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Το SPRINT TRIATHLON 2017 έρχεται στη λίμνη Δόξα

...για έκτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται και φέτος στις 8 Ιουλίου το μεγάλο αθλητικό γεγονός
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ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΔΙΤ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φαμέλλος σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Πελοπόννησο επιβεβαίωσε ότι
«υπάρχει θέμα συνεργασίας του α' με τον β' βαθμού αυτοδιοίκησης», ενώ όπως επισήμανε εάν δεν υπάρξει απόφαση για υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια που να ενεργοποιεί τη ΣΔΙΤ, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να προτείνει μια άλλη λύση
χωρίς πόρους και με πρόστιμα για τις χωματερές που ακόμα συντηρούνται στην Πελοπόννησο.
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ΛΕΧΑΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Το Φράγμα
του Ασωπού
επανέρχεται
στο προσκήνιο

100.000€
Όχι στην
επιχορήγηση για αποθήκευση και
τις καταστροφές διακίνηση σκραπ
από τις θεομηνίες στην παραλία
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Μαγικές βραδιές
χορού και μουσικής
Μοναδικές παραγωγές από τους συλλόγους του δήμου Βέλου-Βόχας
Έναρξη για τα "Σικυώνια 2017" στο δήμο Σικυωνίων

2 Διαχείριση απορριμμάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τελεσίγραφο Φαμέλλου προς δήμους
Περιθώριο έως τις 10 Ιουλίου για να αποφασίσουν εάν θα συνεργαστούν στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων
με την Περιφέρεια έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος

Σ

ε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε πρόσφατη επίσκεψή
του σε Σπάρτη και Καλαμάτα, ο
Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε
εκτενώς στη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και τόνισε
μεταξύ άλλων:
«Υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας
του α’ με τον β’ βαθμού αυτοδιοίκησης. Γι’ αυτό και δίνουμε νέο περιθώριο χρόνου μέχρι την 10η Ιουλίου. Δεν
περνάει από το μυαλό μου η πιθανότητα να μην έχει απόφαση ο Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δηλαδή να μην πάρει απόφαση η αυτοδιοίκηση για την αρμοδιότητά της. Δεν
νοείται αυτοδιοίκηση που να μην αποφασίζει γι’ αυτά που της ανήκουν».
Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί σε
περίπτωση που οι Δήμοι με τον Φορέα Διαχείρισης αρνηθούν να συνάψουν προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια για να ξεκινήσει η ΣΔΙΤ, ο
Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε: «Αν
δεν υπάρξει απόφαση από τον Φορέα
που να δίνει θεσμική ασφάλεια στη
σύμβαση του ΣΔΙΤ, δεν θα υλοποιείται ο ΠΕΣΔΑ και θα υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα χρηματοδότησης. Και θα
πρέπει ταυτόχρονα η αυτοδιοίκηση
να προτείνει μια άλλη λύση χωρίς
πόρους και με πρόστιμα για τις χωματερές που ακόμα συντηρούνται στην
Πελοπόννησο. Εμείς όμως κάναμε

H Πελοπόννησος
πρέπει να μπει στην

αναγέννηση

της ανακύκλωσης.
Δεν μπορεί να βρίσκεται
στο μεσαίωνα των

χωματερών.

ότι ζήτησε ο ΦΟΔΣΑ για να υπάρξουν
λύσεις».
Αναφερόμενος, δε, στη βελτίωση
της ΣΔΙΤ που πέτυχε η κυβέρνηση
δήλωσε: «Έπρεπε να βοηθήσουμε την
αυτοδιοίκηση και να μειωθεί το κόστος για τον πολίτη, εφόσον βρήκαμε
μια διαμορφωμένη κατάσταση με δεσμεύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γι’ αυτό κάναμε παρέμβαση
στη συζήτηση για τη ΣΔΙΤ και μειώσαμε το κατώφλι (κατώτερη εγγυημένη
ποσότητα) από τους 150.000 τόνους
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στους 100.000 τόνους. Ζητήσαμε τον
περιορισμό της διάρκειας της σύμβασης στα 21 χρόνια. Ζητήσαμε την
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό και
εθνικό πλαίσιο, και έτσι κατεβάσαμε
το όριο της κεντρικής διαχείρισης από
το 50% στο 37%. Προσθέσαμε πέντε σταθμούς μεταφόρτωσης, οπότε
αντί για δύο θα υπάρχουν επτά, μειώνοντας το μεταφορικό κόστος και
συνολικά το κόστος διαχείρισης κατά
5.000.000 ευρώ. Προσθέσαμε και τα
φωτοβολταϊκά πάρκα στη διαπραγμάτευση, ώστε να έχουμε ένα ισοδύναμο ηλεκτρικό φορτίο της τάξης των
150.000 κατοίκων».
Αναφερόμενος, δε, στη βελτίωση
της ΣΔΙΤ που πέτυχε η κυβέρνηση
δήλωσε: «Έπρεπε να βοηθήσουμε την
αυτοδιοίκηση και να μειωθεί το κό-

στος για τον πολίτη, εφόσον βρήκαμε
μια διαμορφωμένη κατάσταση με δεσμεύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γι’ αυτό κάναμε παρέμβαση
στη συζήτηση για τη ΣΔΙΤ και μειώσαμε το κατώφλι (κατώτερη εγγυημένη
ποσότητα) από τους 150.000 τόνους
στους 100.000 τόνους. Ζητήσαμε τον
περιορισμό της διάρκειας της σύμβασης στα 21 χρόνια. Ζητήσαμε την
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό και
εθνικό πλαίσιο, και έτσι κατεβάσαμε
το όριο της κεντρικής διαχείρισης από
το 50% στο 37%. Προσθέσαμε πέντε σταθμούς μεταφόρτωσης, οπότε
αντί για δύο θα υπάρχουν επτά, μειώνοντας το μεταφορικό κόστος και
συνολικά το κόστος διαχείρισης κατά
5.000.000 ευρώ. Προσθέσαμε και τα
φωτοβολταϊκά πάρκα στη διαπραγμάτευση, ώστε να έχουμε ένα ισοδύναμο ηλεκτρικό φορτίο της τάξης των
150.000 κατοίκων».
«Η Πελοπόννησος είναι η πιο αργοπορημένη περιφέρεια στη διαχείριση
απορριμμάτων», συνόψισε. «Οριακά
εγκρίθηκε η Περιβαλλοντική Μελέτη
(ΣΜΠΕ) την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου και πριν από λίγες ημέρες
ο Περιφερειακός Σχεδιασμός», ενώ
τόνισε ότι «πρέπει η Πελοπόννησος
να μπει στην αναγέννηση της ανακύκλωσης. Δεν μπορεί να βρίσκεται στο
μεσαίωνα των χωματερών».

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

διανομή κατ’ οίκον

food • coffee • drink & more...

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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«Ο νέος νόμος για την ανακύκλωση σηματοδοτεί μια κεντρική πολιτική απόφαση για την ουσιαστική
ενίσχυση της ανακύκλωσης και την
στήριξη της κυκλικής οικονομίας.
Συνεπώς, μιλάμε και για έναν οικονομικό μετασχηματισμό και για τη
δημιουργία νέας οικονομίας σε ένα
καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης
Φάμελλος, κατά τη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για το επικείμενο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση.
Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων,
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
κ. Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης, εκ μέρους της ΕΝΠΕ και
ο Δήμαρχος Θήβας, κ. Σπύρος Νικολάου, εκ μέρους των ΦΟΔΣΑ, καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης, Δημήτρης Πολιτόπουλος, αιρετοί των δύο
βαθμών αυτοδιοίκησης και στελέχη
των Φορέων και του ΥΠΕΝ.
Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος,
ανέφερε ότι η ουσία του νέου νόμου
για την ανακύκλωση είναι η ενίσχυσή της και η είσοδος της Ελλάδας
στην κοινωνία της ανακύκλωσης.
Για να επιτύχουμε ένα τόσο φιλόδοξο
στόχο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, ώστε να επιτευχθεί αύξηση
της ανακύκλωσης και της διαλογής
στην πηγή, αλλά και η μείωση των
αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης, προκειμένου να φτάσουμε
τους ευρωπαϊκούς στόχους, με ταυτόχρονη μείωση των προστίμων και
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων
πόρων.
Με βάση το γεγονός ότι «η κεντρική πολιτική αρμοδιότητα για
την ανακύκλωση και τη διαχείριση
απορριμμάτων είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να τη στηρίξουμε και να δώσουμε σε αυτήν
όλα τα δημοκρατικά, τεχνικά και
οικονομικά εργαλεία», επεσήμανε ο
Αν. ΥΠΕΝ, προσθέτοντας ότι ο στόχος της αύξησης της ανακύκλωσης
θα επιτευχθεί από την κοινωνία και
τους παραγωγούς.
«Δυστυχώς, η απόδοση της χώρας είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλή»,
πρόσθεσε. «Έχουμε ήδη επεξεργαστεί μία αναθεωρημένη πρόταση για
την ανακύκλωση, και ως Υπουργείο

Η ενισχυμένη
ανακύκλωση παράγει
νέα οικονομία
Συνάντηση εργασίας του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Σωκράτη Φαμέλλου με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για το επικείμενο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση

και ως κυβέρνηση ξανακάνουμε τον
κύκλο της διαβούλευσης, για τις
επόμενες δύο εβδομάδες, ώστε στη
συνέχεια να μπούμε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ξεκινάμε σήμερα τη διαβούλευση με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε με τα
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σήμερα το απόγευμα, και αύριο
θα συναντηθούμε με τους υπόχρεους και τους οικονομικούς παραγωγούς», προανήγγειλε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Πέτρος Τατούλης:
«Αποτελεσματική ανακύκλωση
με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
σε περιφερειακό επίπεδο»
«Στόχος μας μέσα από τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι, αφενός,

να εξασφαλίσουμε την προστασία
του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας και, αφετέρου, να δημιουργήσουμε νέα οικονομία ενισχύοντας
την προσπάθεια της χώρας για την
έξοδο από την κρίση» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, εκπροσωπώντας την
Ένωση Περιφερειών.
Ο κ. Τατούλης, αφού επεσήμανε την αστοχία του προηγούμενου
νόμου, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκαν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, χαρακτήρισε ορθή την
κατεύθυνση αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου και τόνισε ότι η
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας
θα πρέπει να τεθεί ως πρωτεύων
στόχος.

