συμβούλιο, όπως ήταν 
αναμενόμενο συνεχίστηκε η ένταση 
είχε ξεκινήσει λίγες μέρες νωρίτε-
ρα με συζητήσεις και αναρτήσεις στα 
social media σχετικά με την κοπή του 
επίμαχου φοίνικα στο Ζευγολατιό. Το 
θέμα έθιξαν και οι δύο Ζευγολατιώτες 
αρχηγοί της αντιπολίτευσης στις τοπο-
θετήσεις τους.

 Ο Θανάσης Μανά-
βης είπε ότι η κοπή του 
δέντρου ήταν λάθος. 
«Όταν ψηφίσαμε για 
την κοπή των δέντρων 
ψηφίσαμε για συγκε-

κριμένα δέντρα», ανέφερε. Σημείωσε 
πώς η αναφορά του δημάρχου για τους 
Ζευγολατιώτες ότι βρίζουν χυδαία και 
έχουν αγελαία συμπεριφορά δεν ήταν 
πρέπουσα.  «Οι Ζευγολατιώτες», είπε 
«έχουν επιδείξει και ήθος και υπομονή 
γύρω από τα μεγάλα προβλήματα που 
υπάρχουν στο δήμο. Θα ήθελα», κατέ-
ληξε «ο δήμαρχος να είναι πιο ευγενι-
κός με τους δημότες που εξέλεξαν τον 
δήμαρχο».

Ο Νίκος Τσίτουρας 
με τη σειρά του ανα-
φέρθηκε στο ζήτημα 
της κοπής του φοίνικα 
και τόνισε πώς κατά τη 
γνώμη του το δέντρο 

κόπηκε αυθαίρετα. «Ήμουν εκεί όταν 
έγινε η κοπή», είπε «είναι ψέματα ότι 
ανέβηκαν επάνω και είδαν για το σκαθά-
ρι, ήταν απόφαση, που πήρε ο Χάρης ο 
Κωτσάκος ότι θα κοπεί και ο φοίνικας», 
τόνισε με έντονο ύφος.

Στη συνέχεια ανέλυσε το τυπικό που 
έπρεπε να ακολουθηθεί για να κοπεί ο 
φοίνικας λέγοντας: «Για να κοπεί ένας 
φοίνικας στο νομό πρέπει να ‘ρθει η 
γεωργική υπηρεσία να κάνει διάγνωση 
ο κ Παπαϊωάννου, ο γεωπόνος που εί-
ναι υπεύθυνος για τους φοίνικες και να 
εκδώσει απόφαση για το αν μπορεί να 
καταπολεμηθεί το σκαθάρι ή να κοπεί ο 

φοίνικας με συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές:  να γίνει λάκκος και τυλιγμένος μέσα 
σε νάιλον ο φοίνικας να θαφτεί για να μην 
εξαπλωθεί το σκαθάρι. Κάτι τέτοιο δεν 
έγινε», υπογράμμισε.  Στην συνέχεια μί-
λησε για την οργή και την αγανάκτηση 
των κατοίκων του χωριού και είπε πως 
«αν ήταν κειμήλιο ιστορικό του Ζευγολα-
τιού αυτό αφορά τους κατοίκους του χω-
ριού.  Του είπα του Κωτσάκου «άστον το 
φοίνικα να τον συζητήσουμε την Τετάρτη 
στο συμβούλιο, δεν έχει πέσει 50 χρόνια 
δεν θα πέσει σε 5 μέρες». Και σεις», είπε 
απευθυνόμενος στο δήμαρχο «αντί να 
ζητήσετε μια συγνώμη έρχεστε με έναν 
λίβελλο και κατηγορείτε την αντίθετη 
άποψη. Όποιος έχει αντίθετη άποψη έχει 
κενό γνώσης, σοβαρότητας και ευθύ-
νης;» αναρωτήθηκε.

Ο δήμαρχος, που παρενέβη για λίγο, 
εξήγησε ότι η ανακοίνωση δεν είχε 
σκοπό να προσβάλλει κανέναν. Αναφε-
ρόταν μόνο στο τι θα γινόταν αν συνέ-
βαινε κάποιο ατύχημα με τον φοίνικα.

Η έκρηξη και η επίθεση 
στον πρόεδρο

Κι ενώ φαινόταν ότι 
όλα θα τελείωναν ήρεμα 
με καταγεγραμμένες τις 
διαμαρτυρίες της αντι-
πολίτευσης, τις οποίες ο 
δήμαρχος αντιμετώπισε 

με ολύμπια αταραξία, το λόγο πήρε ο 
Λάμπης Τανισχίδης, αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος επιχεί-
ρησε να εξηγήσει στο συμβούλιο τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για 

την κοπή των δέντρων. Ο κ. Τανισχίδης 
λοιπόν αναφέρθηκε σε έγγραφο από 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό από το 
2011, το οποίο ταυτοποιεί το σκαθάρι, 
ενώ έγγραφο της Πολεοδομίας στη 
συνέχεια το ίδιο χρονικό διάστημα δί-
νει έγκριση κοπής του συγκεκριμένου 
φοίνικα. Ωστόσο, τόνισε ο αντιδήμαρ-
χος, επειδή ο φοίνικας δεν εμφάνιζε 
σοβαρό πρόβλημα, η υπηρεσία δεν 
τον έκοψε τότε αλλά παρακολουθούσε 
στενά την εξέλιξή του. Την ημέρα όμως 
που το συνεργείο πήγε να κλαδέψει τα 
πεύκα και να καθαρίσει τον φοίνικα δι-
απίστωσε ότι το πρόβλημα ήταν σοβα-
ρό: «Όταν ανέβηκε το πριόνι επάνω για 
να κόψει τις πρώτες κλάρες ήταν τε-
λείως κούφιο. Έχω φωτογραφίες που 
μπορείτε να τις δείτε», είπε ο Λάμπης 
Τανισχίδης και αυτό έφερε την έκρηξη 
Περαχωρίτη.

Ο Θανάσης Περαχωρίτης που ως 
δημότης παρακολουθούσε την συζή-
τηση του δημοτικού συμβουλίου φώ-
ναξε στον Λάμπη Τανισχίδη: «Λάμπη 
εκτίθεσαι». Ο Γιώργος Πρεδάρης, από 
τη θέση του προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου του ζήτησε να μην διακό-
πτει τη συνεδρίαση για πάρει απάντηση 
από τον Περαχωρίτη «Φέρε την αστυ-
νομία να με βγάλεις έξω»!!!

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
απευθύνθηκε στην 
πρώην ιδιότητα του κ. 
Περαχωρίτη «Έχετε δια-
τελέσει δημοτικός σύμ-
βουλος σεβαστείτε τους 

συμβούλους, σεβαστείτε το συμβούλιο. 
Είστε απαράδεκτος», όμως  εκείνος 
απάντησε σε πλήρη ένταση, χρησιμο-
ποιώντας εκφράσεις που έπλητταν το 
προσωπικό και επαγγελματικό κύρος 
του Γιώργου Πρεδάρη: «Και εσύ σαν 
εκπαιδευτικός είσαι απαράδεκτος, που 
λες ότι το δελτίο τύπου δεν αναφέρεται 
στο Ζευγολατιό. Λυπάμαι που είσαι εκ-
παιδευτικός, λυπάμαι που έχεις παιδιά 
στα χέρια σου»!!!!!!

Η σκληρή αυτή επίθεση, ανεξήγητη 
και εκτός της επίμαχης συζήτησης για 
την κοπή του φοίνικα, πυροδότησε την 
οργή του προέδρου που διέκοψε το 
συμβούλιο και ζήτησε σε πολύ έντονο 
ύφος από τον Περαχωρίτη να αποχω-
ρήσει από την αίθουσα απαιτώντας πα-
ράλληλα τη συγνώμη του.

Μετά από την ολιγόλεπτη διακοπή, τα 
πνεύματα ηρέμησαν, η προ ημερησίας 
συζήτηση σταμάτησε και το συμβούλιο 
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, ενώ ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Λάμπης Τανισχίδης απο-
χώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο πρόεδρος πλήρωσε 
τη νύφη για το φοίνικα
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Επιτέλους απολογισμός!
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του συμ-

βουλίου ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυ-
ριάκος ενημέρωσε το σώμα θα γίνει απο-
λογισμός της δημοτικής αρχής στα τέλη 
Μαΐου με αρχές Ιουνίου και θα αφορά σε 
ενημέρωση για τα οικονομικά του δήμου, 
τι έχει γίνει τα προηγούμενα 4 χρόνια και 
ό,τι έγινε το τελευταίο εξάμηνο. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων
Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων πρόκειται 
να κατατεθούν κάποιες προτάσεις στο 
ΦΟΔΣΑ, ενώ παράλληλα προχωρά  η 
προμήθεια των κάδων κομποστοποίησης. 
Επίσης ανέφερε ότι έχει κλειστεί ραντεβού 
στο ΥΠΕΚΑ για συζήτηση και ενημέρωση 
στο θέμα των απορριμμάτων αλλά και ότι 
έχει καλέσει τους βουλευτές Κορινθίας να 
πραγματοποιήσουν μια συνάντηση μαζί 
του, στην οποία θα μιλήσουν για το πρό-
βλημα των σκουπιδιών αλλά και γενικότε-
ρα για τα προβλήματα του δήμου. 

Τα φορτηγά από την Τρίπολη
Σ’ αυτό το σημείο παρενέβη ο αρχηγός 

της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης και 
ζήτησε να μάθει τι γίνεται με τα σκουπίδια 
της Τρίπολης που έρχονται στις εγκαταστά-
σεις της ECORAP στο Μπολάτι. Ο δήμαρχος 
και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δήλωσαν ότι 
δεν έχουν καμία ενημέρωση επί του θέ-
ματος αλλά ο Θανάσης Μανάβης επέμεινε 
ότι υπάρχει ζήτημα αφού το Πάσχα πέρα-
σαν νταλίκες με σκουπίδια, τα οποία όπως 
εκτίμησε μπορεί να μεταφέρουν μέχρι και 
160 τόνους την ημέρα. 