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στη σύνδεση της ανακύκλωσης και εν γένει της
διαχείρισης των απορριμμάτων με
την εικόνα της χώρας και το τουριστικό της προϊόν, αλλά και τον τομέα
της αγροτικής οικονομίας.
Σε ότι αφορά τις αιρεσιμότητες της
νέας προγραμματικής περιόδου, ο
κ. Τατούλης σημείωσε ότι η ύπαρξη
εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Αποβλήτων είναι δεσμευτική για τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε σχέση με το ζήτημα των πολιτικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε ότι η «εσαεί» χρηματοδότησή
τους δεν είναι εξασφαλισμένη και για
το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,
απελευθερώνοντας και προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός το οποίο θα
ενισχύσει την πραγματική οικονομία.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε επίσης ότι η χώρα και
η αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένες
να πιάσουν τους στόχους της ανακύκλωσης και έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά. «Εάν δεν πιάσουμε
τους στόχους της ανακύκλωσης,
όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων, υπάρχει
πλέον αυτόματη εισαγωγή, ως παράβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει
νέα απειλή της χώρας, με νέα πρόστιμα και τα πρόστιμα αυτά κατανέμονται πλέον στους πολίτες και στις
τοπικές κοινωνίες».
Ο κ. Τατούλης χαρακτήρισε τέλος
μειονέκτημα του νομοσχεδίου την
εποπτεία και τον έλεγχο των πολιτικών της ανακύκλωσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ο
οποίος έχει ιδιαίτερα συγκεντρωτικό
χαρακτήρα και συνεπώς εμφανίζει
κρίσιμες δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό
ζήτησε, αφενός, τη συμμετοχή των
Περιφερειών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, καθώς οι Περιφέρειες είναι αυτές που έχουν την
ευθύνη συντονισμού των ΠΕΣΔΑ,
αφετέρου, την αποκέντρωση των
αρμοδιοτήτων του σε περιφερειακό
επίπεδο.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ • ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ • ΠΕΡΙΠΟΛΟ • ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ομήρου 4, Κρήνες Κορινθίας, Τ.Κ. 20002
Τηλ/Fax. 27440-21538 Κιν. 6972 509 307
E-mail: ss.bsi17@gmail.com
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Στο δημοτικό συμβούλιο
Βέλου-Βόχας ο Χρίστος Δήμας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι λόγω της μείωσης αποθεμάτων νερού των γεωτρήσεών μας και μέχρι οριστικής
λειτουργίας των νέων γεωτρήσεων, θα υπάρχουν
διακοπές νερού στην Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού καθημερινά από τις 12.00 το βράδυ
έως τις 7.00 το πρωί.
Παρακαλούμε όπως φροντίζετε για τη σωστή διαχείριση του νερού και όπως καταβάλετε κάθε προσπάθεια για εξοικονόμησή του.
Όλοι γνωρίζετε ότι πότισμα κήπων, γκαζόν,
δέντρων, κηπευτικών και αυλών απαγορεύονται αυστηρά ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που το πρόβλημα εντείνεται.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ζευγολατιού
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΖΩΓΡΆΦΟΣ

Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου βρέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Βέλου-Βόχας ο βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας,
αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση που έλαβε από το δήμο

Βέλου-Βόχας για να ενημερώσει
το Δημοτικό Συμβούλιο για την
πρωτοβουλία 22 φορέων του
νομού Κορινθίας, που ζητούν την
ενίσχυση της αστυνόμευσης στο
νομό

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ
Νέος πρόεδρος
ο Κ. Παλυβός

Στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο
του
δήμου
Βέλου-Βόχας
ήρθε ως θέμα
η αντικατάσταση μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Λιμενικού Ταμείου Βόχας. Μετά τις παραιτήσεις των κυρίων Ρωμανού Κώστα και
Σδράλη Μιχάλη και την αποχώρηση της
σημαιοφόρου ΛΣ κας Οικονομοπούλου τα
μέλη του Δ.Σ. έπρεπε να αντικατασταθούν.
Έτσι προτάθηκαν οι κύριοι Παλυβός Κωνσταντίνος ως Πρόεδρος του Λιμενικού και
ο κ. Δαληβίγκας Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος καθώς και ο Ανθυπασπιστής ΛΣ
κος Κορωναίος Παρασκευάς ως τακτικό
μέλος με αναπληρωτή τον Αρχικελευστή
κο Πλατή Κωνσταντίνο.
Κατά τη συζήτηση υπήρξαν κάποιες
διαφωνίες σχετικά με τα προτεινόμενα
πρόσωπα, από συμβούλους της αντιπολίτευσης. Έτσι εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
η εισήγηση με ψήφους 19 υπέρ έναντι 2
κατά και ένα λευκό. Κατά ψήφισαν οι Νίκος Τσίτουρας-Βουδούρης και Γιώργος
Καραφωτιάς ενώ λευκή ήταν η ψήφος
του Λεωνίδα Στεργιόπουλου.
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Το Φράγμα Ασωπού ξανά στο προσκήνιο
Υπόνοιες για σκάνδαλα στο μεγάλο έργο άφησε ο δήμαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευματικός κάνοντας, παράλληλα,
λόγο για πολύ αργούς ρυθμούς στην εκτέλεση των εργασιών
Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο
δήμαρχος Κορινθίων σε ανύποπτο
χρόνο, έφερε στο προσκήνιο το μεγάλο και φλέγον θέμα του έργου του
Φράγματος του Ασωπού.
«Άκουσα», ανέφερε, «πριν από περίπου ένα μήνα δηλώσεις, ότι τα έργα
επανεκκίνησαν. Θεώρησα καλό να
επισκεφτώ το σημείο που γίνεται το
φράγμα και δεν είμαι ενθουσιασμένος.
Είδα, ελάχιστα μηχανήματα, τα οποία
με αργούς ρυθμούς προσπαθούν να
εκτελέσουν ένα έργο, το οποίο έχει
μείνει πίσω, έχει πολλές υπολειπόμενες εργασίες και αν συνεχίσουν με
αυτούς ρυθμούς θα πρέπει να χρειαστούν πέντε ή δέκα χρόνια και αν τελειώσει το έργο!».
«Τα ερωτήματα», συνέχισε ο δήμαρχος Κορινθίων, «είναι συγκεκριμένα πλέον και θα πρέπει και το αρμόδιο υπουργείο και η περιφέρεια να
απαντήσουν: Τι γίνεται με το έργο του
φράγματος, πότε υπάρχει χρονοδιάγραμμα για να τελειώσει, και βεβαίως
για άλλη μια φορά θα πρέπει να απαντηθεί αν εκεί αυτό που συζητείται
υπάρχει ως σκάνδαλο.
Δηλαδή να έχουν γίνει εκταμιεύσεις περί τα 11 εκατομμύρια από ό,τι
ακούγεται χωρίς να υπάρχει το αντί-

στοιχο έργο. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
Πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο
όταν από τα 23 εκατομμύρια που έχει
συμβασιοποιηθεί τα 10,8 εκατ. ήταν
ανύπαρκτο έργο, αυτός ήταν και ο
λόγος που σταμάτησε. Ουσιαστικά»,
τόνισε ο Αλεξ. Πνευματικός, «μιλάμε
για ένα μεγάλο σκάνδαλο που δεν θα
υπάρξει και διαχείριση για να ολοκληρωθεί. Να πω και δημόσια ότι μην
σκεφτούν κάποιοι ότι λείπουν χρήματα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί
με επιπλέον χρήματα όπως συνήθως
συμβαίνει στα δημόσια έργα. Το έργο
εκεί δεν έχει υποστεί καμία φθορά,

και οφείλω να δηλώσω ότι το υπολειπόμενο έργο θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με γοργούς ρυθμούς και
να ολοκληρωθεί. Μη βρεθούν τίποτα
τερτίπια που να λένε ότι έχουμε καταστροφές και πρέπει να βάλουμε 10-11
εκατομμύρια επιπλέον που θα τα πληρώσουμε όλος ο ελληνικός λαός».
Συνοψίζοντας ο δήμαρχος Κορινθίων είπε: «Είναι θετικό το ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, αλλά αρνητικό το ότι
γίνονται οι εργασίες με πολύ αργούς
ρυθμούς. Ελάχιστα μηχανήματα είναι
αυτή τη στιγμή στο έργο και δεν έχει
εκτελεστεί ούτε το ένα τρίτο του έργου ενώ πληρωμένο είναι σχεδόν όλο.
Εδώ είναι τα ερωτήματα.
Η κυριότερη απάντηση η οποία
οφείλεται είναι πώς και πότε θα ολοκληρωθεί. Πώς θα χρηματοδοτηθεί.
Εγώ ως δήμαρχος Κορινθίων που στα
διοικητικά μας όρια είναι μια τεράστια
αγροτική περιοχή η οποία περιμένει
να αρδευθεί από το συγκεκριμένο
έργο εκφράζω αυτή την αγωνία.
Πιστεύω ότι την ίδια αγωνία εκφράζει και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, ο
δήμαρχος Σικυωνίων αλλά και ο δήμαρχος Νεμέας, και όχι μόνο. Κουβεντιάζουμε καιρό τώρα και λέμε ότι
αυτό το φράγμα πρέπει να παίξει ρόλο

στην ύδρευση της παραλιακής ζώνης
του νομού μας. Το περιμένουμε αυτό
το έργο πώς και πώς. Πρέπει αυτά τα
ερωτήματα να απαντηθούν άμεσα»,
κατέληξε.

Απάντηση Κασίμη
Απαντώντας ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Χαράλαμπος Κασίμης, τόνισε πώς «Το
σημαντικό είναι αυτό το οποίο είχα
προ καιρού προαναγγείλει ότι γίνονται
όλες οι προσπάθειες ώστε το έργο να
ξεκινήσει ξανά. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει την συγχρηματοδότηση του έργου από κοινοτικούς πόρους αυτό το
καταφέραμε
Και στη συνέχεια φαίνεται ότι με την
ειδική πρόσκληση που κάναμε και με
την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο
ανάδοχος στο εργοτάξιο έχουμε κατ’
αρχήν αποτελέσματα ήδη γίνονται
εργασίες στο φράγμα του Ασωπού
υπάρχει πρόοδος από τότε που δόθηκε εντολή να προχωρήσουν με ειδική
πρόσκληση, και ευελπιστούμε ότι όλα
τα πράγματα θα συνεχίσουν μ’ αυτό το
ρυθμό ώστε το έργο να ολοκληρωθεί
έγκαιρα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και μέσα από αυτό το έργο την
ανάκαμψη της γεωργίας στο νομό».

vm 032
ισχυρό χλοοκοπτικό

1000 watt µε 32 εκ. κοπή
από 99 €

69 €
ΨΥΛΛΑΣ
Άγιος Ιωάννης, Βέλο
τηλ. 27420 35333
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Βασίλης Δομετίου: ÇΠροσπαθούμε να είμαστε
καλύτεροι στην καθημερινότηταÈ
«Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι στην καθημερινότητα, που το έχει
και περισσότερη ανάγκη ο κάθε συνδημότης μας», τονίζει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Korinthostv.gr και
στον Γιάννη Στεφανή ο αντιδήμαρχος
δήμου Σικυωνίων, κ. Βασίλης Δομετίου. «Μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουμε πάρα πολύ καλό έργο», συνεχίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, «μετά
και την πρόσληψη των συμβασιούχων
μέσω του ΟΑΕΔ, διότι αυξήθηκε κατά
πολύ ο αριθμός των εργαζομένων,
οπότε μπορούμε και καλύπτουμε πολύ
καλύτερα τα θέματα που αφορούν
το δήμο αλλά και τα αιτήματα που επί
καθημερινής βάσης έχουμε από τους
συνδημότες μας. Ειδικά τώρα που είναι
καλοκαιρινή σεζόν, διπλασιάζεται ο κόσμος και έχουμε ανάγκη να δείχνουμε
μια καθαρή πόλη».
Απαντώντας σχετικά με την κατάσταση της παραλίας, ο κ. Δομετίου ανέφερε ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση,
επισημαίνοντας όμως ότι υπάρχουν
κάποιοι ασυνείδητοι δημότες οι οποίοι
καταστρέφουν το έργο που φτιάχνουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες. «Αυτό», τονίζει, «είναι πολύ άσχημο για την περιοχή
μας, δυσφημίζεται η περιοχή μας. Δεν
ξέρω ποιος είναι ο λόγος τους αλλά
πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά φτιάχνονται με τα λεφτά των δημοτών».
Αναφερόμενος στην υπόθεση του
αλσυλίου στο Κάτω Διμηνιό ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση τα
δέντρα, και τα παλιά και τα καινούργια
και επίσης σε λίγο καιρό θα υπάρχει
εκεί μια νέα παιδική χαρά, η οποία καταστράφηκε με τα έργα και θα ξανακατασκευαστεί.

Kαταλήγοντας ο Βασίλης Δομετίου,
ανέφερε για την καθαριότητα ότι θα
τοποθετηθούν στην παραλιακή ζώνη
καινούργια καλαθάκια που θα καθαρίζονται κάθε μέρα έτσι ώστε να παρουσιάζουν μια όμορφη εικόνα.

Παρέμβαση για τους παράπλευρους
δρόμους στο Μούλκι

100.000€ για τις θεομηνίες
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ύψους 100.000 ευρώ στο Δήμο Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας, αποκλειστικά για την επιδιόρθωση ζημιών
που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές του Δήμου, λόγω των
φυσικών καταστροφών από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α.
Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Βασίλη Δομετίου μετά απο διαμαρτυρία τοπικών
συμβούλων και κατοίκων της ΤΚ
Μουλκίου, όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί με τις κατασκευές
παράπλευρων δρόμων απο την κατασκευάστρια εταιρεία και μελετητές του
εθνικού δρόμου Κόρινθος-Πάτρα, η
δημοτική αρχή και η τεχνική υπηρεσία
του δήμου Σικυωνίων, έκανε ενστάσεις στους υπεύθυνους, και κάλεσε
την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ
όπου και παρευρέθηκε στο σημείο που
υπάρχει το πρόβλημα.
Μετά από συζητήσεις των υπαλλήλων του ΥΠΕΧΩΔΕ και τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Σικυωνίων, στάλθηκαν
τα κατάλληλα έγγραφα για την ανακατασκευή των δρόμων.

• LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ
(SOPRANO ICE BY ALMA LASER)

• ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,
ΑΚΜΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΣΥΣΦΙΞΗ,
ΛΕΥΚΑΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΟ PEELING)

• ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ,
ΚΥΤΑΡΙΤΤΙΔΑ, ΣΥΣΦΙΞΗ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΡΑΓΑΔΕΣ)

• ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣΑΖ,
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, SHIRODHARA,
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ)

• SOLARIUM VEGA39 3ης ΓΕΝΙΑΣ
BY ROBERTO CAVALLI –DOLCE & CABBANA
• ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ ΡΙΖΙΚΗ (ΒΕΛΟΝΑ) ΚΑΙ ΚΕΡΙ
• ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΙΚΟ, ΒΡΑΔΙΝΟ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ (PRE WEDDING, NEXT DAY)
• ΒΑΦΗ & ΠΕΡΜΑΝΑΝΤ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ
• MANICURE-PEDICURE

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

• ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.27410 55405

info@agathouspa.gr • www.agathouspa.gr
FB : Αγάθου Beauty & Spa
Eshop : https://agathouspa.gr/?post_type=product
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Όχι στην αποθήκευση - διακίνηση σκραπ
στην παραλία Λεχαίου

Μ

ε αφορμή την έναρξη εργασιών κατασκευής γεφυροπλάστιγγας ζύγισης «Σκράπ»
στην παραλία Λεχαίου, η «Συμμαχία
Πολιτών» του Δήμου Κορινθίων δηλώνει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη διακίνηση και αποθήκευση «σκράπ» στην περιοχή που έχει
πλέον διαμορφωμένο τουριστικό
χαρακτήρα αλλά και επισήμως
προορίζεται για αυτό τον σκοπό.
Στην παραλία Λεχαίου, υπάρχουν τουριστικά καταλύματα
όπως ταβέρνες, μπαρ καφετέριες, κάμπιγκ, μονάδες τουριστικών καταλυμάτων κλπ, που
δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης χωρίς την στοιχειώδη και
αναγκαία βοήθεια από το δήμο
Κορινθίων. Δείτε στις φωτογραφίες την απαράδεκτη κατάσταση
που υπάρχει στην περιοχή την
οποία είδαν και όλοι οι τουρίστες
το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Σκουπίδια παντού.
Δίπλα σε αυτές τις επιχειρήσεις
τουρισμού, εστίασης και αναψυχής και συγχρόνως ανάμεσα σε
κατοικίες, ΔΕΝ μπορεί να λειτουργήσει επιχείρηση ανακύκλωσης «Σκράπ».
Περιμένουμε από τις υπηρεσίες του δήμου Κορινθίων και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
να πράξουν τα αυτονόητα, αυτά
δηλαδή που ορίζουν οι νόμοι
αλλά και οι προοπτικές αυτής της
όμορφης και αδικημένης περιοχής.
Περιμένουμε επίσης, από τον
γνωστό Κορίνθιο δικηγόρο και
τον μηχανικό των επενδυτών
να εξηγήσουν στους επενδυτές,
πριν αυτοί προβούν σε μεγάλα
έξοδα, ότι ο χώρος που επέλεξαν
δεν προβλέπεται την χρήση που
αυτοί επιθυμούν. Πιστεύουμε
ότι υπάρχουν- σίγουρα- άλλοι
καταλληλότεροι και φθηνότεροι
αλλά κυρίως ενδεικνυόμενοι,

από το νόμο και τις αποφάσεις των
τοπικών αρχών, χώροι για την ανακύκλωση «Σκράπ».
Το ερώτημα όμως παραμένει. Γιατί
επελέγη άραγε ο συγκεκριμένος στη
αερογέφυρα Λεχαίου; Ποια λογική
φροντίδα ελέγχου καταλληλόλητας
του χώρου, άσκησαν οι υπηρεσίες

που απευθύνθηκαν οι επενδυτές;
Δεν αρκούνται στην δημιουργία άτυπου σκουπιδότοπου στην περιοχή
της Περιφερειακής Αγοράς στο Λέχαιο ; Πρέπει να υποβαθμιστεί και
άλλο αυτή η περιοχή;
Επίσης, το εάν οι επενδυτές είναι
τσιγγάνοι ή Ρομά από την Αττική η

από οπουδήποτε αλλού, είτε είναι
οποιασδήποτε άλλης καταγωγής,
μας είναι παντελώς αδιάφορο. Διότι
το πρόβλημα για εμάς και πιστεύουμε για όλους του κατοίκους της περιοχής είναι το αντικείμενο της επένδυσης – επιχείρησης και μόνο αυτό.
Το οποίο δεν είναι συμβατό με την
φυσιογνωμία της περιοχής.
Τέλος, επισημαίνουμε για ακόμα
μια φορά, πόσο σημαντικό είναι να
υλοποιηθούν από το δήμο Κορινθίων τα σχέδια πόλης και να οργανωθούν οι χώροι υποδοχής των επιχειρήσεων πχ επιχειρηματικό πάρκο.
Και η ευθύνη καθυστέρησης αυτής
της υλοποίησης βαρύνει και το δήμο,
αλλά τις πολλαπλές ζημίες αυτής της
καθυστέρησης τις επωμίζονται οι
δημότες του δήμου Κορινθίων. Και
αυτοί δεν ευθύνονται. Γιατί οι δημότες του δήμου Κορινθίων αξίζουν μια
καλύτερη τύχη.
Βασίλης Νανόπουλος
επικεφαλής του συνδυασμού Συμμαχία Πολιτών
και της μείζονος μειοψηφίας του
δήμου Κορινθίων

8 Περιβάλλον

Γ

ια πρώτη φορά στην Ελλάδα συζητήθηκαν από
φορείς του ιδιωτικού και
του δημοσίου τομέα οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
σε περιοχές Natura 2000, ως
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των απαραίτητων
έργων προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Όπως δήλωσε ο κ. Βρασίδας
Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής
του Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς «Η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα
στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την προστασία
των περιοχών Natura 2000
είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία για
πρώτη φορά εφαρμόζουμε
στην Ελλάδα, με το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia.
Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος χρόνια στο χώρο
της πράσινης επιχειρηματικότητας, δημιουργεί τώρα
καινοτόμες επενδυτικές λύσεις για τις περιοχές Natura
2000 - που καλύπτουν το
27% της χερσαίας έκτασης
της Ελλάδας - και αποδεικνύει
έμπρακτα ότι η προστασία της
φύσης μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό εργαλείο για αειφόρο ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».
Αυτή ήταν και η ουσία της
«Δήλωσης LIFE-Stymfalia»
που υιοθέτησαν οι σύνεδροι
κατά τη λήξη των εργασιών
της πρώτης ημέρας: η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να είναι
η απάντηση στο ερώτημα της
αναζήτησης των αναγκαίων
πόρων για την προστασία των
περιοχών Natura 2000.
Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν και έκαναν σχετικές
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«Βιοποικιλότητα και επιχειρηματικότητα
σε περιοχές Natura 2000:

Προχωρώντας
μπροστά

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο LIFEStymfalia στις 9 & 10 Ιουνίου στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

εισηγήσεις στελέχη από την
Μονάδα Βιοποικιλότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την «Πλατφόρμα
της Επιχειρηματικότητας και
Βιοποικιλότητας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων, του
Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ, της Τράπεζας
Πειραιώς, της ΤΕΜΕΣ (Costa
Navarino), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του WWF, της
ΟΙΚΟΜ (μελετητική εταιρεία)
και της IFOAM (διεθνής ένω-

ση βιοκαλλιεργητών).
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος Πελοποννήσου,
αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και Διεθνών
Σχέσεων, Δρ. Απόστολος Ε.
Παπαφωτίου.
Το πρόγραμμα LIFE είναι
ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, έχει ένα προϋπολογισμό για την Ευρώπη €
3.456,7 εκατομμύριων (20142020) μοιρασμένο σε δύο
υποπρογράμματα, Περιβάλλον και Κλιματικές δράσεις σε
αντίστοιχα ποσοστά 75% και
25%.
Στο πρόγραμμα LIFE υπάρχουν 28 προγράμματα με Έλ-

Γνώμη
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ληνες ωφελούμενους με συνολικό προϋπολογισμό € 49,7
εκατομμύρια και με τη συμμετοχή της Ε.Ε. να ανέρχεται σε
€ 29,2 εκατομμύρια.
Με το πρόγραμμα LIFEStymfalia εφαρμόζεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα,
η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια
εξασφάλισης πόρων για την
προστασία περιοχών Natura
2000, πολιτική η οποία είναι
κοινή και εφαρμόσιμη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Ακόμα πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι οι περιοχές
Natura 2000 παρέχουν ευκαιρίες για αειφόρα ανάπτυξη
που ενισχύει την προστασία
της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων και ότι δεν
αποτελούν εμπόδιο για την
ανάπτυξη.
Η ευρύτερη περιοχή της
Στυμφαλίας έχει ιδιαίτερο πολιτιστικό κεφάλαιο, κατοικήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και στη λίμνη, σύμφωνα
με τη Μυθολογία, ο Ηρακλής
πραγματοποίησε των 6ο Άθλο
του.
Μπορεί η περιοχή να αποτελέσει πυρήνα επιχειρηματικής
καινοτομίας με τη δημιουργία
μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, το αντικείμενο
των οποίων θα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την προστασία των οικοσυστημάτων και
τη Μυθολογία.
Βιολογική γεωργία, μεταποίηση, πολιτιστικός και φυσικός τουρισμός, αειφόρος
τουρισμός είναι μερικοί από
τους πολλούς τομείς που
μπορούν να δραστηριοποιηθούν τέτοιες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του αειφόρου
τουρισμού αναμένεται η πειραματική εκσκαφή του βυθού, τμημάτων της λίμνης,
έτσι ώστε να αποκτήσει το
φυσικό βάθος νερού, που είχε
κάποτε, και το οποίο τώρα,
λόγω του ευτροφισμού, περιορίζεται πολύ σημαντικά
και πολλές φορές η ευρύτερη περιοχή παύει να έχει τα
ορατά χαρακτηριστικά λίμνης,
καλυπτόμενη από επεκτατικούς καλαμιώνες. Η εκσκαφή αναμένεται να βοηθήσει
στον εμπλουτισμό της λίμνης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

τηλ. 6938 614257
6948 760450
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με μεγαλύτερες ποσότητες νερού, το
οποίο τώρα κατακρατεί εκτός αυτής.
Το νερό τις τελευταίες δεκαετίες έχει
περιορισθεί δραστικά:
• Τον Ιούνιο του 2016 η έκταση νερού
ανήρχετο σε 0,16 km2 και το ποσοστό νερού σε 4,82 % στην έκταση της
λίμνης.
• Ιούλιος 2016, έκταση νερού 0,11
km2, ποσοστό νερού 3,31 %.
• Δεκέμβριος 2016, έκταση νερού 0,12
km2, ποσοστό νερού 3,61 %.
• Ιανουάριος 2017, έκταση νερού 0,16
km2, ποσοστό νερού 4,82 %.
Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία
στους νέους να δημιουργήσουν νέες
επιχειρήσεις βασισμένες στις αρχές της
βιωσιμότητας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι
παρούσα με ενεργό ρόλο, συνεργάζεται
με όλους τους εταίρους του προγράμματος Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά, με πολλαπλές δράσεις, στην
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς και στην αποκατάσταση
της λίμνης. Επίκεντρο του προγράμματος είναι η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας,
με στόχο την προστασία της και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, εξεταζόμενη όχι μόνο ως φυσικό αλλά και ως
πολιτιστικό κεφάλαιο.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά σε πολλά προγράμματα και
δράσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τις περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού, περιοχές με μοναδική
φυσική ομορφιά, μαγευτικό περιβάλλον και πολιτιστικό απόθεμα, αλλά με
πολλά προβλήματα, τα οποία πάντοτε
προσπαθεί να επιλύσει. Δρα καταλυτικά
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων,
με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες
Στρατηγικές που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη γνώση και διαχείριση.