Το χλώριο και οι σχάρες
Ο Νίκος Τσίτουρας στην τοποθέτησή του 

επανέφερε το θέμα της τιμής αγοράς του 
χλωρίου. Κατηγόρησε τη δημοτική αρχή 
ότι αδιαφορεί και σπαταλά χρήματα, ενώ 
εδώ και τέσσερις μήνες έχει δώσει στοι-
χεία ότι η τιμή του χλωρίου είναι ιδιαίτερα 
τσουχτερή (46 λεπτά χωρίς ΦΠΑ), όταν ο 
δήμος Ερμούπολης για παράδειγμα αγο-
ράζει με 28 λεπτά χωρίς ΦΠΑ. Ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης τόνισε ότι όταν 
γίνεται η αγορά με την διαδικασία του πρό-
χειρου διαγωνισμού είναι δυνατόν να επι-
τευχθούν χαμηλότερες τιμές. Η ποσότητα 
όμως που αγοράζει ο δήμος μας, τόνισε 
ο Βασίλης Τρωγάδης, είναι μικρή και δεν 
αρκεί για την πραγματοποίηση πρόχειρου 
διαγωνισμού. Ο Νίκος Τσίτουρας αντέτεινε 
ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στην αγο-
ρά και άλλα χημικά ώστε να ανέβει ο λο-
γαριασμός και να επιτρέπεται η διεξαγωγή 
πρόχειρου διαγωνισμού.

Κατόπιν, ο αρχηγός της ελάσσονος μει-
οψηφίας αναφέρθηκε σε μία απόφαση 
ανάθεσης για σχάρες φρεατίων του δήμου 
η οποία του φάνηκε υπέρογκη. Στην απά-
ντησή του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο προμη-

Διαφωνίες και κόντρες με την αντιπολίτευση
Τα σκουπίδια της Τρίπολης, η τιμή αγοράς του χλωρίου, οι απευθείας αναθέσεις για σχάρες και η μη αναφορά 

συμμετοχής στις δράσεις συλλογής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτέλεσαν σημεία τριβής

θευτή ανατίθενται και μικρομερεμέτια για 
τα οποία δεν υπάρχει άλλος τρόπος να 
πληρωθεί. «Δηλαδή εδώ είναι μια απά-
τη», επεσήμανε σε έντονο ύφος ο Νίκος 
Τσίτουρας επιφέροντας την αντίδραση από 
πλευράς προεδρείου και αντιδημάρχου οι 
οποίοι απαίτησαν την ανάκληση της. Ο αρ-
χηγός της ελάσσονος μειοψηφίας εξήγησε 
πως χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση 

επειδή κανείς στην οικονομική επιτροπή 
δεν είχε ενημερωθεί για τον σκοπό της 
ανάθεσης και έτσι όταν το ανακάλυψαν 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τους δημιούργησε υποψίες.

Παράπονα
Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος στην το-

ποθέτησή του ξεκίνησε εκφράζοντας τα 
παράπονά του προς την αντιδήμαρχο 

Κοινωνικής Πολιτικής Μαρία Καλλίρη 
διότι δεν συμπεριέλαβε στο σχετικό ευ-
χαριστήριο τη συνεισφορά της παράταξής 
τους στη συγκέντρωση τροφίμων για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η κ. Καλλίρη 
προσπάθησε να λύσει την παρεξήγηση, 
όμως ο αρχηγός της Εν.Ριζοσπ.Παρατ. 
την έκοψε αυστηρά, λέγοντάς της ότι θε-
ωρεί μικροπρεπή τη συμπεριφορά της!

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 

Χαλκί, Νεμέα

απ
ό Κ

αλέ
ντζ

ι,
Σου

λην
άρ

ι, Χ
αλκ

ί

απ
ό Β

ρα
χά

τι

απ
ό Ά

σσο
, Βρ

αχ
άτι

από Βοχαϊκό,
Μπολάτι

γέφυρα         Αγίας Τριάδας
ΓΡΑΜΜΉ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥΑγ

ίας
 Τρ

ιάδ
ας

Δη
μ. 

Ζιο
ύβ

α

Αγίας Μαρίνας

Γεω
ργ

ίου
 Πα

πα
νδ

ρέ
ου

Πλ
ασ

τή
ρα

Κωστή Π
αλαμά

Ασ
ημ

. Β
ου

δο
ύρ

η

προς στάση Προαστιακού

Γράνα 
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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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

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

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

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός

Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

Πατάει γκάζι στη διαχείριση απορριμμάτων�
Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του δήμου Σικυωνίων. Προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα 

για τους παραβάτες και δίνει έμφαση στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Προχωρώντας με γρήγορους ρυθ-
μούς προς την κατεύθυνση μιας νέας 
αρχής ως προς τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, το δημοτικό Συμβού-
λιο Σικυωνίων ψήφισε νέο κανονισμό 
καθαριότητας στη συνεδρίαση της 
29ης Απριλίου 2015. 

Συγκεκριμένα ψήφισε αλλαγές σε 
συγκεκριμένα άρθρα όπως αυτό του 
προσδιορισμού και της ταξινόμη-
σης απορριμμάτων. Έτσι στο εξής τα 
απόβλητα ταξινομούνται σε δημοτικά 
(αστικά), ειδικά, τοξικά-επικίνδυνα, 
ανακυκλώσιμα. 

Με βάση τον ψηφισθέντα κανονι-
σμό η οργάνωση και επίβλεψη της 
συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς 
και διάθεσης των οικιακών μη ογκω-
δών δημοτικών απορριμμάτων γί-
νεται με ειδικά μέσα του δήμου στο 
χώρο διαλογής και διάθεσης απορ-
ριμμάτων ή όπου αλλού ορίσει η Δη-
μοτική Αρχή.

Η αποκομιδή και μεταφορά των 
ογκωδών (παλαιά έπιπλα, άχρηστες 
οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λπ.), 
πραγματοποιείται εντός δέκα (10)  ερ-
γασίμων ημερών από την ειδοποίηση 
που γίνεται από τον ενδιαφερόμενο 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου, ή βάσει κάποιου προγράμμα-
τος Διαλογής στην Πηγή που καταρ-
τίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας του 
Δήμου. 

Ως προϋποθέσεις της αποκομιδής 
αυτής ορίζονται: Α) ο όγκος των συ-

γκεκριμένων απορριμμάτων κάθε 
ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην 
είναι μεγάλος και ειδικότερα να κα-
ταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει 
το ήμισυ της χωρητικότητας της κα-
ρότσας ανοικτού φορτηγού ενός (1) 
τόνου.Β) Τα κλαριά θα δένονται σε μι-
κρά δέματα και τα χόρτα θα τοποθε-
τούνται σε ανθεκτικούς πλαστικούς 
σάκους, για την εύκολη φόρτωσή 
τους από τους εργάτες του Δήμου. 
Γ) Η καταβολή ειδικού τέλους απο-
κομιδής, το οποίο ορίζεται σε δέκα 
(10 €) ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή ανά 
μονάδα αποκομιδής, όταν πρόκειται 
για αποκομιδή πολλών ογκωδών 

αντικειμένων. Δ) Διευκρινίζεται ότι σε 
καμία περίπτωση δεν αποκομίζονται 
χόρτα από καθαρισμό οικοπέδων, 
υπόλοιπα από κλαδέματα αγροκτη-
μάτων, οικοδομικά υλικά και μπάζα.

Τσουχτερά πρόστιμα
Πρόστιμα που φτάνουν και τις 5000 

ευρώ, προβλέπει ο νέος κανονισμός 
για μια σειρά παραβάσεων. Για παρά-
δειγμα κάθε παρεμπόδιση τοποθέ-
τησης ή μετακίνησης κάδων ή αφαί-
ρεση προστατευτικών «Π» αλλά και 
εσκεμμένη φθορά επισύρει πρόστιμο 
από 100-500 ευρώ, που διπλασιάζε-
ται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. 

Επίσης, η τοποθέτηση απορριμ-
μάτων έξω από τους κάδους, η ενα-
πόθεσή τους χωρίς την κατάλληλη 
συσκευασία ή ρίψη ελαίων μέσα και 
έξω από τους κάδους ή ακόμη και η 
απόρριψη σακούλας από το μπαλκόνι 
προς τον κάδο (;!) τιμωρείται με χρη-
ματικό πρόστιμο από 50-500 ευρώ. 

Ακόμη και η ρίψη των σακκούλων 
σκουπιδιών μέσα στον κάδο με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μένει ανοιχτό το κα-
πάκι επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ. 

Τέλος, η ανάμειξη ειδικών και επι-
κίνδυνων απορριμμάτων και ανακυ-
κλώσιμων με οικιακών αποβλήτων 
απαγορεύεται ρητά. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις δύναται να επιβληθεί πρό-
στιμο που ξεκινά από τα 500 ευρώ 
και φτάνει για σοβαρές περιπτώσεις 
ανάμειξης αποβλήτων τα 5000 ευρώ!

Ανακύκλωση- 
Κομποστοποίηση

Ειδική μνεία γίνεται στον Κανο-
νισμό καθαριότητας για την ανακύ-
κλωση και την κομποστοποίηση, 
όπου τονίζεται ότι στόχος είναι μέχρι 
το 2020 να ανακυκλώνεται το 50% 
των οικιακών απορριμμάτων. Ανα-
φέρονται αναλυτικά όλες οι μέθοδοι 
αλλά και οι υποχρεώσεις πολιτών και 
επιχειρήσεων, με χαρακτηριστικό το 
τσουχτερό πρόστιμο των 500-5000 
ευρώ για τοποθέτηση στους καφέ και 
πράσινους κάδους απορριμμάτων 
που δεν είναι κατάλληλα!
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Τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων του έργου «Έργα Διαχείρισης (Κομπο-
στοποίησης & Διαλογής) αστικών στερεών 
αποβλήτων δήμου Σικυωνίων» παρουσία-
σε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταμα-
τόπουλος στην συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σικυωνίων την 29η Απριλίου 
2015. 