Το SPRINT TRIATHLON 2017

έρχεται στη λίμνη Δόξα

Για έκτη συνεχή χρονιά, φέτος, στις 8 Ιουλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων,
διοργανώνεται ένας αγώνας, με φόντο τη Λίμνη Δόξα στο Φενεό

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό
αθλητικό event, όχι μόνο για το
συγκλονιστικό φυσικό του περιβάλλον και τις εξαιρετικά ‘φιλικές’
αγωνιστικές συνθήκες, αλλά και
γιατί εύκολα συνδυάζεται με μια
σαββατοκυριακάτικη απόδραση
με την οικογένεια ή φίλους, είτε
έρθετε ως θεατές είτε ως συμμετέχοντες!
Είναι ένας απογευματινός αγώνας με θέα τις κορυφές της Ζήρειας και του Χελμού. Μία εμπειρία
για όλους, από τον αρχάριο μέχρι
και τον πιο έμπειρο τριαθλητή, σε
ατομικές και ομαδικές κατηγορίες,
μόλις δύο ώρες από την Αθήνα.
Σημειώνουμε ότι στα ομαδικά

έχουν προστεθεί δύο επιπλέον κατηγορίες με χωριστές βραβεύσεις:
α) business and pleasure (εταιρικό) και
β) family (οικογενειακό).
Μπορείτε έτσι, είτε με συναδέλφους, είτε με άλλα μέλη της
οικογένειάς σας να μοιραστείτε τα
αθλήματα και να συμμετάσχετε!
Στα δε ατομικά, έχει προστεθεί
η νέα κατηγορία: ‘Τhe Rookie’ για
όσους δοκιμάζουν το τρίαθλο για
πρώτη φορά σε αγώνα!
Όσο για τα επιμέρους του αγώνα, προς το παρόν αναφέρουμε ότι
το τρέξιμο και το ποδήλατο περιμετρικά της λίμνης είναι σε άσφαλτο και σε φλατ έδαφος, ο δε αγώ-

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

νας θα είναι non-draft και κλειστή
από οχήματα κυκλοφορίας.
Το τρέξιμο θα έχει γύρω στα 100
με 200 μέτρα χώμα βγαίνοντας
από τη ζώνη αλλαγής μέχρι την
άσφαλτο.
Τέλος να πούμε, ότι η επιτυχημένη παραγωγός του Best Radio
93,6 Μαρία Παπιδάκη θα είναι και
εκεί, με super μουσικές επιλογές
καθ’ όλη τη διάρκεια του event
που θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τη διάθεση!
Ο αγώνας αυτός αποτελεί εμπειρία μοναδική, από τον αρχάριο μέχρι και τον πιο έμπειρο τριαθλητή,
τόσο σε ατομικές όσο και ομαδικές
κατηγορίες!

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Μαγική βραδιά από τον Πολιτιστικό
και Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας

Γνώμη
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Μαρία Καλλίρη: Ε
πολιτισμό, επενδύουμ
Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου ΒέλουΒόχας Μαρία Καλλίρη έχει
πολλές φορές αποδείξει
ότι βρίσκεται κοντά στους
συλλόγους του δήμου της.
Πρώτον, με τη φυσική παρουσία της, αφού είναι πάντα παρούσα τιμώντας τις
διάφορες εκδηλώσεις. Κυρίως όμως, την υποστήριξή
της την υπογραμμίζει με την
ηθική και οικονομική αρωγή
που παρέχει από τη θέση της
ως αρμόδια αντιδήμαρχος.
«Για μένα», μας αναφέρει
«η ενίσχυση του τοπικού πολιτισμού που παράγεται κυρίως από τους πολιτιστικούς
συλλόγους είναι ένα είδος
επένδυσης για το μέλλον του
τόπου μας. Και εξηγώ τι εννοώ μ’ αυτό. Οι πολιτιστικοί
σύλλογοι του δήμου μας παρουσιάζουν μια πλούσια και
πολυσχιδή δράση που αγγί-

ζει σχεδόν όλες τις μορ
της τέχνης που υπηρετ
άνθρωπος. Χορός, μουσ
θέατρο, τραγούδι, ζωγρ
κή είναι μόνο μερικές απ
δράσεις που αναπτύσσου
σύλλογοι και τα τμήματα
λειτουργούν στους κόλπ
τους. Αυτά τα τμήματα
λεχώνουν, κυρίως, πα
κάθε ηλικίας, από τη ν
ακή έως την εφηβική
νεαρή ηλικία. Αυτά τα πα
αποτελούν το μέλλον

Ξεκίνησαν
Το Σάββατο 1 Ιουλίου στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού ο Πολιτιστικός και
Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας παρουσίασε την καλοκαιρινή εκδήλωσή του. Σε μια πανδαίσια ήχων,
χρωμάτων και χορευτικών κινήσεων, οι προσπάθειες
των παιδιών ξεπέρασαν κατά πολύ το ερασιτεχνικό
επίπεδο παρουσιάζοντας μια άψογη παράσταση με
γρήγορες και ακριβείς εναλλαγές κουστουμιών και
μουσικής. Στα χορευτικά συμμετείχαν και τμήματα
από τους γειτονικούς συλλόγους Άσσου "Η Ρέα" και
Βραχατίου "Μέγας Αλέξανδρος".
Στην αρχή της βραδιάς ο πρόεδρος του Πολιτιστι-

κού και Λαογραφικού Συλλόγου κ. Σπύρος Χριστοδούλου απένειμε τιμητικές πλακέτες στις οικογένειες
των εκλιπόντων Παναγιώτη Καραμπέτσου και Σοφίας
Κατσουλέα για την πολύχρονη προσφορά τους στο
Σύλλογο.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, η αντιδήμαρχος
κ. Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη"
Ανδρέας Σιάχος, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
Κώστας Παλυβός, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης, ο επικεφαλής της ελάσ.
αντιπολίτευσης Λεωνίδας Στεργιόπουλος, και άλλοι.

Η αυλαία για τα "Σικυώνια 2017' άνοιξε επίσημα με
το 2ο Φεστιβάλ Παραμυθιού που ξεκίνησε την
Παρασκευή 30 Ιουνίου.
Οι εκδηλώσεις, αθλητικές, χορευτικές,
μουσικές, θεατρικές, παραδοσιακές, μοντέρνες, ζωγραφικής, εικαστικών και
άλλες θα διαρκέσουν μέχρι τις αρχές
Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος θεατών και συμμετοχών.
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Μηκώνη" του δήμου Σικυωνίων, κ. Δημήτρης
Ζάρκος: «Το πρόγραμμα των φετινών ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ καταδεικνύει τη δυναμική παρουσία πε-
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Ενισχύοντας τον τοπικό
με στις μελλοντικές γενιές

ρφές
τεί ο
σική,
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στεαιδιά
νηπιή και
αιδιά
του
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τόπου μας, η ενασχόληση
με την τέχνη αποδεδειγμένα παράγει καλύτερους ανθρώπους και συνεπώς μια
καλύτερη μελλοντική κοινωνία για όλους.
Αυτού του είδους τον πολιτισμό στηρίζω με όλες τις
δυνάμεις μου. Τον πολιτισμό
που σμιλεύει προς το καλύτερο τις ψυχές των παιδιών
μας. Σήμερα, ευτυχώς, τα
παιδιά μας έχουν πολλές περισσότερες διεξόδους για τον
ελεύθερο χρόνο τους από ότι
πριν από μια δεκαετία. Η δράση των συλλόγων είναι που
προσφέρει αυτές τις διεξόδους και σε αυτό το πλαίσιο
είναι το λιγότερο υποχρέωσή
μου, ως αρμόδια αντιδήμαρχος του δήμου Βέλου-Βόχας
να ανταποκριθώ και να υποστηρίξω με κάθε δυνατό τρόπο αυτό το έργο.
Για τη δημοτική αρχή του
δήμου μας, για το δήμαρχο

μας και για εμένα προσωπικά, δεν αποτελεί προτεραιότητα να γεμίσουμε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων μας με «μεγάλα
ονόματα» από το καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά να
γεμίσουμε τις πλατείες και
τα προαύλια των σχολείων
με γονείς και δημότες που
παρακολουθούν με ένα περήφανο χαμόγελο στα χείλη
τους τα έργα των παιδιών
μας. Κι αυτό το αποτέλεσμα είναι διττό, φέρνει διπλά
οφέλη. Από την μία ο κόσμος
έρχεται κοντά στην τέχνη και
στον πολιτισμό με μια μοναδική αμεσότητα, από την άλλη
αυτό το πολιτιστικό προϊόν
έχει παραχθεί από τους δημιουργούς της μελλοντικής
κοινωνίας. Τι καλύτερο να
μπολιάζεις το μέλλον με ό,τι
υψηλότερο, ωραιότερο και
ευγενέστερο!», καταλήγει η
κ. Μαρία Καλλίρη.

ν τα Σικυώνια
ρισσότερων τοπικών ομάδων και συλλόγων στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μος αλλά και την
πρόθεσή μας για μεταφορά εκδηλώσεων και
σε άλλα διαμερίσματα του δήμου πέρα από
το Κιάτο. Δεν λείπουν, βέβαια, και οι επώνυμοι καλλιτέχνες που θα περάσουν αυτό
το καλοκαίρι από την κεντρική σκηνή στο
Κιάτο με θεατρικές παροστόσεις και συναυλίες.
Είναι ένα πρόγραμμα που διαμορφώθηκε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας,
με ρεαλισμό, μεράκι και αγάπη για τον τόπο
μας», καταλήγει.

Νότες δροσιάς στην καλοκαιρινή
συναυλία της Νέας Διάπλασης
Την Κυριακή 2 Ιουλίου η
πλατεία του Μπολατίου γέμισε από τις δροσερές νότες και
φωνές της Χορωδίας της Νέας
Διάπλασης. Ο δραστήριος και
αγαπητός σύλλογος του Μπολατίου παρουσίασε την καλοκαιρινή συναυλία του στην κατάμεστη πλατεία του χωριού
κάτω από τα πεύκα.
Υπό την μουσική καθοδήγηση της Μαρίας Γερολύμου,
τα παιδιά που αποτελούν τη
Χορωδία της Νέας Διάπλασης
σκόρπισαν γλυκές μελωδίες
γεμάτες καλοκαιρινό χρώμα
μέσα στη ζεστή νύχτα...
Η εκδήλωση άριστα οργανωμένη από τον ακούραστο
πρόεδρο της Νέας Διάπλασης
Μπάμπη Ανδρικόπουλο αλλά
και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τιμήθηκε με την παρουσία
του δημάρχου Βέλου-Βόχας
Αννίβα Παπακυριάκου, της
αντιδημάρχου Μαρίας Καλλίρη, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη
Σδράλη, του επικεφαλής της
ελάσ. αντιπολίτευσης Λεωνίδα
Στεργιόπουλου, του προέδρου
της Τ.Κ. Μπολατίου Δημήτρη
Μπέζιου, της προέδρου του
Συλλόγου "Αλκυονίδες" Δήμητρας Τσεμπεντζή, του προέδρου του Συλλόγου "Μέγας
Αλέξανδρος" Βραχατίου Άρη
Σταύρου και πλήθους κόσμου.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με
τραγούδια από τους "Διαπασών" που ξεσήκωσαν τον κόσμο και χάρισαν σε όλους μια
εμπειρία ξεγνοιασιάς, κεφιού
και χορού, αναζωογονητική
και πέρα για πέρα αναγκαία
για όλους.
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23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού & Μουσικής
"Ελένη Λιμιάτη"
Από την Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού 7-8 Ιουλίου 2017
Το Δ.Σ. της Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού
σας προσκαλεί στις 8 & 9 Ιουλίου 2017 και ώρα
21:30 στην Πλατεία Ηρώων στο Ζευγολατιό,
στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Μουσικής "Ελένη Λιμιάτη", το οποίο αφιερώνουμε
στην μνήμη της Προέδρου και Ιδρύτριας του
Συλλόγου μας κ.Ελένη Λιμιάτη.
Η Πνευματική Στέγη για ακόμη μια χρονιά
φιλοξενεί στο Ζευγολατιό Κορινθίας χορούς
απ όλο τον κόσμο. Φέτος θα φιλοξενήσουμε 5
Χορευτικά συγκροτήματα από 4 Ξένες Χώρες:
Ρουμανία, Βουλγαρία , Αρμενία και 2 Group
από Μολδαβία.
Θα συμμετέχουν Χορευτικά τμήματα της Στέγης που θα μας παρουσιάσουν Χορογραφίες με
Σύγχρονο και Hip Hop. Θα παρακολουθήσουμε Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς από 7
διαφορετικές Περιοχές της Ελλάδας από τους:
- Εθνικολογικό Μουσείο Πέτρου Γ. Ζήση

- Χορευτικός Όμιλος Ελληνικής Παράδοσης
περιοχής Καρδίτσας "Το Σεργιάνι"
- Χορευτικός & Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας "Θύαμις"
- Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος
"Αθικίων"
- Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας "Αγιος Παντελεήμων"
- "Πνευματική Στέγη" Ζευγολατιού
Θα είναι μαζί μας η Χορωδία ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας.
Τέλος την 2η βραδιά θα συνοδεύσει τα Ελληνικά Συγκροτήματα η Ζωντανή Ορχήστρα Παραδοσιακών τραγουδιών από το Ίδρυμα Ζήση,
η οποία θα συνεχίσει την βραδιά με παραδοσιακή μουσική για όλους τους καλεσμένους μας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ελάτα να διασκεδάσουμε όλοι μαζί!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ελένη Λιμιάτη: Μια αξέχαστη θεραπαινίδα του πολιτισμού
Ήταν τέλη του 1986 αρχές του ’87
όταν μία γυναίκα με ανησυχίες και
αγάπη για τον τόπο της σκέφτηκε ότι
κάτι πρέπει να γίνει για να βγει το χωριό της, το Ζευγολατιό από την αδράνεια, να γίνει ξεχωριστό, να αποκτήσει
μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
«Να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο»
έλεγε στους φίλους της. «Να εργασθούμε και να δείξουμε πώς πρέπει να λειτουργεί ένα σωματείο και να δημιουργεί
πολιτισμό», επέμενε. Μιλούσε στον καθέναν ξεχωριστά και τελικά τους έκανε
να πιστέψουν στο όνειρό της…
Ήταν τότε που τα πολιτικά κόμματα
έδιναν κι έπαιρναν, τότε που δεν ήταν
εύκολα και οι άνθρωποι δυσπιστούσαν, ήταν χωρισμένοι σε «πράσινους»
και σε «γαλάζιους». Και η γυναίκα
αυτή τους έλεγε ότι πρέπει να είναι
ενωμένοι, ότι ένας σύλλογος πρέπει
να ανήκει σε όλους. Να μην ανήκει
σε κανένα πολιτικό κόμμα και να μην

ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Κι αυτοί
πείστηκαν από το πείσμα, την πίστη
της στο όνειρό της, ακολούθησαν την
προτροπή της και έγιναν μέλη του
Συλλόγου αυτού, ανεξαρτήτως πολι-

τικών πεποιθήσεων.
«Η σημαία μας», έλεγε πάντα η Ελένη Λιμιάτη, αυτή η πρωτοπόρος γυναίκα, «έχει χρώμα λευκό». Κι αυτή
ήταν η πρώτη επιτυχία της, κατάφερε
να ενώσει όλους κάτω από
μια στέγη, έναν σύλλογο: την
Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού.
Κινητήριος δύναμη και
ενεργειακή πηγή, που την
έκανε να είναι πρωτοπόρος
με νέες ιδέες, που ήθελε
να γίνονται πράξεις, ήταν
η αγάπη της για τα παιδιά.
Όχι μόνο τα δικά της παιδιά,
αλλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Στο σύλλογο δημιούργησε πολλές δραστηριότητες
με απώτερο πάντα σκοπό,
να μπορούν να ασχολούνται τα παιδιά να έχουν διεξόδους και ενδιαφέροντα.
Δημιούργησε τμήματα παραδοσιακών και μοντέρνων

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

χορών, καράτε, φιλαρμονικής (στην
Πνευματική Στέγη υπάρχει μια μεγάλη
συλλογή από ολοκαίνουργα όργανα
φιλαρμονικής), γυμναστήριο και τόσα
άλλα στην πολύχρονη δράση της.
Στο σύλλογο όλοι οι νέοι μπορούσαν να κάνουν μαθήματα, είτε είχαν
είτε δεν είχαν οικονομική δυνατότητα.
Για πολλά χρόνια τα μαθήματα γίνονταν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ακόμα και τα ταξίδια στο εξωτερικό, στα οποία – εκτός της Ισπανίας
που ήταν 12 μέρες εντελώς δωρεάν,
αφού χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το
κόστος ήταν μόνο τα εισιτήρια. Ακόμα
και τις περιπτώσεις παιδιών που δεν
είχαν οικονομική δυνατότητα, αλλά
αυτή έβρισκε τρόπους να τις καλύπτει,
χωρίς να το μαθαίνει κανείς. Δεν άφηνε κανέναν πίσω και προσπαθούσε
πάντα να μην επιβαρύνονται τα παιδιά
της Στέγης ούτε καν με έξοδα για την
ενοικίαση στολών κι ας αποτελούσε
αυτό πολλές φορές σημείο διαμάχης
με τους κοντινούς της ανθρώπους.
Η ενέργειά της που ξεχείλιζε, η αγάπη της για τον τόπο της την οδήγησε
να πάρει μέρος πολλές φορές στα τοπικά και δημοτικά πολιτικά δρώμενα.
Εκλέχθηκε δημοτική σύμβουλος την
περίοδο 1998-2002 επί δημαρχίας
Δημήτρη Γαλάνη και έκτοτε συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές, αποσπώντας πάντα ένα καλό ποσοστό ψήφων.
Η Ελένη Λιμιάτη ένας άνθρωπος
δραστήριος γεμάτος αγάπη για τον
πολιτισμό, τη λαογραφία και τον τόπο
της, θα είναι πάντα ζωντανή μέσα από
το έργο της, ζωντανή μέσα στις καρδιές όλων όσων ξέρουν να αναγνωρίζουν πέρα από εμπάθειες, την αληθινή
και ανιδιοτελή προσφορά…

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μικρά & διάφορα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βάφτισε το γιο του ο δημοτικός
σύμβουλος Κώστας Τριανταφύλλου

Βαφτίσια και χαρές για τον
δημοτικό σύμβουλο και ειδικό
εντεταλμένο σύμβουλο του δήμου Βέλου-Βόχας Κώστα Τριανταφύλλου. Το Σάββατο 1 Ιουλίου
βάφτισε τον γιό του στο γραφικό
εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στο
Ζευγολατιό. Ο Κώστας και η σύζυγος του Ιωάννα απόλαυσαν
κάθε στιγμή της βάπτισης του
γιού τους ο οποίος πήρε το το
όνομα Τρύφωνας! Ο μικρός Τρύφωνας είναι το δεύτερο παιδί της
οικογένειας, η οποία έχει ήδη ένα
κοριτσάκι, τη Σταματίνα.
Παρόντες στο μυστήριο ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι
Βασίλης Τρωγάδης, Μαρία Καλλίρη και Δημήτρης Μπεκιάρης,
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, ο
πρόεδρος της "Ανέλιξης" Ανδρέας Σιάχος, ο Χρήστος Δημητρόπουλος, και άλλοι.
Ακολούθησε γλέντι στον κατάλληλα διαμορφωμένο για το
γεγονός, κήπο της οικίας του κ.
Τριανταφύλλου και οι παριστάμενοι απόλαυσαν μια υπέροχη
βραδιά, δίνοντας αφειδώς και
ολόψυχα τις ευχές τους στον μικρό Τρύφωνα για υγεία, τύχη και
ευημερία.
Εμείς από την πλευρά μας δεν
έχουμε παρά να ευχηθούμε να
τους ζήσει και να χαίρονται την
οικογένειά τους με υγεία, τύχη
και χαρά για πολλά-πολλά χρόνια!!!

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
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Η χαμένη τιμή των σκουπιδιών

Γράφει η ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
Ελληνίδες, Έλληνες φαντάζομαι να ακούσατε την
συνέντευξη του πρωθυπουργού μας. Λοιπόν ηθικόν
ακμαιότατον το κεφάλι ψηλά, εδώ καράβια χάνονται
βαρκούλες αρμενίζουν, λέμε στο χωριό μας. Και το
χωριό μου είναι το Βραχάτι Κορινθίας. Πάνε όλα καλά,
άλλο τώρα αν οι πρόσφυγες πνίγονται ή βιάζονται ή
πεινάνε. Έλεος. Θέλω κύριε Τσίπρα να σας πω ότι τις
προσωπικές σας φιλοδοξίες τις πληρώνουμε εμείς οι
Έλληνες. Φαίνεται ότι δεν ξέρετε τι θα πει μεροκάματο και να έχεις και παιδιά. Δεν ξέρω τι παιδιά έχετε
να είναι καλά στη ζωή τους και να τα χαίρεστε, αλλά
και τα άλλα παιδιά πρέπει να κοιτάμε που πεινάνε που
πάνε στο σχολείο χωρίς ακόμα και γάλα. Θέλω να σας
ρωτήσω αν είστε Έλληνας. Ή αν οι υπουργοί σας δεν
σας λένε αλήθειες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά ώστε
μέσα ούτε έξω. Συντάξεις κόβονται, πληρώνουμε σαν
μουρλοί έλεος πια.
Λοιπόν θα σας πω μια λύση. Θα μαζευτείτε όλοι
οι πρωθυπουργοί αυτής της έρημης Ελλάδας και θα
δώσετε όλα αυτά που έχετε φάει, από τον καιρό του
Κολοκοτρώνη και θα έχετε και αληθινό πλεόνασα και
όλα θα είναι καλά.
Κύριε πρωθυπουργέ ή οι υπουργοί σας σάς λένε
ψέματα ή οι δημοσιογράφοι ή είναι όλα μαζί; Θέλω
να σας μάθω για όλους τους υπουργούς και αν μας
υπολογίζουν καθόλου, θέλω και άλλα να σας γράψω
αλλά νομίζω στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τώρα κύριε πρωθυπουργέ θα σας στεναχωρήσω
λίγο. Θα ψηφίσω τον κ. Σταθάκη, ή τον κ. Τσακαλώτο
γιατί μου αρέσουν τα ταγάρια που κουβαλάνε θέλω
να ξέρω ο κύριος Σταθάκης δεν τον βαραίνει το ταγάρι με το εκατομμύριο, γιατί μας κοροϊδεύει. Βγαίνει
και στην τηλεόραση όπως και πολλοί άλλοι.
Δεν έχω ακούσει τίποτα για τους δικούς μισθούς,
γιατί εσείς να ζείτε καλά και εμείς όχι. Για να πλουτίσει
κανείς εδώ σε αυτή τη χώρα πρέπει να γίνει βουλευτής, υπουργός και να λέει ψέματα.
Δεν έχω ζήσει την κατοχή αλλά από ό,τι λένε τα περήφανα γηρατειά είναι πολύ πιο χειρότερα. Αυτά τα
λένε αυτοί που έμειναν ανάπηροι ή αυτοί από κρυοπαγήματα, γιατί αυτοί πολέμησαν. Εσείς ούτε φαντάροι δεν έχετε πάει, τι μπορείτε να καταλάβετε.
Τώρα ότι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη σαν αντιπολίτευση καλά κάνει που λέει αυτά που λέει αλλά μέσα
στο μυαλό του πρέπει να έχει ότι όλα αυτά τα μέτρα
έχουν πρωθυπουργική υπογραφή. Ένας από σας δεν
έχει το σθένος να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και πει
τέρμα κυρία Μέρκελ πρέπει κι εσείς να δώσετε. Αλλά
οι ψυχές ούτε πουλιούνται ούτε αγοράζονται, ούτε
μιλάνε κυρία Μέρκελ. Μιλάνε όμως οι ψυχές αυτών
που ζουν…

Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΠΟΥΛΟΚΈΦΑΛΟΥ,
πολιτικού μηχανικού

Ο

ι σκοπιμότητες στο ζήτημα των σκουπιδιών πάνε και έρχονται Καιρός τώρα όλο
αυτό το διαπλεκόμενο αόρατο πλην όμως
υπαρκτό σύστημα προσπαθεί με τη μέθοδο της
στρέβλωσης να πείσει τους ιθαγενείς ότι η
ΤΕΡΝΑ μας κάνει και χάρη. Από κοντά και
οι απίθανοι σερβιτόροι της σανοφαγίας με το
αζημίωτο ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία!
Τζάμπα πράμα Μόνον 69,63 ευρώ ο τόνος
θα κοστίζει στους δημότες της Πελοποννήσου το «μάρμαρο» Το είπε και ο υπουργός
απαντώντας εσπευσμένα στην επερώτηση του
Οδυσσέα Τι ήθελε βέβαια ο Οδυσσέας και ξεφύτρωσε τώρα σαν εκτός χρόνου βασιλομανίταρο, αυτό είναι άλλης κουβέντας υποθετική
παράμετρος! Τόσον καιρό προφανώς και δεν
γνώριζε τίποτα για το θέμα! Αλλά ας είναι!
Αναδιανομή προσδοκιών σε αποχρώσεις
καπνού Είναι ο νέος χρωματισμός Προπέτασμα ευκαιριακό που μπορεί και κρύβει τα πάσης φύσεως λαγοειδή!
Και επειδή θα πρέπει να τελειώνουμε με
τον ιδιότυπο κοινωνικό Δαρβινισμό που κάποιοι προσπαθούν να επιβάλουν ως τη μοναδικότητα της λύσης και της φυσικής εξέλιξης
με αυτό το ΣΔΙΤ, θα πρέπει να καταφύγουμε
στην απλή αριθμητική ώστε να βρούμε την
...τιμή των σκουπιδιών Όλων ανεξαιρέτως
Πάμε λοιπόν να δούμε το colpo grosso του
περιβόητου διαγωνισμού
Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο διαγωνισμός
του 2012 στηρίχθηκε στον ΠΕΣΔΑ του 2010
Ο οποίος ΠΕΣΔΑ στηρίχθηκε αντιστοίχως στα

στατιστικά δεδομένα των ετών 2006-2007
Σήμερα εν έτει 2017 όλα αυτά τα στατιστικά
στοιχεία είναι ξεπερασμένα Γιαυτό άλλωστε
όλοι οι ΠΕΣΔΑ δια νόμου αναθεωρούνται
κάθε πενταετία! Ο ΠΕΣΔΑ λοιπόν αυτός μιλούσε για ποσότητες σκουπιδιών της τάξης
των 230.000 τόνων σε ετήσια βάση!
Ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ του 2015 ανεβάζει τις ποσότητες αυτές στους 200.000
τόνους. Η τιμή των σκουπιδιών του διαγωνισμού είναι 80,50 ευρώ για τους πρώτους
150.000 τόνους και 37,00 ευρώ για τους
υπόλοιπους Επομένως με όρους αριθμητικής
έχουμε :
(150.000 Χ 80,50 + 50.000 Χ37) / 200.000 =
69,63 ευρώ ανά τόνο!!
Αυτή είναι η εύπεπτη τιμή που λανσάρει η
«ομάδα» των υποστηρικτών του ΣΔΙΤ!! Έλα
όμως που δεν είναι έτσιΓιατί οι ποσότητες
των σκουπιδιών δεν είναι αυτές
Οι ποσότητες των σκουπιδιών (200.000
τόνοι) για τα επόμενα 28 έτη θα βαίνουν
συνεχώς μειούμενες Μέσα σε 5 έτη ήδη μειώθηκαν κατά 30.000 τόνους! Ο αλγόριθμος
του ΕΜΠ σύμφωνα με τον οποίο προϋπολογίζονται τα σκουπίδια του μέλλοντος δείχνει μεσοσταθμικά ότι σε αυτά τα 28 έτη οι
ποσότητες των σκουπιδιών της Πελοποννήσου δεν θα ξεπερνούν τις 140.000 τόνους σε
ετήσια βάση Εάν από αυτά αφαιρεθούν και
οι ποσότητες των Δήμων που θα θελήσουν
να κάνουν τοπική αποκεντρωμένη διαχείριση
τότε οι ποσότητες μεσοσταθμικά θα πέσουν
κάτω από τις 120.000 τόνους
Άρα η τιμή των σκουπιδιών δεν θα πέσει
ποτέ κάτω από τα 80,50 ευρώ ο τόνος ( μόνον για λίγο στα πρώτα έτη της διαχείρισης)
Και όχι μόνον αυτό! Αφού οι ποσότητες θα
είναι κάτω των 150.000 τόνων οι δημότες
ασχέτως τι θα ζυγίζει η ανάδοχος ΤΕΡΝΑ θα
πληρώνoυν εσαεί για 150.000 τόνους αφού
υπάρχει και ο άλλος όρος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας!
Τέλος αν στα 80,50 ευρώ αθροισθεί και ο
ΦΠΑ και επί πλέον το κόστος αποκομιδής
και μεταφοράς μέχρι το σταθμό μεταφόρτωσης, να γιατί το κόστος θα ξεπερνά τα 120
ευρώ ο τόνος!
Πεδίον δόξης λαμπρόν βεβαίως για το φιλικό προς την ΤΕΡΝΑ «σοφτγουέρ» να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι Όμως οι χρήστες δημότες
θα πρέπει να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει
το μέλλον εάν τελικά προχωρήσει αυτό το
«κατασκεύασμα»! Ουδείς δεν θα μπορεί να
ισχυρισθεί ότι δεν ήξερε
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Ακροβατική
Γυμναστική:
Όταν ο χορός και
η καλλιτεχνική
έκφραση συναντούν
τoν αθλητισμό

Το παιδί σας θέλει να ασχοληθεί
ενεργά με ένα άθλημα αλλά οι γνωστές επιλογές των κλασικών ομαδικών η ατομικών αθλημάτων δεν το
ικανοποιούν.
Έχετε σκεφθεί την Ακροβατική Γυμναστική?
Πρόκειται για ένα άγνωστο στο ευρύ
κοινό αγώνισμα που βασίζεται στο τρίπτυχο θάρρος, δύναμη και ευλυγισία.
Ανακοίνωση:
Ο αθλητικός σύλλογος «Άπις» σταθερός στα ιδανικά του και συνεπής με
το ευγενές αθλητικό πνεύμα το οποίο
έχει έως σήμερα διδάξει, αποφάσισε
να εντάξει στις δραστηριότητές του
την ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ για
αγόρια και κορίτσια από 3 ετών.
Προς τούτο, ιδρύει σχετικό τμήμα,
του οποίου οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Άπι,
στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται
για την Ακροβατική Γυμναστική στη
Βόχα και την ευρύτερη περιοχή, να
επικοινωνήσουν με τον σύλλογο στα
τηλέφ. 27410-54323 και 6940813100
Απευθυνόμαστε στους γονείς και τη
νεολαία της Βόχας και των γειτονικών
περιοχών, για να τους υπενθυμίσουμε
ότι η καλλιέργεια του σώματος μπορεί
να αποδώσει καλλιέργεια του πνεύματος.
εκ του ΔΣ
του ΑΓΣ "ο Άπις"

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ:

Εξοντωτικές οι χρηματικές ποινές για τα ανασφάλιστα
Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών απεύθυνε ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου διά του προέδρου
του Βασίλη Παγώνη. Η επιστολή αναφέρεται
στο ανακύψαν ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων και τα πρόστιμα που
το συνοδεύουν.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής
έχει ως εξής:
«ΚΡΑΤΟΣ-ΤΙΜΩΡΟΣ και μάλιστα αδίστακτος.
Για άλλη μια φορά μας έδειξε το ανάλγητο πρόσωπό του
με τις εκατοντάδες χιλιάδες
επιστολές ενημέρωσης ποινής
250€ οριζόντια για κάθε ανασφάλιστο όχημα. Χωρίς ενημέρωση,
χωρίς προθεσμία συμμόρφωσης,
μόνο πρόστιμο. Με πλήρες μπλοκάρισμα οποιασδήποτε δυνατότητας αποφυγής
του προστίμου.
Και το πρόστιμο; 250€ για νταλίκα, 250€ για
FERRARI, 250€ και για παπάκι!
Τα ανασφάλιστα οχήματα είναι μεγάλο πρόβλημα
στο δρόμο, αλλά με τιμωρητικές πρακτικές το πρό-

βλημα δε λύνεται. Θα φανεί για άλλη μια φορά στο
αποτέλεσμα, όταν δε θα προσέλθει το αναμενόμενο
ποσοστό σε τακτοποίηση, εφόσον καλείται
ο καθένας να πληρώσει εκτός από τα
ασφάλιστρα και τα 250€ του προστίμου. Ποιος θα πληρώσει τέτοιο
χαράτσι;
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου
καλεί το Υπουργείο να ανοίξει
το σύστημα με ανακοίνωση
για 6 μήνες και να καλέσει
τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων
οχημάτων να τακτοποιήσουν
την εκκρεμότητα, ασφαλίζοντας
τα οχήματά τους. Έτσι θα λυθεί
το πρόβλημα σε πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό και δε θα επιβαρυνθούν οι
φορολογούμενοι με άλλο ένα χαράτσι,
την εποχή μάλιστα που η αγορά έχει γονατίσει και τα διαθέσιμα έχουν εξαφανιστεί.
O Πρόεδρος
Βασίλης Παγώνης
Ο Γραμματέας
Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Σεμινάρια κολύμβησης στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου
O Ναυτικός Όμιλος Κιάτου διοργανώνει και αυτό το
καλοκαίρι, για 8η συνεχή χρονιά, σεμινάρια κολύμβησης για μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι να μπορούμε όλοι να χαρούμε τη θάλασσα με ασφάλεια.
Τα προγράμματα ξεκινούν την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και περιλαμβάνουν:
• Σεμινάρια κολύμβησης για παιδιά ηλικίας 4
έως 12 ετών. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων τα
παιδιά εξοικειώνονται με το νερό και κατακτούν τις βασικές αρχές της κολύμβησης.
• Baby Swimming για παιδιά ηλικίας κάτω των
4 ετών. Μέσα στην ασφαλή αγκαλιά της μαμάς ή του
μπαμπά το παιδί μαθαίνει να παίζει με το νερό, να κολυμπά και να κάνει βουτιές από μωρό, αλλά ταυτόχρονα
γυμνάζεται, δυναμώνει τον εαυτό του και γίνεται πιο

κοινωνικό και ανεξάρτητο.
• Aqua Fitness για εφήβους και ενήλικες. Πρόκειται για ένα δυναμικό ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής μέσα στο νερό και έναν εναλλακτικό τρόπο άσκησης που γυμνάζει και ψυχαγωγεί ταυτόχρονα.
• Σεμινάρια κολύμβησης για ενήλικες, επειδή
ζούμε δίπλα στη θάλασσα και δικαιούμαστε όλοι να τη
χαιρόμαστε.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Ν.Ο. Κιάτου (Γ. Γιαννοπούλου 1
– περιοχή «Σφαγεία» Κιάτο) από Δευτέρα έως Πέμπτη
και ώρες 6.30΄ έως 9.00΄ το απόγευμα.
Τηλέφωνο: 27420-26105, Fax :27420-26546,
e-mail: info@nokiatou.gr

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καθημερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

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

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
στο κέντρο του Ζευγολατιού,
100 τ.μ., κατάλληλος για
γραφείο, ιατρείο, κ.λπ.