Η εγκατάσταση πρόκειται να εξυπηρε-
τήσει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων 
ανατρέποντας τον μέχρι τώρα τρόπο συλ-
λογής των απορριμμάτων. Σήμερα γίνεται 
υποτυπώδης διαχωρισμός των σκουπι-
διών από τους πολίτες σε πράσινους και 
μπλε κάδους. Τα μεν ανακυκλώσιμα υλικά 
μεταφέρονται σε ιδιωτική εγκατάσταση 
για διαχείριση, όπου ο δήμος πληρώνει 
την ανάλογη χρηματική εισφορά.  Τα δε 
απορρίμματα του πράσινου κάδου ενα-
ποτίθενται στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου με 
απορριμματοφόρα του δήμου, σε περι-
ορισμένες ποσότητες. Η δημοτική αρχή 
Σικυωνίων προσανατολίζεται στην αλλαγή 
αυτού του πλαισίου και στην επεξεργασία 
των απορριμμάτων μέσα από το τρίπτυχο 
μπλε (ανακυκλώσιμα), καφέ (κομποστο-
ποίησης) και πράσινου (υπόλοιπα) κάδου.

Τα έργα που σχεδιάζονται να υλοποι-
ηθούν αφορούν: Μία μονάδα κομποστο-
ποίησης οργανικού κλάσματος δυναμι-
κότητας 19,3tn/μέρα. Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών με μονάδα δε-
ματοποίησης δυναμικότητας 38,2 tn/
μέρα. Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης 
δεματοποιημένων ανακυκλώσιμων υλι-
κών, συνολικής επιφάνειας 250 m2 & δυ-
νατότητα αποθήκευσης 120 tn/15 ημερών. 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγιδίων 
(ΕΕΣ), ως συνοδό έργο του ΚΔΑΥ (συμπε-
ριλαμβανομένου του δικτύου αγωγών). 
Γεφυροπλάστιγγα  45  τ.μ., οικίσκο γεφυ-
ροπλάστιγγας 25 τ.μ.  και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου (περίφραξη, πύλη 
εισόδου, φυτεύσεις, εσωτερική οδοποιία).

Ως σημαντικότερα πλεονέκτημα της κα-
τασκευής του ΚΔΑΥ στο πλαίσιο του Έργου 
παρουσιάστηκαν τα εξής: • Διαλογή των 
Ανακυκλώσιμων Υλικών από τη μάζα των 
ΑΣΑ, με αποτέλεσμα το τελικό υπόλειμμα 
να αποτελείται από κυρίως οργανικό υλικό 
που δύναται να διαχειριστεί ως compost. 
• Εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων 
πρωτογενών υλικών στη βιομηχανία, 
μέσω της ανακύκλωσης των ΑΥ των ΑΣΑ 
και της χρήσης τους ως δευτερογενή υλι-
κά. • Εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτή-
των φυσικών πόρων, νερού και ενέργειας 
στη βιομηχανία, μέσω της χρήσης δευτε-
ρογενών υλικών. • Βελτίωση του «απο-
τυπώματος άνθρακα» της βιομηχανίας 
και των διεργασιών διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων της εξυπηρετούμενης από το 
Έργο περιοχής. • Μείωση του όγκου των 
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της δεμα-
τοποίησης, μειώνοντας το κόστος μεταφο-
ράς τους για ανακύκλωση/ανάκτηση ενέρ-
γειας στους εκάστοτε τελικούς αποδέκτες. 
• Μείωση του κόστους μεταφοράς των ΥΣ 

Εγκρίθηκε η Περιβαλλοντική για τα έργα 
διαχείρισης αστικών Στερεών αποβλήτων

(μπλε κάδος) από τους Δήμους που 
έχουν ήδη ενταχθεί στην ανακύκλω-
ση. • Δημιουργία θέσεων εργασίας. • 
Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των 
ΑΣΑ, οδηγώντας, σε συνδυασμό με 
την κομποστοποίηση, σε μηδενική 
παραγωγή αποβλήτων για διάθεση 
σε χώρους διάθεσης (ΧΥΤΥ). • Ευρεία 
κοινωνική αποδοχή.

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των 
δυνητικών Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων  αναφέρει επιπτώσεις στον 
αέρα, όπου το Έργο αναμένεται να 

επιφέρει συγκριτικά περιβαλλοντικά 
οφέλη όσον αφορά στην ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, έκλυση οσμών, όπου 
οι αρνητικές του επιπτώσεις μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως μικρής έντα-
σης και τοπικές και επιπτώσεις στο 
Ακουστικό Περιβάλλον, αφού υπο-
λογίζεται ότι σε καθημερινή βάση θα 
πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 
5-7 ελεύσεις απορριμματοφόρων,  
για απόθεση ΑΣΑ, όσες ακριβώς και 
στο παρελθόν, για απόθεση στο χώρο 
του ΧΥΤΑ.  Η διασπορά, ωστόσο, των 

διαδρομών, καθώς η μέριμνα για πα-
ράκαμψη κατοικημένων περιοχών 
βοηθάει στη διάχυση της ηχητικής 
όχλησης.   

Τέλος, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στο φυσικό περιβάλλον θα είναι θε-
τικές, μακροχρόνιες και μόνιμου 
χαρακτήρα, ενώ στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον θα υπάρξουν παραπάνω 
θέσεις εργασίες (εκτιμάται 18), ενώ 
θα δημιουργηθούν οικονομικά οφέ-
λη στους αγρότες της περιοχής από 
τη χρήση των κομπόστ.
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 ■ Μόλις πριν από λίγες μέρες ο 
Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής 
ανάπτυξης κ. Χαράλαμπος Κα-
σίμης μίλησε για ένα άλλο μο-
ντέλο αγροτικής πολιτικής που 
δεν θα στηρίζει το μέλλον των 
αγροτών στις ευρωπαϊκές επι-
δοτήσεις. Ποια είναι η γνώμη 
σας και τι πιστεύετε ότι πρέπει 
να γίνει στην περιοχή μας ώστε 
να αναπτυχθεί κατά το μέγιστο 
και βέλτιστο τρόπο η αγροτική 
παραγωγή.

Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εί-
ναι απαραίτητες για τη συνέχιση 
της αγροτικής δραστηριότητας και 
αποτελούν ένα μη ευκαταφρόνητο 
μέρος του αγροτικού εισοδήματος. 
Γι αυτό το λόγο μάλιστα ως αξιω-
ματική αντιπολίτευση καταγγείλαμε 
την προηγούμενη κυβέρνηση για 
απουσία ουσιαστικής διαπραγμά-
τευσης για τη νέα ΚΑΠ που είχε σαν  
αποτέλεσμα οι επιδοτήσεις που θα 
λαμβάνουν οι αγρότες έως το 2020 
να είναι σημαντικά μειωμένες σε 
σχέση με σήμερα. Αυτό που πιστεύω  
εννοούσε ο γγ είναι ότι θα πρέπει να 
δώσουμε ώθηση στην παραγωγή 
ποιοτικών με υψηλή προστιθέμενη 
αξία αγροτικών προϊόντων, τα οποία 
μαζί με τις ενισχύσεις θα συμβάλ-
λουν στην τόνωση και στήριξη του 
αγροτικού εισοδήματος.

Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες και ειδικότερα του νομού 
μας, μιας είμαι γεωπόνος και καλ-
λιεργητής. Γι αυτό το λόγο μία από 
τις πρώτες μου ενέργειες αφού 
εκλέχθηκα βουλευτής ήταν να επι-
σκεφτώ το υπουργείο παραγωγικής 
ανασυγκρότησης μαζί με τη Μαρία 
τη Θελερίτη και να ενημερώσουμε 
τον υπουργό για  τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της 
περιοχής μας.

Πέρα από τα θέματα που αφορούν 
καθυστερήσεις και προβλήματα  
στην καταβολή των ενισχύσεων για 
διάφορα προγράμματα (βιολογική, 
σχέδια βελτίωσης) και αποζημιώσε-
ων από ΕΛΓΑ ιδίως για τον περονό-

σπορο τέθηκε και το θέμα των επι-
κείμενων μειώσεων στις ενισχύσεις 
με τη νέα ΚΑΠ για την κορινθιακή 
σταφίδα. Θα πρέπει να βρεθούν τρό-
ποι αναπλήρωσης του εισοδήματος 
των παραγωγών  και λύση για τα ευ-
ρύτερα προβλήματα της καλλιέργει-
ας (ελληνοποιήσεις τουρκικής στα-
φίδας, προώθηση εξαγωγών, κλπ).

Τέλος για την περιοχή μας σημαντι-
κή είναι η συνέχιση της λειτουργίας 
της Γεωργικής σχολής της Νεμέας. 
Θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα 
με το προσωπικό της και να γίνει η 
αναβάθμιση και σύνδεση της με την 
έδρα αμπελουργίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου για ανάδειξη της πε-
ριοχής σε αμπελοοινικό κέντρο.

Γενικότερα μιλώντας για να στη-
ριχθεί η αγροτική παραγωγή, αυτό 
που απαιτείται και είναι άμεση προ-
τεραιότητα του αρμόδιου υπουργεί-
ου είναι η μείωση του υψηλού κό-
στους παραγωγής.  Γι αυτό το λόγο 
έχει ήδη εξαγγείλει ο υπουργός ο 
Βαγγέλης ο Αποστόλου τη μείω-
ση του ΕΦΚ πετρελαίου στο μισό 
για τον αγροτικό κόσμο, εφόσον 
βέβαια επιτευχθεί συμφωνία με 
τους εταίρους μας. 