τηλ. : 6980 682429

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ
κοντά στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΓΆΛΟ ΔΥΆΡΙ 57 τ.μ. 1ου ορόφου,
κατάλληλο και για δύο φοιτητές.
Δύο δωμάτια, χωλ, κουζίνα, κλιματισμό
και κεντρική θέρμανση. Είναι ανακαινισμένο
και έχει πολύ λίγα κοινόχρηστα.
Καλύτερη τιμή σε περίπτωση
μακροχρόνιας μίσθωσης.
τηλ.: 6932 666 795
27410 55179

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ

Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας. Τηλ.
694 8699831 Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς,
γηροκόμους Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ
ΡΆΦΙΑ DEXION
Τηλ. 6945 832094

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 450 ΤΜ
ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΑΣΣΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΡΤΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ.
ΤΙΜΗ 24.000 ΕΥΡΩ
ΚΙΝ. 69 77 30 84 20
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTHMA με
μανταρινιές-λεμονιές. 2,2 στρέμματα
εντός οικισμού Συνοικισμού ΒέλουΝεράντζας. Καρούζος Παναγιώτης.
τηλ.: 6973 885755

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75

τ.μ. στο Βέλο. Είναι ο κάτω όροφος
τριώροφης μεζονέτας με δύο
κρεβατοκάμαρες, σαλοτραπεζαρία,
μεγάλη κουζίνα, τζάκι, συναγερμός,
αυτόνομη θέρμανση, κήπος, γκαζόν.

τηλ.: 6946 464661

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΔΙΘΈΣΙΟ ΜΗΧΑΝΆΚΙ Peugeot
A2 JetForce, 50 κυβικών. To
μηχανάκι έχει ζημιά. Τα χαρτιά του
είναι θεωρημένα μέχρι και το έτος
2017. Τιμή 200 ευρώ.
Τηλ. 6945 832094

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

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!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet: gnomipoliton.wordpress.com
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Αποσμητικά: πόσο ακίνδυνα είναι;

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κάπως έτσι, περάσαμε στην εποχή
των sticks, η οποία φτάνει μέχρι και
τις μέρες μας.

Ποια είδη αποσμητικών υπάρχουν και πώς «λειτουργούν»;

Γράφει η
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΑΓΆΘΟΥ,
αισθητικός-κοσμητολόγος
πτυχ. ΑΤΕΙ Αθηνών

Ο

λόκληροι διάδρομοι στα
καταστήματα καλλυντικών,
αλλά και στα supermarket
και τα φαρμακεία είναι αφιερωμένοι σε αυτά τα μικρά μπουκαλάκια.
«Deodorant»,
«antiperspirant»,
«alcohol free»...Τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά που αναγράφουν;
Προτού επιλέξετε στην τύχη κάποιο
από τα παραταγμένα στην σειρά αποσμητικά, μάθετε τα πάντα γι’ αυτά.

Γιατί χρειαζόμαστε
αποσμητικό;
Η απάντηση είναι απλή: επειδή
ιδρώνουμε. Συνοπτικά, οι ιδρωτοποιοί αδένες μας εκκρίνουν ιδρώτα
για να διατηρούν την θερμοκρασία
του σώματος στα σωστά επίπεδα,
όταν «υπερθερμαινόμαστε». Σε σημεία, όμως, όπως οι μασχάλες, όπου
ο ιδρώτας εγκλωβίζεται και υπάρχει
σχετική υγρασία, είναι ευκολότερο
να συγκεντρωθούν βακτήρια. Αυτά
είναι υπεύθυνα για την κακοσμία
που έχουμε συνδέσει με τον ιδρώτα. Γι’ αυτό, λοιπόν, χρειαζόμαστε
τα αποσμητικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε την δυσάρεστη οσμή που
προκαλείται.

Αποσμητική… ιστορία
Τα πρώτα –και πρωτόγονα- αποσμητικά προϊόντα δημιουργήθηκαν
στον αραβικό κόσμο κατά την διάρκεια του 9ου αιώνα μ.Χ. Το πρώτο
επώνυμο αποσμητικό εμφανίστηκε
το 1888 στις ΗΠΑ με το όνομα Mum,
έχοντας την υφή κέρινης κρέμας,
γεγονός που την έκανε όχι και τόσο
εύχρηστη. Μέσα στα επόμενα χρόνια, εμφανίστηκαν τα πρώτα προϊόντα με βάση το αργίλιο τα οποία
μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα γνώρισαν επιτυχία.
Κάπου στα ‘50s, τα αποσμητικά πέρασαν στην εποχή των spray. Μέχρι
το 1980 επικράτησαν στην αγορά
και ήταν εξαιρετικά δημοφιλή. Η παντοδυναμία τους έλαβε τέλος, μόλις
έγιναν οι πρώτες έρευνες για πιθανά
προβλήματα υγείας και για την τρύπα του όζοντος, με την οποία σχετίζονταν τα προϊόντα τύπου aerosol.

Ένας πρώτος σημαντικός διαχωρισμός των προϊόντων είναι αυτός
που αντιλαμβανόμαστε και με μια
πρόχειρη ματιά στις συσκευασίες
τους: deodorant και antiperspirant.
Στην ουσία, ενώ χρησιμοποιούμε τον όρο «αποσμητικά» για όλα
τα σχετικά προϊόντα, είναι σωστός
μόνο για τα «deodorant», ενώ τα
«antiperspirant» χαρακτηρίζονται
πιο ορθώς ανθιδρωτικά. Με άλλα
λόγια, η πρώτη κατηγορία καταπολεμά την οσμή, ενώ η δεύτερη την
προλαμβάνει, σταματώντας εν μέρει
την εφίδρωση.
Ας δούμε πώς δρα το καθένα: Τα
αποσμητικά προϊόντα βασίζονται
σε αντιμικροβιακή σύσταση.Τέτοια
μπορεί να είναι το αλκοόλ, το οποίο
κινητοποιεί μεν τους ιδρωτοποιούς
αδένες, αλλά σκοτώνει προσωρινά τα βακτήρια. Εκτός από το αλκοόλ, χρησιμοποιούνται και άλλες
αντιμικροβιακές ουσίες, όπως το
triclosan, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των βακτηρίων. Στην σύστασή τους, τέλος, συμπεριλαμβάνεται
άρωμα ή φυσικά έλαια, τα οποία
επικαλύπτουν την οσμή του ιδρώτα.
Τα ανθιδρωτικά προϊόντα από την
άλλη, είναι στην ουσία αποσμητικά
συνδυασμένα με ουσίες που σταματούν ή μειώνουν την εφίδρωση,
ώστε να μην υπάρχει η "δελεαστική"
για τα βακτήρια υγρασία. Συνήθως,
τέτοιες ουσίες είναι χημικές ενώσεις
του αργιλίου, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τους ηλεκτρολύτες του
ιδρώτα, δημιουργώντας ένα είδος
gel, που φράσσει τους ιδρωτοποιούς
αδένες για να μην εκκρίνουν υγρά.
Τελικά, το gel αυτό αποβάλλεται με
την φυσική απολέπιση της επιδερμίδας.
Παράλληλα, τα άλατα του αργιλίου
εμποδίζουν τον ιδρώτα να φτάσει
στην επιφάνεια της επιδερμίδας με
την στυπτική τους δράση. Κάπως
έτσι, μειώνεται ως και 20% ο ιδρώτας που παράγουμε και μειώνεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο
της κακοσμίας.
Ενδεικτικό της διαφοράς deodorant
και antiperspirant είναι το γεγονός πως στις ΗΠΑ, τα αποσμητικά
θεωρούνται καλλυντικά, ενώ τα
ανθιδρωτικά χαρακτηρίζονται ως
φαρμακευτικά προϊόντα. Σε κάθε
περίπτωση, αφού παραχθούν και
προτού κυκλοφορήσουν στο εμπόριο, όλα τα σχετικά παρασκευάσματα οφείλουν να περάσουν από

ελέγχους ασφάλειας για την υγεία
και την αποτελεσματικότητά τους,
σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες
της CTFA (Cosmetics, Toiletries and
Fragrance Association).
Όσον αφορά τον διαχωρισμό των
αποσμητικών με βάση την μορφή
τους, τα προϊόντα σε stick και rollon, σε μορφή κρέμας και σε spray
επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά,
ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προτιμώνται οι στερεές και gel
εκδοχές.

Έρευνα και η συσχέτιση τους
με τον καρκίνο του μαστού
Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει συζήτηση γύρω από το αν τα αποσμητικά σώματος συμβάλλουν στην εμφάνιση καρκίνου, βάζοντας πολλές
γυναίκες σε σκέψεις. Παρά το γεγονός ότι το American Cancer Society
και το National Cancer Institute
αρνούνται ότι υπάρχουν συμπερασματικά στοιχεία που συνδέουν τον
καρκίνου του μαστού με τη χρήση
αποσμητικών η ανησυχία συνεχίζεται στην κοινή γνώμη.
Το 2003 δημοσιεύτηκε μια έρευνα
από το Northwestern University

Feinberg School of Medicine, η
οποία εξέταζε 437 γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Οι παράγοντες που
λήφθηκαν υπόψη ήταν η χρήση αποσμητικού, το ξύρισμα στη μασχάλη
και η ηλικία τους, αφότου είχαν διαγνωσθεί.
Οι γυναίκες που ξυρίζονταν πιο συχνά και χρησιμοποιούσαν αποσμητικό πιο συχνά, διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού 22 χρόνια νωρίτερα
από εκείνες που δε χρησιμοποιούσαν. Και όσες ξεκίνησαν το ξύρισμα
και τη χρήση αποσμητικού πριν την
ηλικία των 16, διαγνώστηκαν 16
χρόνια νωρίτερα από όσες ξεκίνησαν αυτές τις συνήθειες μετά τα 16.
Παρόλα αυτά, η έρευνα δεν παρείχε
κανένα στοιχείο ότι το ξύρισμα και
η χρήση αποσμητικού προκάλεσαν
τον καρκίνο.
Μια άλλη έρευνα από το Fred
Hutchinson Cancer Research Center
και το University of Washington εξέτασε 813 γυναίκες με καρκίνο μαστού και 793 χωρίς καρκίνο και δε
βρήκε κάποια συσχέτιση μεταξύ των
συνηθειών υγιεινής της περιοχής
της μασχάλης και του αν είχαν ή δεν
είχαν καρκίνο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Οι "Αλκυονίδες" τίμησαν τη γιορτή του πατέρα
Εκδήλωση, με θετικό πρόσημο, πραγματοποίησε το Σωματείο Λόγου και Τέχνης ''ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ'', με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, σε αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κορινθίας, την Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017.
Η κα Όλγα Καραγεώργου-Κουρτζή,
Διδάκτωρ Ιστορίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Σχολική Σύμβουλος επί τιμή, ήταν προσκεκλημένη του Σωματείου, για να χαιρετίσει την εκδήλωση, η οποία γέμισε
συγκίνηση τους παρευρισκόμενους, λέγοντας, μεταξύ άλλων, για τους πατέρες
μας "να θυμηθούμε και να νοσταλγίσουμε τα χάδια τους, την αυστηρότητά τους,
τη φροντίδα τους, μα πάνω από όλα τη
σιγουριά που νιώθαμε όταν η στιβαρή
τους χούφτα μας κρατούσε από το χέρι
και μας έβγαζε στο μεγάλο μονοπάτι της
ζωής".
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής
Εξελικτικής Ψυχολογίας του Τμήματος
Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “Γονείς
και έφηβοι: Μια σχέση δύσκολη(;)”, παρουσιάζοντας σημαντικά στοιχεία, από
σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου, που
αφορούσε σε ελληνικά δεδομένα, με
αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο.
Ο κ. Μπεζεβέγκης, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, επεσήμανε,
μεταξύ των άλλων, πως οι σχέσεις γονιών και εφήβων δεν είναι τόσο δύσκολες όσο παρουσιάζονται και η εφηβεία
δεν είναι μια τόσο εκρηκτική ηλικία, όσο
θεωρείται.
Μετά την εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση με το εκλεκτό ακροατήριο.
Επίσης την εκδήλωση χαιρέτισαν:
-Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ.
Βασίλης Νανόπουλος, ο οποίος στάθηκε
σε μια πολύ σημαντική διαπίστωση, που