Το πρόβλημα του νερού είναι ένας 
άλλος ανασταλτικός παράγοντας 
ανάπτυξης της παραγωγής, γιατί η 
έλλειψη του υποβαθμίζει την παρα-
γωγή και αυξάνει το κόστος καλλι-
έργειας.

Απαιτείται επίσης άμεσα η ου-
σιαστική λειτουργία του μητρώου 
εμπόρων, ώστε να αποφεύγονται 
στο μέλλον καταχρηστικές πρακτι-
κές σε βάρος των παραγωγών, φαι-
νόμενα εξαπάτησης  και  μη πληρω-
μής αυτών («κανόνια»).

Ακόμη υπάρχει το θέμα των κόκ-
κινων δανείων των αγροτών. Υπάρ-
χουν δάνεια που έχουν μείνει στη 
παλιά Αγροτική τράπεζα που στο 
σύνολό τους -συνεταιριστικά και 
ιδιωτών- ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, 
όπου εκεί επιχειρούμε να κάνουμε 
μια πιο γενναία παρέμβαση με κού-
ρεμα μέχρι και 50%, μέσα από μία 
συζήτηση με τον εκκαθαριστή.

Επίσης για μας, απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την στήριξη της πρωτο-
γενούς παραγωγής και του εισοδή-
ματος των αγροτών είναι η ύπαρξη 
ισχυρών και βιώσιμων συνεταιρι-
σμών. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε 
ο υφιστάμενος νόμος  έχει οδηγήσει 
σε διάλυση τις συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις.  Προχωράμε άμεσα στη 
κατάθεση νομοσχεδίου που θα αφο-
ρά την αλλαγή του θεσμικού πλαισί-
ου για τους συνεταιρισμούς και στο 
οποίο θα υπάρξει ιδιαίτερη μνεία για 
την περιουσία των συνεταιρισμών 
που έχει περιέλθει στην προς εκκα-
θάριση ΑΤΕ, δηλαδή  για ακίνητα και 
γαίες που είναι απαραίτητες για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας και δεν πρέπει εκποιούμε-
νες να «φύγουν» από τον αγροτικό 
τομέα.

Τέλος, χρήζει άμεσης αντιμετώ-
πισης το θέμα της φορολογίας. Με 
τους μνημονιακούς νόμους που ψή-
φισε η προηγούμενη κυβέρνηση πε-
ριμένει φέτος μια φορολογική καται-
γίδα τους έλληνες αγρότες. Ήδη μαζί 
με άλλους συναδέλφους βουλευτές 
επισκέφτηκα το υπουργείο Οικονο-
μικών για το θέμα αυτό. Αυτό που 
μπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται 
μία προσπάθεια μέσα στα ασφυκτικά 
χρονικά πλαίσια που υπάρχουν να 
γίνει το καλύτερο δυνατό για φέτος 

και ότι  σε αυτή την προσπάθεια θα 
συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις. 
Ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί Οικονο-
μίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με 
ανακοινώσεις τους δήλωσαν ότι θα 
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να 
μην φορολογηθούν οι επιδοτήσεις 
φέτος.

 ■ Για πάνω από 20 χρόνια το 
Φράγμα του Ασωπού αποτε-
λούσε μόνη επωδό κάθε προ-
εκλογικής εξαγγελίας κάθε 
υποψήφιου νομάρχη Κορινθί-
ας. Ποια είναι η γνώμη σας για 
το έργο και τη χρησιμότητά του. 
Μπορεί να προσφέρει πράγμα-
τι στην αγροτική παραγωγή της 
Βόχας ή θα αποτελέσει άλλη 
μία τουριστική ατραξιόν, όπως 
το φράγμα του Φενεού; Ποιες 
είναι οι προοπτικές ολοκλήρω-
σής του σήμερα; 

Έχετε απόλυτο δίκιο, το φράγ-
μα του Ασωπού τείνει να γίνει το 
νέο γεφύρι της Άρτας. Παλινωδί-
ες, καθυστερήσεις από όλους τους 
εμπλεκόμενους (Περιφέρεια, κρά-
τος, κατασκευάστρια εταιρεία) έχουν 
οδηγήσει στην μη αποπεράτωση 
ενός τόσο κομβικής σημασίας έργου 
για το νομό μας και την αγροτική πα-
ραγωγή, παρότι όπως πολύ σωστά 
λέτε εξαγγέλλεται εδώ και 20 χρόνια. 

ΦΑνΗΣ ΚουΡεΜΠεΣ, βουλευτής Κορινθίας

απαιτείται σειρά μέτρων 
για τη στήριξη των αγροτών

Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να 
ολοκληρωθεί το Φράγμα του ασωπού
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µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
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Να σας θυμίσω ότι αυτό αναγνωρίσθηκε και από τον πρωθυπουργό τον 
Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος στην προεκλογική του ομιλία εδώ στην Κό-
ρινθο δεσμεύτηκε για την όσο το δυνατόν ταχεία ολοκλήρωση του έργου. 
Παρότι πάντα ήμασταν υπέρ των μικρών φραγμάτων και όχι των φαρα-
ωνικών έργων, θεωρώ ότι η ολοκλήρωση του φράγματος θα βοηθήσει 
σημαντικά την ανάπτυξη της κεντρικής και δυτικής Κορινθίας και της 
Βόχας κυριότερα. Έργο πνοής για την περιοχή που όχι μόνο θα λύσει το 
πρόβλημα του νερού και θα αναβαθμίσει όλη την παραγωγική διαδικασία  
αλλά θα συμβάλει και στη μείωση του κόστους παραγωγής στην περιοχή.

 Έχω ήδη επισκεφθεί τους αρμόδιους για το έργο υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες του ΥΠΑΠΕΝ και έχω ενημερωθεί για την μέχρι σήμερα πορεία 
υλοποίησης του, πορεία που πρέπει να σας πω ότι δεν με ικανοποιεί όπως 
φαντάζομαι και κανέναν από τους συμπατριώτες μας.

Υπάρχουν προβλήματα με τις κατασκευάστριες εταιρείες. Την ευθύνη 
όμως της πορείας του έργου έχει η περιφέρεια, μιας και είναι η επιβλέ-
πουσα αρχή.

Από τη πλευρά μου ως τοπικός βουλευτής θα κάνω ότι είναι δυνατόν 
για την ολοκλήρωση του μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και είμαι 
σίγουρος ότι σε αυτό θα συμβάλλει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ και 
ιδιαίτερα ο συμπατριώτης μας ο γ.γ. ο Χαράλαμπος ο Κασίμης.

Στο σημείο αυτό να ενημερώσω για το νέο έργο που υπογράφηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα και αφορά το αλιευτικό καταφύγιο στο Βραχάτι. 
Η νέα ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ στην προσπάθεια να αυξήσει την απορροφη-
τικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων ενέταξε και το ώριμο αυτό έργο. 
Την επίβλεψη και εδώ θα έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου και πρέπει να 
τρέξει η διαδικασία ώστε να προλάβουμε τις προθεσμίες.



ΤΡΙΤΗ  12  ΜΑΙου  2015

8 πολιτών
Γνώμη

 ■ Τον τελευταίο καιρό και μετά τα πρόστιμα 
και το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Κιάτου, αλλά και 
το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, το πρόβλημα των 
απορριμμάτων στην Κορινθία, αλλά και γε-
νικότερα στην Πελοπόννησο έχει γιγαντω-
θεί. Το παράδειγμα της Τρίπολης και του 
Πύργου είναι ό,τι απευχόμαστε να συμβεί 
και στην Κορινθία. Ποια κατά τη γνώμη σας 
είναι η ενδεδειγμένη λύση για το τεράστιο 
αυτό πρόβλημα;

Επειδή πράγματι το ζήτημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων είναι τεράστιο θα ήθελα να επικε-
ντρωθώ σε ορισμένα κατά τη γνώμη μου σημα-
ντικά σημεία που είναι άμεση προτεραιότητας και 
επικαιρότητας.

Καταρχήν θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους 
πολίτες της Κορινθίας, αλλά και της Πελοπον-
νήσου πως για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Περιφέρειά μας, οι βουλευτές της Κορινθίας 
σε συνεργασία με βουλευτές από άλλες Περιφε-
ρειακές Ενότητες της Πελοποννήσου, υπέβαλαν  
σχετική ερώτηση στους υπουργούς Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας στις αρχές Απριλίου 2015. Με δεδομένη την 
κατάσταση που επικρατεί ως αποτέλεσμα αφενός 
της επιεικώς ανεύθυνης στάσης των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων οι οποίες σκόπιμα δεν διασα-
φήνισαν ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ευθύνες 
των εμπλεκομένων στη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων και αφετέρου του ρόλου που έχει δια-
δραματίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία 
σήμερα φαίνεται να αναζητά «συνενόχους» για 
την απραξία της, θεωρούμε ότι απαιτούνται ριζι-

κές και άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση για 
την επίλυσή τους και προς αυτήν την κατεύθυνση 
εργαζόμαστε εντατικά το τελευταίο διάστημα και 
μέσω των συναντήσεών μας με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Καπετάνιο Βαγ-
γέλη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουμε και στην 
προαναφερόμενη ερώτηση που καταθέσαμε, θε-
ωρούμε αναγκαία τα εξής: 

Α) Την ακύρωση του διεθνή διαγωνισμού ΣΔΙΤ 
με δεδομένο ότι η προβλεπόμενη σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) οξύνει και δεν 
επιλύνει μια σειρά από οικολογικά, αναπτυξιακά, 
οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα. 
Επίσης θεωρούμε ότι η εφαρμογή της σύμβασης 
με την προαναφερόμενη ανάδοχο εταιρεία θα 
οδηγήσει σε  υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών 
της Πελοποννήσου από την αύξηση των δημοτι-
κών τελών.

Β) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον συντο-
νισμό και προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και 
δράσεων που μπορούν να αναλάβουν ο ΦοΔΣΑ, 
οι Δήμοι και η Περιφέρεια.

Γ) Την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την αναθεώ-
ρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που θ’ ακολου-
θήσει και κυρίως την επεξεργασία ενός εναλλα-
κτικού μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων 
που θα συμπεριλαμβάνει τοπικά σχέδια διαχείρι-
σης (και συγκεκριμένα διαλογή στην πηγή, κο-
μποστοποίηση, ανακύκλωση κ.λπ.). Ένα εναλ-
λακτικό μοντέλο με το οποίο το κύριο βάρος της 
διαχείρισης θα δίνεται στους Δήμους και τον Φο-

ρέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), 
ενώ ταυτοχρόνως θα περιλαμβάνει προβλέψεις 
για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και 
την στήριξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της 
ανακύκλωσης από τους Δήμους.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως εξίσου 
αναγκαία είναι η άμεση συνεννόηση των αρμόδι-
ων υπουργείων με τους Δήμους για τη δημιουρ-
γία χώρων ΧΥΤΥ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
της Πελοποννήσου, όπως και η χρηματοδότηση 
για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να 
μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στο ρόλο 
τους. 

Επιπλέον εξίσου σημαντική και αναγκαία είναι 
η θεσμοθέτηση διατάξεων που θα δίνουν κίνητρα 
στους δημότες για να συμμετάσχουν ενεργητικά 
στη διαδικασία της διαχείρισης, όπως και  οι πρω-
τοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργητικά οι δη-
μότες στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή.

Ένα επιπλέον «αγκάθι» και εξαιρετικά επείγον 
ζήτημα είναι το ανολοκλήρωτο έργο της αποκα-
τάστασης των 76 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθε-
σης Απορριμμάτων  (ΧΑΔΑ) της Πελοποννήσου 
με προϋπολογισμό 23 εκ. ευρώ. Ενώ το έργο θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, 
δεν έχει καν δημοπρατηθεί και αυτό σημαίνει πως 
απειλούμαστε με συνεχή πρόστιμα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Και το ζήτημα αυτό συμπεριλήφθηκε 
στην προαναφερόμενη ερώτηση στους υπουργούς 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας προκειμένου να ενημερωθούμε για 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να τονίσω πως 
για το ΣΥΡΙΖΑ σημείο εκκίνησης είναι η αρχή ότι 
η οικολογική και οικονομική κρίση συνδέονται 
και αλληλοτροφοδοτούνται.  Γι’ αυτό και σήμερα 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η διαφύλαξη του 
περιβαλλοντικού πλούτου και των φυσικών πό-
ρων, σε συνδυασμό με την εξορθολογισμένη δια-
χείρισή τους και με κύριο άξονα τον αναντικατά-
στατο ρόλο του Δημόσιου Τομέα, μπορεί να είναι ο 
βασικότερος παράγοντας για αναπτυξιακά μέτρα 
και να αποτελέσει την ραχοκοκαλιά μιας βιώσιμης 
ανάπτυξης και το πλαίσιο αναφοράς μιας ανθρω-
ποκεντρικής οικονομίας που θα σέβεται και θα 
προστατεύει τη φύση. Γι’ αυτό και στις θέσεις μας 
για τη διαχείριση των απορριμμάτων προτείνουμε 
πολιτική διαχείρισης που στηρίζεται στην πρόλη-
ψη και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απο-
βλήτων προς επεξεργασία και τελική διάθεση.

Συνέντευξη

ΜΑΡΙΑ ΘεΛεΡΙΤΗ, βουλευτής Κορινθίας

αναγκαία η ακύρωση 
του διαγωνισμού με την ΤΕρΝα

ανατροπή του καθεστώς 
που εγκαθίδρυσε ο «Καλλικράτης»
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Μασούρη Φωτεινή

 ■ Ο αρμόδιος υπουργός κ. Βούτσης μίλησε 
πρόσφατα για ένα άλλον «Καλλικράτη», που 
θα αποκαταστήσει την έννοια και το ρόλο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποια είναι η γνώμη 
σας για ποιες οι πληροφορίες σας για το τι 
μέλλει γενέσθαι στην αυτοδιοίκηση;

Με τον  «Καλλικράτη» η προηγούμενη κυβέρ-
νηση ήθελε να εισάγει την μεταρρύθμιση στη αυ-
τοδιοίκηση και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει την 
πολύπλευρη κρίση της χώρας ως ευκαιρία για 
μία νέα, τολμηρή και αποφασιστική ανορθωτική 
εκστρατεία. Πέντε χρόνια μετά έγινε πασιφανές 
σε όλους - ακόμη και σε εκείνους που καλόπιστα, 
πίστεψαν στην επίκληση της μεταρρυθμιστικής 
πνοής του Καλλικράτη -  ότι ο μεγαλεπήβολος 
σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης, απο-
τέλεσε τελικά το όχημα προώθησης μνημονιακών 
πολιτικών στο πεδίο της Αυτοδιοίκησης, οδηγώ-
ντας την τελευταία σε κατάρρευση, ή καθιστώντας 
την «κλινικά νεκρή», όπως λέμε στο χώρο της αυ-
τοδιοίκησης.

Από τον «Καλλικράτη» και μετά γίνεται εμφανής 
μια διαδικασία «αποκεντρωμένης συγκεντροποί-
ησης». Η διαδικασία αυτή έθεσε σε κίνηση διερ-
γασίες καρτελοποίησης της πολιτικής δύναμης οι 
οποίες προώθησαν την περιφερειοποίηση του πο-
λιτικού παιγνίου. Όμως αυτή η περιφερειοποίηση 
επ’ ουδενί δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα αυθεντι-
κά ενδογενών πολιτικών διεργασιών. Αποτέλεσμα 
είναι μια οιονεί ανάδυση δευτερογενών αγορών 
πολιτικής δύναμης στις οποίες κατ’ ουσίαν γίνε-
ται αναδιαπραγμάτευση των κεντρικά διαθέσιμων 
πολιτικών τίτλων. Με τον «Καλλικράτη» τα περι-
φερειακά καρτέλ εξουσίας διευρύνουν το γεω-
γραφικό μέγεθος των αγορών τους - αγορές πολι-
τικής επιρροής, αγορές ψήφων, αγορές πολιτικού 
χρήματος και διαφθοράς. 

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να υπάρξει μια 
εκ βάθρων ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης 
- πράγμα που βέβαια σημαίνει την ανατροπή του 
καθεστώτος που εγκαθίδρυσε ο «Καλλικράτης».

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Νίκος Βούτσης, στη Διαρκή Επι-
τροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης της Βουλής πρότεινε την επανα-

δραστηριοποίηση της υποεπιτροπής της αυτο-
διοίκησης η οποία  θα ασχοληθεί με θέματα που 
αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ 
βαθμού, και την αντικατάσταση του «Καλλικρά-
τη»,  ανοίγοντας τον διάλογο ανάμεσα στους βου-
λευτές, την κυβέρνηση, τους αιρετούς/ τις αιρετές, 
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τα μέλη 
της επιστημονικής κοινότητας καθώς και τα μέλη 
των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης αλλά και 
της βουλής αναδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρ-
ξης ενός νέου μοντέλου διοίκησης της χώρας που 
θα ξεκινάει από τον εθνικό σχεδιασμό, θα περνάει 
στον περιφερειακό και μετά στους Δήμους και τις 
τοπικές κοινότητες, προκειμένου και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να συμβάλλει αποφασιστικά στην πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δημιουρ-
γώντας ταυτοχρόνως τις προϋποθέσεις για την 
τοπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσα 
ενδεικτικά να αναφερθώ στις αρχές που πρέπει 
να διέπουν το νέο πλαίσιο του παραπάνω εγχει-
ρήματος, και του νέου καταστατικού χάρτη για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Α) Η κατοχή πρωτογενούς εξουσίας διαφορο-
ποιεί ποιοτικά την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 
από τις αντιπροσωπευτικές δομές δημοκρατίας 
και συνεπώς αυτή η ιδιότητά της θα πρέπει να εί-
ναι αναπαλλοτρίωτη. Η προστασία αυτής της πρω-
τογενούς εξουσίας συνεπάγεται και την (συνταγ-
ματική) κατοχύρωση της χωρικής (δηλαδή της 
τοπικής) κλίμακας, μέσω της οποίας εκφράζεται ο 
πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης.

Β) Η δομή της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να σέ-

βεται και να αντανακλά με πολιτικά δημιουργικό 
τρόπο τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ πόλης και 
υπαίθρου, η οποία από τον «Καποδίστρια» και 
μετά έχει χαθεί εντελώς. Απόρροια αυτού είναι 
ότι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης θα πρέπει να 
διαφοροποιείται ανάλογα με τα φυσικά χαρακτη-
ριστικά του χώρου τον οποίο αφορά (π.χ. αν είναι 
νησιωτικός ή ορεινός).

Γ) Ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης δεν συνι-
στά πολιτική βαθμίδα με πρωτογενή εξουσία και 
παρεμβάλλεται ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση και την κεντρική εξουσία προκειμένου να επι-
τυγχάνονται οι απαραίτητοι εξορθολογισμοί στο 
γενικότερο επίπεδο της χωρικής διάρθρωσης του 
κράτους.