Από αριστερά: κα Όλγα Καραγεώργου-Κουρτζή,
κα Δήμητρα Τσεπεντζή, κ. Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης

Από δεξιά: κ. Βασίλης Νανόπουλος, κ. Σπύρος Τσερώνης, κα Δήμητρα Μαρινού, κ. Χρήστος Δημητρόπουλος παρακολουθούν την εκδήλωση

αφορούσε στον χρόνο που οφείλουν οι
γονείς, κυρίως οι πατέρες, να αφιερώνουν στα παιδιά τους, τονίζοντας πως
αυτός πρέπει να είναι επαρκής και ουσιαστικός.
- Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, κ. Γιάννης Μπάρτζης, ο
οποίος πρόσθεσε, στην όλη εκδήλωση,
μια λογοτεχνική χροιά.
Λίγο πριν την έναρξη, πολλοί προσκεκλημένοι βοήθησαν τον κ. Μπάρτζη, στη
μεταφορά των βιβλίων της Εταιρείας Κο-
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ρινθίων Συγγραφέων, από το Επιμελητή-

ριο, όπου φυλάσσονταν επί επτά χρόνια,
στον ιδιόκτητο χώρο της Εταιρείας, που
αποκτήθηκε προσφατα.
-Η Πρόεδρος του Σωματείου, κα
Δήμητρα Β. Τσεπεντζή, η οποία ευχαρίστησε τους δύο εκλεκτούς ομιλητές, για
την άμεση ανταπόκρισή τους, στην πρόσκληση του Σωματείου, καθώς και τον
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, για την
παραχώρηση της αίθουσας και τόνισε
ότι, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, αποτέλεσε για την ίδια,
εκτός των άλλων και ένα είδος μνημοσύνου, τόσο για τον βιολογικό πατέρα
της όσο και για έναν πατέρα της καρδιάς,
που σημάδεψαν την πορεία της και βρίσκονται πια στη γειτονιά των αγγέλων.
Πολλοί φίλοι και μέλη του Σωματείου
τίμησαν, με την παρουσία τους, την εκδήλωση, αποδίδοντας σεβασμό, με τον
τρόπο αυτό, στον πατρικό ρόλο, ο οποίος
είναι εξίσου σημαντικός με εκείνον της
μητέρας, αλλά και κάνοντας ένα ενδιαφέρον ταξίδι στη γνώση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους
παρευρισκόμενους, για την ανταπόκρισή
τους και υπόσχεται πως θα συνεχίσει τις
δράσεις του, αφού νιώθει πως έχει στο
πλευρό του ένα τόσο σπουδαίο κοινό.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Δήμητρα Τσεπεντζή
Η Γραμματέας Δήμητρα Μαρινού

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η ύπαρξή μας είναι μια σειρά από
άδεια κουτιά• εφαπτόμενα αλλά όχι
συγκοινωνούντα. Κάθε κουτί και μια
ανάγκη μας.
Και όλη μας η ζωή μια αδιάκοπη
προσπάθεια να γεμίσουμε τα άδεια
κουτιά μέσα μας, όλα τα άδεια κουτιά
μέσα μας…
Μια γυναίκα, μια γυναίκα μόνη,
προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες
της. Έχει ανάγκη από έναν παθιασμένο, εξιδανικευμένο έρωτα, από μια
κατασταλαγμένη προοπτική για το
μέλλον, από τη χαρά και την ανεμελιά
της στιγμής. Έτσι εμπλέκεται σε σχέσεις με τρεις διαφορετικούς άνδρες,
συγχρόνως, που ο καθένας τους γεμίζει ένα διαφορετικό κουτί μέσα της.
Είναι ερωτευμένη και με τους
τρεις, αφήνεται και στους τρεις, άγεται και φέρεται από τις δικές τους
ανάγκες, επιθυμίες, ευχές. Γίνεται
τρεις διαφορετικές γυναίκες, τρεις
διαφορετικοί άνθρωποι. Γεμίζει τα
δικά τους άδεια κουτιά. Προχωρά
στα τυφλά, προσπαθώντας να τους
ερμηνεύσει, να τους καταλάβει μέσα
από τα λόγια και τις πράξεις τους, και
μ’ αυτές τις ερμηνείες πλάθει το δικό
της σύμπαν, όπως όλοι μας.
Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί την
παράνοια που βιώνει, καταλαβαίνει
ότι χάνει τον εαυτό της και προσπαθεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια
της, να οδηγήσει εκείνη τις εξελίξεις.
Συγκρούεται άγρια με την πραγματικότητα και με τα «θέλω» του καθενός χωριστά και αντιλαμβάνεται πως

δεν μπορεί να ορίσει τον τρόπο που
αντιδρούν οι άλλοι, ακόμα και οι αγαπημένοι άλλοι. Μπορεί μόνο να ορίσει τον τρόπο που αντιδρά, νιώθει,
σκέφτεται, τον τρόπο που ζει η ίδια.
Ξεκινά ένα αναγκαστικό, έξωθεν
επιβεβλημένο ταξίδι μέσα της, μέσα
στις θάλασσες και στις στεριές της,
για να γνωρίσει τον εαυτό της. Ανακαλύπτει έκπληκτη τη δύναμή της
και τη χρησιμοποιεί συνειδητά για
να κάνει μια σιωπηλή ειρήνη με τον
εαυτό της. Ώσπου…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ένα δυνατό ψυχογράφημα, μια ξέχειλα συναισθηματική γραφή από τη
μοναδική πένα της κυρίας Χαράς Ανδρεϊδου που σίγουρα προβληματίζει.
Εδώ η συγγραφέας εστιάζει περισσότερο στον εσωτερικό κόσμο
της ηρωίδας, την πάλη που βιώνει
να γεμίσει τα άδεια κουτιά της ζωής
της και να μη δέχεται την πραγματικότητα και εν τέλει την ήττα της από
την ίδια την πραγματικότητα που η
ίδια απέρριπτε, ζώντας στη δική της
εκδοχή της ζωής.
Τη Δάφνη, το κεντρικό πρόσωπο
του μυθιστορήματος, αν και κατά
βάση είναι ένα τραγικό πρόσωπο,
είναι πολύ εύκολο κανείς να την καταδικάσει και η ζωή της να σοκάρει
πολλούς από τους αναγνώστες. Κι
αυτό γιατί μέχρι κάποιο σημείο της
ζωής της έπαιζε με τους ανθρώπους
και με τα δικά τους άδεια κουτιά.
Έδειχνε να αγνοεί τον βασικό κανόνα
της ζωής, πως έχει την τάση να επιστρέφει συμπεριφορές. Κι αυτό της
το παιχνίδι το πλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο, την απόρριψη. Δοκιμάζονται οι αντοχές της, και ουσιαστικά
τα συναισθηματικά κουτιά της παραμένουν άδεια, και εκείνη προσπαθεί
χαμένη να ξαναβρεί τον εαυτό της
και να επαναπροσδιοριστεί και να
βάλει εκ νέου όρια. Πορεία αρκετά
ψυχοφθόρα.

"ΟΤΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ"
και "ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ", εκδόσεων ΜΑΤΙ

Ένα καλογραμμένο βιβλίο που
αφορά τις σύγχρονες ανθρώπινες
σχέσεις, που σε ορισμένα σημεία
μπορεί να κουράσει κατά πρώτον
λόγω της έκτασής του αλλά πολύ
περισσότερο λόγω της έκθεσης των
υπεραναλυτικών σκέψεων και των
συναισθημάτων της πρωταγωνίστριας.
Πρέπει ο αναγνώστης να έχει γεμάτα τα κουτιά του της αντοχής, της
υπομονής αλλά και της κατανόησης
για να μπορεί να φτάσει αυτό το ψυχογράφημα μέχρι το τέλος. Ένα μάθημα ζωής το ίδιο το βιβλίο.

Η συγγραφέας
Η Χαρά Ανδρεΐδου γεννήθηκε και
ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει,
σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια,
Παιδαγωγικές Επιστήμες, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, καθώς και
Μουσειολογία. Έχει διδακτορικό στην
Κλασική Αρχαιολογία και μεταπτυχιακό
στην Ανοικτή Εκπαίδευση. Εργάστηκε
κατά διαστήματα σε όλους αυτούς τους
τομείς, όπως και σε πολλούς άλλους,
για να την κερδίσει στο τέλος η Εκπαίδευση. Η περιπέτειά της στη θάλασσα
της γραφής ξεκίνησε πριν από μερικά
χρόνια. Έργα της είναι τα μυθιστορήματα "Η αγάπη είναι πόλεμος" (Εκδόσεις
Ψυχογιός, 2011), "Ημερολόγια διαδρομών" (Εκδόσεις Ψυχογιός, 2013), "Στα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα" (Εκδόσεις
Λιβάνη, 2014), "Τα άδεια κουτιά" "Εκδόσεις Λιβάνη, 2016).

Τη Παρασκευή 16 Ιουνίου
στις 8μ.μ. πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση των βιβλίων της
κυρίας Παπαδημακοπούλου στο
βιβλιοπωλείο της Άννας Καλού
στο Κιάτο. Για τα βιβλία μίλησε
η Λίτσα Κοντογιάννη (Αναγνώστρια - αρθρογράφος στην σελίδα Βιβλίο-παρουσιάσεις-κριτικές). Μετά τη παρουσίαση η
συγγραφέας συνομίλησε με τους
αναγνώστες και υπέγραψε αντίτυπα των βιβλίων της.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

20 Τα εν Δήμω...

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στη Βουλή οι μέδουσες του Κορινθιακού
μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών, των οποίων η οικονομία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στον τουρισμό
της θερινής περιόδου.
Επειδή φέτος το φαινόμενο βρίσκεται σε μεγαλύτερη έκταση και η ανησυχία των κατοίκων, των επιχειρηματιών και των παραθεριστών είναι έκδηλη, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο;
2) Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβούν τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε επιτέλους να αντιμετωπιστούν τα
χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κορινθιακός
Κόλπος, όπως η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η διάβρωση των ακτών (βλ. ενδεικτικά: ΠΑΒ
910/23-1-2017, ΠΑΒ 1207/31-10-2016, Ερώτηση
4254/29-07-2015, Ερώτηση 785/13-03-2015). Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία
για συνάντηση όλων των συναρμόδιων φορέων, των
περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων της
τοπικής κοινωνίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό
πλαίσιο δράσεων;»

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος &
Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας σχετικά
με την την αντιμετώπιση του φαινομένου της αύξησης
του αριθμού των μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο.
Η ερώτηση αναφέρει αναλυτικά:
«Είναι επιστημονικά αποδεκτό, πως η μεγάλης έντασης παράνομη αλιεία επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στο υποθαλάσσιο τροφικό πλέγμα, με αποτέλεσμα
καταστροφές στα σχετικά οικοσυστήματα. Αυτό το γεγονός σε βάθος χρόνου δημιουργεί προβλήματα στις
σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον και έχει αρνητικές συνέπειες και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των μεδουσών, που παρατηρείται
εσχάτως στον Κορινθιακό Κόλπο ως αποτέλεσμα της
υπεραλίευσης και της έξαρσης της παράνομης αλιείας,
έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους όλων των
παραλιακών περιοχών και έχει επιφέρει προβληματισμό στον επιστημονικό κόσμο.
Επιπλέον, ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει στους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, αφού το φαινόμενο
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