Δ) Οι βαθμίδες αυτοδιοίκησης συναρθρώνονται 
δομικά με τις κεντρικές πολιτικές υπό τη σκέπη 
της αρχής του δημοκρατικού προγραμματισμού 
κατά το σχεδιασμό της κοινωνικής και της οικο-
νομικής ανάπτυξης. Ο επιμερισμός των ρόλων και 
των ευθυνών γίνεται στη βάση της αρχής της επι-
κουρικότητας.

Ε) Οι βαθμίδες της αυτοδιοίκησης αποτελούν 
οργανικά υποκείμενα του χωρικού προγραμματι-
σμού της χώρας.

ΣΤ) Το φορολογικό σύστημα και η δημοσιονομι-
κή πολιτική περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος 
κι ένα πολιτικό συμβόλαιο μεταξύ κεντρικού κρά-
τους και αυτοδιοίκησης σχετικά με τον επιμερισμό 
εσόδων και δαπανών ανάμεσα στις διάφορες χω-
ρικές κλίμακες.

Ζ) Το κεντρικό κράτος είναι υποχρεωμένο να 
επικουρεί το έργο και την αποστολή της αυτοδιοί-
κησης με τη σύσταση εθνικών φορέων και οργανι-
σμών που σκοπό έχουν την παροχή τεχνογνωσίας 
και τη γενικότερη στήριξη της αυτοδιοίκησης.

Η) Το κεντρικό κράτος έχει την πλήρη ευθύνη 
ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της αυτο-
διοίκησης τόσο ως προς τη διοίκηση, όσο και προς 
την οικονομική διαχείριση. Το έργο αυτό επιτελεί-
ται μέσω αυτοτελών αρχών ειδικού σκοπού.

Θ) Η αυτοδιοίκηση σε όλες τις βαθμίδες δομείται 
θεσμικά με τρόπο τέτοιο που να αναδεικνύεται η 
αξία της συλλογικής ευθύνης αντί της προσωπο-
κεντρικής εξουσίας.

Συνέντευξη



ΤΡΙΤΗ  12  ΜΑΙου  2015

10 πολιτών
ΓνώμηΠολιτική

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:

 � ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 � ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 � ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
 � ΥΠΕΡΤΑΣΗ
 � ΑΘΛΗΤΕΣ
 � ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 � ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 � ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 � ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Παροχές:

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ 
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ 
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

 � ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

 � ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 � ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

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

Τέλος στο όργιο φημών για την απαλλαγή 
τοπικών αρχόντων βάζει η Μαρία Θελερίτη

Ευτυχώς, κάτω από το λαμπρό φως του ήλιου πάντα λάμπει η αλήθεια, λέει η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Όργιο φημών είχε κατακλύσει την κο-
ρινθιακή δημοσιογραφική "πιάτσα" μετά το 
σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοί-
κησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση 
Αδικιών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείο 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
στο οποίο εισηγήτρια ήταν η βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κορινθίας κ. Μαρία Θελερίτη. Ψίθυροι 
και δημοσιεύματα ανέφεραν πώς η κ. Θελερί-
τη προχώρησε στην ένταξη της τροπολογίας 
81/29 στο εν λόγω νομοσχέδιο με σκοπό να 
«"καθαρίσει" πρώην τοπικούς άρχοντες που 
φαλήρισαν τους δήμους τους». 

Η κ. Θελερίτη με δελτίο τύπου απάντησε 
αμέσως στις φήμες εξηγώντας: «Μια τροπο-
λογία η οποία αφορά ένα πάγιο αίτημα των 
αιρετών αλλά και των υπαλλήλων των δήμων 
και των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου 
οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιο-
σύνη όταν υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων! Όταν δηλαδή συμπαρατάχθηκαν 
με τους εργαζόμενους και δεν τους αντιστρα-
τεύτηκαν! Διότι περί αυτού πρόκειται!

Τα χρόνια του μνημονίου και των πολιτικών 
της ακραίας δημοσιονομικής προσαρμογής οι 
κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν έπλη-
ξαν μόνο τους εργαζόμενους στο δημόσιο και 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν αρκέστηκαν στις 
αθρόες απολύσεις χωρίς σχέδιο, προγραμμα-
τισμό και δημοσιονομικό όφελος - ακόμη και 
με τα δικά τους κριτήρια. Δεν αρκέστηκαν στην 
αποδυνάμωση και αποψίλωση της υγείας, της 
εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τις υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Προχώρησαν 
ακόμα περισσότερο με στόχο να αλλάξουν και 
τον τρόπο άσκησης των λειτουργιών του κρά-
τους, ανατρέποντας τη στοιχειώδη λειτουργία 
των δημοκρατικών κατακτήσεων και θεσμών. 
Με αποτέλεσμα το κράτος και η αυτοδιοίκηση 
να στρέφονται ολοένα και περισσότερο εναντί-
ον των πολιτών και της κοινωνίας. 

Οι μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ δηλαδή προχώρησαν σε πειθαρχικές και 
ποινικές διώξεις εναντίον αιρετών που υπε-
ρασπίστηκαν το δημόσιο συμφέρον με την 
έννοια της δημόσιας λειτουργίας, της προσφο-
ράς και της παροχής υπηρεσιών στους πολί-
τες. Ενάντια σε αιρετούς που αρνήθηκαν να 
στραφούν σε δεύτερο βαθμό κατά δικαστικών 
αποφάσεων για εργατικές διαφορές, οι οποίες 
δικαίωναν τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες 
αυτές. Έτσι φτάσαμε σε καταστάσεις τραγελα-
φικές όταν οι δήμαρχοι που προσπαθούσαν να 
κρατήσουν στοιχειωδώς ανοιχτές και προσβά-
σιμες τις υπηρεσίες των δήμων, με το απαραί-

τητο προσωπικό, στα χρόνια της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, να αντιμετωπίζουν 
βαρύτατες ποινές. 

Αυτήν το καταφανές πλήγμα ενάντια στη 
δυνατότητα και το περιθώριο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει πολιτικές και 
κοινωνικές κινήσεις και πρωτοβουλίες για την 
υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος επι-
χειρεί να αντιμετωπίσει η τροπολογία 81/29. 
Τροπολογία που έγινε δεκτή και ενσωματώ-
θηκε στο σχέδιο νόμου. Έφτανε να διαβάσει 
άλλωστε κανείς την αιτιολογική έκθεση και το 
ακριβές περιεχόμενο του προτεινόμενου άρ-
θρου, για να κατανοήσει επακριβώς το περιε-
χόμενο της τροπολογίας. Γι' αυτό, προς άρση 
παρεξηγήσεων και παρερμηνειών τπ παραθέ-
τω αυτούσιο:

"Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που 
έλαβαν χώρα μέχρι την δημοσίευση του πα-
ρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, 
πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία 
καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα-
θώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλ-
λήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου, επί υποθέσεων σχετικών: 

α. με μη άσκηση ενδίκων μέσων επί υποθέ-
σεων εργατικών διαφορών του προσωπικού 

των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού δημοτικών 
νομικών προσώπων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και 

β. με την παράταση ισχύος συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού."

Όσο για τις φήμες και τις εικασίες για "απαλ-
λαγή των τοπικών αρχόντων που φαλήρισαν 
τους δήμους",  ανήκουν στη σφαίρα της νο-
σηρής φαντασίας όσων επιδιώκουν να δια-
στρέψουν την αλήθεια, ακόμα και όταν αφορά 
συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες 
διαδικασίες νομοθετικού έργου! Ευτυχώς για 
τους πολίτες και τη δημοκρατία το νομοθετι-
κό και κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών 
δεν προχωράει με φήμες, αλλά στηρίζεται σε 
σαφώς προσδιορισμένες διαδικασίες που πε-
ριγράφονται αναλυτικά και ρυθμίζονται από 
τον κανονισμό της βουλής και το Σύνταγμα της 
χώρας.

Με χαρά λοιπόν απαντώ μιας και οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόντες και ενεργοί 
στην κοινωνία και μεταφέρουν τα αιτήματα 
των πολιτών στην κυβέρνηση και τη βουλή, 
ως οφείλουν.

Αναμένω με τη σειρά μου αποκατάσταση 
της αλήθειας και ελπίζω πως στο μέλλον θα 
επικρατήσει η διαφάνεια και η ακρίβεια των 
στοιχείων που δημοσιεύονται».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΑΠΟ 1ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΜΕΧΡΙ 31ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο η χρήση πυρός στην ύπαιθρο 
για διάφορους λόγους. Επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται 
από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια για θέματα 
που αφορούν γενικότερα την καύση σε αγροτικές εκτάσεις καθώς και 
την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
απευθύνονται στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. (άρθρα της 
υπ’αριθ. 4 /1987 Πυροσβεστικής Διάταξης καθώς και το άρθρο 5, παρ.1, 
της 9 /2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή  τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθ. 9  Α/ 2005 Πυροσβεστική  Διάταξη  και ισχύει)

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ 

ΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ.

Σε περίπτωση όμως μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος θα προ-
βαίνει υποχρεωτικά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος εκείνων 
που δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, 
ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, θα βεβαιούται εις βάρος τους 
η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και θα υποβάλλε-
ται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. (άρθρο 
94, παράγραφος 26, του Ν. 3852/2010  − Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 v  Αυχενική διαφάνεια
 v  Λεπτοµερές υπερηχογράφηµα β΄ επιπέδου
 v  Ειδικό υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής καρδιάς
 v  Υπερηχογράφηµα εµβρυϊκής υγείας (Doppler)
 v  Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
 v  Αµνιοπαρακέντηση
 v  Λήψη εµβρυϊκού αίµατος
 v  Μετάγγιση εµβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του βρετανικού κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων. 

Οι εξετάσεις γίνονται όλες από  τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148

Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

Κινείται κάτι στο αλιευτικό 
καταφύγιο Βραχατίου;

Το πολυδιαφημιζόμενο έργο του αλιευτικού καταφυγίου στο Βραχάτι 
επανέρχεται στο προσκήνιο. Αφορμή μια αναφορά του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 
Κορινθίας κ. Φάνη Κουρεμπέ ότι «στο πλαίσιο της παράτασης που δόθηκε 
από την ΕΕ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, υπογράφτηκε η έντα-
ξη του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου. Την επίβλεψη κατασκευής του 
έργου θα έχει η περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα 
για την προέγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου. 

Ωστόσο, το έργο που εμφανίζεται ήδη από τον Φεβρουάριο του 2014 
στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησια-
κού προγράμματος Αλιείας με σήμανση "ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ"  μετράει ήδη 4 χρό-
νια απραξίας, αναβολών και παρατάσεων. 

Ήταν μόλις πέρυσι τον Αύγουστο όταν ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας Άγγελος Παπαγγελόπουλος, περιχαρής ήρθε να φωτογραφηθεί 
στην παραλία του Βραχατίου ανακοινώνοντας για πολλοστή φορά την 
ένταξη του έργου!!! Έλεος πια! Ας τελειώνουμε με την ένταξη της ένταξης 
που υπογράφηκε και επιτρέπεται και εντάσσεται! Ας βρεθεί κάποιος να λύ-
σει τα πραγματικά προβλήματα, όποια κι αν είναι δίνοντας μια οριστική και 
ειλικρινή απάντηση για το αν θα γίνει ποτέ το έργο!!!

Για την ιστορία θυμίζουμε πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον 
Δεκέμβριο του 2015! Πόσο πιθανό σας φαίνεται;
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ΓνώμηΥγεία-Μικρές αγγελίες

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

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

μικρεσ αγγελιεσ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ	ΙΑΤΡΕΙΟΥ:	
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:		27410-53500

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

Ζευγολατιό	Κορινθίας

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

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

Φιλόλόγόσ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

εργασια

Πτυχιόυχόσ ΠανεΠιστημιόυ πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  9/1

Ζητειται μαγειρασ ή σερΒιτόρόσ στο 
νομό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363  6/2

ενόικιαΖόνται

ενόικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   3/11

ενόικιαΖεται ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ενόικιαΖόνται διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-
θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩλειται
ΠΩλειται ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα 
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩλειται ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα δωρεαν!
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Γνώμη

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

Νίκος  Καραµαλίκης
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

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

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

ιστορικά

Η ζωντανή ιστορία της θάλασσας

Γράφει ο Ιωάννης ΜπούλΙάς

Η Ελλάδα και ιδιαιτέρως η 
Κορινθία, διά μέσου των 
αιώνων, ανέπτυξε σπου-
δαία ναυπηγική τέχνη. Εξ 

ίσου σπουδαίοι υπήρξαν οι μελετη-
τές της τέχνης αυτής, οι οποίοι σε 
πολλές περιπτώσεις απεδείχθησαν 
άξιοι ναυπηγοί με τον δικό τους 
τρόπο και από τις δικές τους επάλ-
ξεις, κατασκευάζοντας ακόμη και 
ομοιώματα αρχαίων και μεταγενέ-
στερων σκαφών.

Τέτοιος λειτουργός της τέχνης 
είναι ο Ευάγγελος Γρυπιώτης, ο 
οποίος έχει σεβαστεί και τιμήσει 
τη Ναυπηγική, κατασκευάζοντας 
υψηλής ποιότητας ομοιώματα 
πλοίων σε μέγεθος κυμαινόμενο 
μεταξύ 0,70 και 2 μέτρων. Η τέχνη 
του είναι η «μικρο-Ναυπηγική», 
μια πραγματική μικρο-Χειρουργική 
των ναυτικών κατασκευών και, με 
τα δείγματά της, μπορεί να μπει στο 
σπίτι του απλού πολίτη. Ξεπερνάει 
δε τα στενά όρια της τεχνολογίας 
και τείνει στην Καλλιτεχνία, γιαυτό 
η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον 
καταπληκτικό δημιουργό.

Ο Ευάγγελος Γρυπιώτης είναι 
Πειραιώτης. Αδυναμία του είναι τα 
ξύλινα σκάφη, κωπήλατα και ιστι-
οφόρα, εμπορικά και πολεμικά, 
όλων των εποχών, ελληνικά συν 
λοιπά ευρωπαϊκά. Προϊόν προσω-

πικού μόχθου τα κομψοτεχνήματα 
αυτά, είναι πιστά αντίγραφα των 
πρωτοτύπων πλοίων, όλα δουλε-
μένα στο χέρι με πρωτογενή υλικά: 
χιλιάδες μικρά τεμάχια δρυός, πεύ-
κου, καρυδιάς κ.ά., πολλά εκ των 
οποίων έχουν μέγεθος σπίρτου.

Αρκετά από τα πλοία του μικρο-
ναυπηγού μας, είναι δύσκολο να 
βρεθούν παγκοσμίως, ακόμη και 
στις πιο ενημερωμένες συλλο-
γές. Από νωρίς, ο Ευ. Γρυπιώτης, 
έσπευσε να κατασκευάσει μία τριή-
ρη, ενώ τον τελευταίο καιρό ετοι-
μάζει την κορινθιακή εκδοχή της. 
Ακόμη, είναι υπερήφανος για μία 
μινυακή-μυκηναϊκή πεντηκόντορό 
του, κατά τα πρότυπα της Αργούς, 
με την οποίαν οι Αργοναύτες (με 
ορισμένους από την Κορινθία ανά-
μεσά τους) ταξίδεψαν στη Γεωργία 
(χώρα του κορινθιακής καταγωγής 

Αιήτη). Άλλα έργα του είναι: ελλη-
νιστικές νήες, βυζαντινός δρόμων, 
μανιάτικη και ψαριανή γαλιότα, δι-
κάταρτος πάρων (μπρίκι) του Αγώ-
να (1821), ισπανικό γαλιόνι, φρεγά-

τα, ντρακάρ των Βίκινγκς κ.ά., όλα 
τους συλλεκτικά κομμάτια. Γιαυτό, 
ο Ε. Γρυπιώτης ισχυρίζεται ότι με τα 
σκάφη του ταξιδεύει κι αυτός μέσα 
στον χρόνο και την Ιστορία.

Η «μικρο-Ναυπηγική», μια πραγματική μικρο-Χειρουργική των ναυτικών κατασκευών 
με τα δείγματά της, μπορεί να μπει στο σπίτι του απλού πολίτη 
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ΓνώμηΠοδόσφαιρο

Επέστρεψαν στις επιτυχίες τα Ταρσινά ’97 και επι-
κράτησαν με 4-0 της Περαχώρας, κάνοντας καλή 
εμφάνιση. Τα γκολ, από δύο ο καθένας, πέτυχαν ο 
Σωτήρης Παπαδόπουλος και ο Ζαϊμής.

Στην κορυφή ο Ηρακλής Λεχαίου εδραίωσε την 
κυριαρχία του με το ευρύ 7-2 επί της Θύελλας Κ.Δ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 27 24 3 0 75
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 27 21 2 4 65
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 27 19 4 4 61
4. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 27 17 5 5 56
5. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 27 17 3 7 54
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 27 12 5 10 41
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97 27 10 8 9 38
8. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 27 11 3 13 36
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27 8 8 11 32
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 27 9 6 12 31
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤ. 27 10 5 12 29
12. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 27 7 5 15 26
13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 27 7 4 16 25
14. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 27 6 0 21 18
15. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 27 5 3 19 18
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 27 1 0 26 3

Επόμενη αγωνιστική
17/5/15 ώρα 5.00 το απόγευμα

ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ

ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 
ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 1-1
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  4-0 
ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ  6-0 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 8-1 
ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ  2-7 
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ  1-5 
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ  3-1 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  5-2

α2 ΚαΤΗΓΟρια ΚΟριΝΘιαΣ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

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

ΑΛΕΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S ER V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

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

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γκέλα 0-1 με ιάλυσο

Στο πρώτο παιχνίδι για τα μπαράζ ανόδου 
στην Γ΄ Εθνική ο ΑΟΖ στάθηκε άτυχος και άστο-
χος με αντίπαλο τον πρωταθλητή Δωδεκανήσου 
Ιάλυσο Ρόδου. Έχοντας μαζί του όλη τη φίλαθλη 
Κορινθία που γέμισε το γήπεδο του Ζευγολα-
τιού χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση επί ενός 
δυνατού αντιπάλου, έφτασε στην πηγή αλλά 
δεν ήπιε νερό. Μοιραίος παίκτης για τον ΑΟΖ ο 
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Μυργιώ-
της, αφού κατάφερε σε δύο τουλάχιστον φάσεις, 
που το γκολ φαινόταν εύκολο, να αστοχήσει και 
να κάνει ήρωα τον αντίπαλο τερματοφύλακα. 

Το φιλμ του αγώνα
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΑΟΖ να παρα-

χωρεί χώρο στον αντίπαλο και να επιτίθεται 
με αντεπιθέσεις. Έτσι στο 8΄ της συνάντησης 
ο Μυργιώτης προ κενής εστίας σούταρε πάνω 
στον τερματοφύλακα Λουτριώτη. Στο 15΄ σουτ 
του Μαθιού μπλόκαρε ο Μητσιόπουλος σε κε-
φαλιά του Αθανασίου εξ επαφής. 

Στο 23΄ σουτ του Καραΐνδρου πάνω στον 
Λουτριώτη. Στο 33΄  μετά από πολιορκία στα 
καρέ του ΑΟΖ μετά από σέντρα του Πάψιακα 
μόνος του με κεφαλιά ο Αθανασίου και 0-1. 

Με λιγότερες φάσεις το 2ο ημίχρονο αλλά με 
ανεβασμένη διάθεση οι γηπεδούχοι ισορρόπη-
σαν το παιχνίδι και έφθασαν κοντά στο γκολ στο 
85΄ με τον Μυργιώτη. 

Τέλος στο 87΄ με κεφαλιά του ίδιου παίκτη 
η μπάλα έφυγε άουτ. Με τη νίκη αυτή ο Ιάλυ-
σος παίρνει κεφάλι στη βαθμολογία του ομίλου 
αφού το άλλο παιχνίδι (Ραφήνα-Ακράτητος)  
έληξε 0-0.

Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Παινέσης, 
Αντωνόπουλος Χ., Αυγέρης (46’ Αντωνόπουλος 
Π.), Βελέντζας, Σπυρόπουλος, Πετρόπουλος, 
Καραΐνδρος Γ., Μυργιώτης, Μπούκης, Καραΐν-

δρος Δ..
Γ.Α.Σ. ΙΑΛΥΣΟΣ: Λουτριώτης, Παφιάκης, 

Σταυλάς, Φυλακούρης (46’ λ Τ. Μαλλιάκας), 
Παπαδημήτρης, Σπάρταλης, Χατζηφούντας, Ρε-
κλείτης, Αθανασίου, Χατζηλιόντας, Μαθιός (64’ 
Καρπαθάκης)

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ο. Ζευγολατιού- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος 0-1
Ακράτητος- Θύελλα Ραφήνας 0-0
 Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Γ.Α.Σ. Ιάλυσος        3 (1-0)
2.Θύελλα Ραφήνας    1 (0-0)
3.Ακράτητος               1 (0-0)
4.Α.Ο. Ζευγολατιού    0 (0-1)
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(13/05):
Γ.Α.Σ. Ιάλυσος- Ακράτητος
Θύελλα Ραφήνας- Α.Ο. Ζευγολατιού

Ευχαριστίες για τη φιλοξενία
Εν τω μεταξύ η ομάδα της Ρόδου έμεινε κα-

τενθουσιασμένη από τη φιλοξενία των παραγό-
ντων του ΑΟΖ. Σε ευχαριστήριο που εξέδωσε ο 
Ιάλυσος αναφέρει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
διοίκηση του ΑΟ Ζευγολατιού θέλουν να εκφρά-
σουν και δημόσια τα μέλη της διοίκησης του ΓΑΣ 
Ιάλυσος. Άπαντες εξάλλου έμειναν κατενθου-
σιασμένοι από την φιλοξενία. Όπως το news12 
έγραψε και σε άλλο άρθρο του, οι υπεύθυνοι 
του ΑΟ Ζευγολατιού έκαναν ότι περνάει από το 
χέρι τους για να μείνει ικανοποιημένος ο Ιάλυ-
σος από την διαμονή του στην περιοχή. Από την 
πρώτη στιγμή που αφίχθηκε η αποστολή μέχρι 
κα τη στιγμή που αναχώρησε από το γήπεδο, τα 
πάντα ήταν πραγματικά άψογα. 

Ο Ιάλυσος θέλει επίσης να ευχαριστήσει και 
δημόσια, όλους τους χορηγούς του που στηρί-
ζουν την πολύ μεγάλη του προσπάθεια για να 
ανέβει στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική».

Αστοχία+Ατυχία = Ήττα για τον πρωταθλητή Κορινθίας
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& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Στην έκθεση Freskon ο αλέξης αλεξόπουλος 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια

Στην πρώτη διεθνή έκθεση νωπών φρούτων 
και λαχανικών, η οποία διοργανώθηκε στην Ελ-
λάδα με την επωνυμία Freskon, συμμετείχε η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η έκθεση πραγμα-
τοποιήθηκε από τη Δ.Ε.Θ. - HELEXPO Α.Ε. στη 
Θεσσαλονίκη από 23 έως 25 Απριλίου 2015. Ο 
κλάδος των φρούτων και λαχανικών είναι από 
τους πιο δυναμικούς της Πελοποννησιακής οι-
κονομίας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησαν 
οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Κωνσταντίνα 
Νικολάκου και Περικλής Μαντάς καθώς και ο 
εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αλεξό-
πουλος Αλέξιος.

Ο κ. Αλεξόπουλος σε σύντομες δηλώσεις του 
στην εφημερίδα μας αναφέρθηκε στην επιτυχία 
της έκθεσης και στο γεγονός ότι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου δεν θα μπορούσε να απέχει απ' 
αυτήν την προσπάθεια του πρωτογενούς τομέα.  
«Ήταν η πρώτη έκθεση αυτού του είδους στη δι-
άρκεια της οποίας έγιναν πολλές σημαντικές συνα-
ντήσεις και επαφές, που μπορούν να βοηθήσουν 
στην βελτίωση των καλλιεργειών αλλά και στην 
προώθηση των προϊόντων του πρωτογενούς το-
μέα. Του χρόνου πιστεύουμε θα είναι ακόμη καλύ-
τερα», σημείωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος της 
Περιφέρειας. 

Η έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς του 
κλάδου στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Με-
σόγειο όπου εκθέτες και επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν και να γνωρίσουν ό,τι 
νεότερο αφορά τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, 
logistics, μηχανήματα και υλικά συσκευασίας. 
Αποτέλεσε τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στην 
ελληνική παραγωγή φρέσκων φρούτων και λα-
χανικών και στις διεθνείς αγορές, στους μεγά-
λους λιανέμπορους και στα υπερεθνικά δίκτυα 
διανομής. 

Στο 180 τμ περίπτερο της Περιφέρειας συμμε-
τείχαν περισσότερες από 13 Πελοποννησιακές 
επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί του κλάδου των 

φρούτων και λαχανικών. Ο επαγγελματικός χα-
ρακτήρας της έκθεσης, με τη συμμετοχή εμπορι-
κών επισκεπτών από 21 χώρες του εξωτερικού 
έδωσε τη δυνατότητα στους Πελοποννήσιους 
επιχειρηματίες να ενημερώσουν για την ποιότητα 
και τις ιδιαίτερες ποικιλίες των προϊόντων τους 
καθώς και να προβούν σε στοχευμένες επαγ-
γελματικές συμφωνίες. Οι επισκέπτες της έκθε-
σης  (χονδρέμποροι, έμποροι λιανικής, αλυσίδες 
super market, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιδρύματα) 
οι οποίοι παρευρέθηκαν στο περίπτερο της Πε-
λοποννήσου είχαν τη δυνατότητα να ενημερω-
θούν και να δοκιμάσουν ποικιλίες πορτοκαλιών 
Λακωνίας και Αργολίδας, Σύκα Καλαμάτας, Στα-
φύλια Κορινθίας, Μύρτιλο και άλλα super foods, 
Φράουλες Ηλείας καθώς και  κηπευτικά της Τρι-
φυλίας.

Η συμμετοχή στην έκθεση Freskon αποτέλεσε 
μέρος μιας στοχευμένης πολιτικής της Περιφε-
ρειακής Αρχής όσον αφορά την προβολή του Κα-
λαθιού των Πελοποννησιακών Προϊόντων.   Στο 
πλαίσιο της συνέχειας των δράσεων είχε προη-
γηθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου στην  έκθεση Fruit Logistica του Βερολίνου 
όπου είχε συμμετάσχει η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου τον περασμένο Φεβρουάριο.

 Μέσα από αντίστοιχες δράσεις γίνεται πράξη 
η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
Πελοποννήσου όπου τους δίνετε η δυνατότητα 
να αναπτύξουν την απαραίτητη εξωστρέφεια που 
απαιτείται, για την προβολή και προώθηση των 
εξαιρετικής ποιότητας αγροτικών τους προϊό-
ντων, με στόχο τη σύναψη σημαντικών εμπορι-
κών συμφωνιών.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαίου 2015, το 7th 
Nafplio-Corinthia Historic Rally 2015 (Regularity), εκδήλωση ακριβείας 
ιστορικών αυτοκινήτων. Η εκδήλωση ήταν μία συνδιοργάνωση του AC3 
με το Δήμο Bέλου – Βόχας. Ο αγώνας εκκίνησε από το Βέλο, πραγματο-
ποιήθηκε ανασυγκρότηση στο Ζευγολατιό και τερματισμός στο Βραχάτι. 
Τα αυτοκίνητα που έτρεξαν ήταν 40 και οι συμμετέχοντες  79. Στη γενική 
κατάταξη στις 5 πρώτες θέσεις κατετάγησαν οι:

Το ράλλυ παρακολούθησε πλήθος κόσμου τόσο στη γραμμή εκκίνησης 
όσο και στον τερματισμό του, αφού αποτελεί μια μοναδική φιέστα με αντί-
κες στην περιοχή μας. Το δήμο Βέλου-Βόχας εκπροσώπησε για άλλη μια 
φορά ο αειθαλής Δημήτρης Μπεκιάρης, δημοτικός σύμβουλος με το κόκ-
κινο Fiat 126 που αποτελεί σημείο αναφοράς! 

Νο Πλήρωμα Εθν. Όχημα Κατ.  Έτος

1
ΚΙΚΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΔΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

GRE PORSCHE 
GRE 911 CARRERA RS

G1 1972

2
ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΛΛΗΝΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

GRE ALFA ROMEO  
GRE GIULIA SPRINT

F1 1962

3
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ 
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

GRE BLMC 
GRE MINI COOPER

G2 1978

4
ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ 
ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ

GRE BLMC 
GRE MINI COOPER

G2 1978

5
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

GRE MERCEDES BENZ  
GRE 450 SL

G2 1978

 ■ Ο Δημήτρης Μπεκιάρης με το κόκκινο Fiat 126 στη γραμμή της εκκίνησης

 ■ Η συμμετοχή του Νίκου Ρέκκα με το λευκό VW Golf του 1979

 ■ Μια λευκή Πόρσε και ένα λευκό Ford Escort και τα δύο του 1978 στη γραμμή της εκκίνησης


