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Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος συγκέντρωσης πλαστικών που ολοκληρώνεται φέτος

Και από του χρόνου τι;
Τ

ο β ασ ι κ ό θ έ µ α ε ί ν α ι
τ ι θ α γ ί ν ει σ τ ο µ έλ λο ν µ ε τ η δι α χ ε ί ρ ι ση
των
π λ α σ τι κ ώ ν
γ ε ω ρ γ ι κή ς χ ρ ή σ η ς , ό τ α ν τ ο
π ι λ οτ ι κ ό π ρ όγ ρ α µ µα π ο υ
ε φ α ρ µ ό ζ ε τα ι κ α ι φ έ το ς
σ τ η ν Η λ ε ί α , ο λο κ λ η ρ ω θ εί .
Α υτ ό ήτ α ν τ ο ερ ώτ η µα πο υ
έ θ ε σ ε ο κ α θη γ η τ ή ς τ ο υ Γ ε ω π ο ν ι κ ο ύ Π α ν ε πι σ τ η µί ο υ
Α θ η ν ώ ν ∆ . Μπ ρ ι α σ ο ύλ η ς
σ τ η ν χ θ εσ ι ν ή – α π ο λ ογ ι σ τι κ ή – σ υ ν ά ν τη σ η π ο υ
π ρ α γ µ α το π ο ιή θ η κ ε
στ ο
µ ι κ ρ ό σ υ ν ε δρ ι α κ ό κ έ ν τ ρ ο
τ η ς Ν ο µ αρ χ ί ας .
Τα αποτελέσµατα από την
εφαρµογή του ερευνητικού προγράµµατος για το τεράστιο πρόβληµα της διαχείρισης
των
πλαστικών υπολειµµάτων από τις
καλλιέργειες , εκτιµήθηκαν ως
άκρως ενθαρρυντικά, όπως ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν στην
κατεύθυνση της συλλογής, τόσο οι
αγρότες όσο και οι εξαγωγείς.
Από την επόµενη χρονιά η Ν. Α
Ηλείας και οι δήµοι θα πρέπει να
αναζητήσουν λύσεις, χρηµατοδότησης ώστε να υλοποιηθούν µελέτες που θα µας απαλλάξουν
οριστικά από το πρόβληµα, είτε
ανακυκλώνοντας το πλαστικό που
περισσεύει, είτε χρησιµοποιώντας
το για ενεργειακούς σκοπούς.
Το ερευνητικό πρόγραµµα,
υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο µέσω της Ηλειακής
Α.Ε., στο πλαίσια αντίστοιχου ευ-

ρωπαϊκού και έχει ως στόχο να
διερευνήσει τις λύσεις στο πρόβληµα των γεωργικών πλαστικών
αποβλήτων, τα οποία είτε καίγονται είτε θάβονται µε τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και
στους ανθρώπους και τα προϊόντα
που παράγουν.
Στην ευρεία σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε χθες, συµµετείχαν ο νοµάρχης Χαρ. Καφύρας,
ο αντινοµάρχης Νίκος Μιχαλόπουλος, ο καθηγητής µηχανολογίας
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ∆ηµ. Μπριασούλης, επικεφαλής του πιλοτικού προγράµµατος,
ο ερευνητής Μιλτιάδης Χισκάκης, ο
αντιδήµαρχος Βαρθολοµιού, Κώστας Παπαδόπουλος, αιρετοί από
άλλους δήµους, γεωπόνοι και
άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες
καθώς και ο ∆/ντης της Ηλειακής,
Βασίλης Αθανασόπουλος.
Η ποσότητα των πλαστικών
που
συγκεντρώθηκε
πέρυσι
ανήλθε στους 150 τόνους, από
τους οποίους µικρή ποσότητα χρησιµοποιήθηκε για το ερευνητικό
πρόγραµµα.
Αυτό που εξετάστηκε κατά τη
διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης,
είναι το πώς θα αξιοποιηθεί η επιπλέον ποσότητα των πλαστικών,
είτε για παραγωγή ενέργειας, είτε
για ανακύκλωση, µε στόχο την
οριστική λύση.
Τα οφέλη που θα προκύψουν
για το Νοµό µας είναι πολλαπλά,
καθώς πέραν του ότι θα µειωθεί η
µόλυνση του περιβάλλοντος από
την καύση των πλαστικών, θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΕΕΠ – ΕΛΙΞ

Εκδήλωση απόψε στα Λεχαινά
Την ταινία «Η όγδοη µέρα» προβάλλει σήµερα, στις 7
το απόγευµα στο δηµαρχείο των Λεχαινών η µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση ΠΕΕΠ – Έλιξ στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Μάθηµα Αληλεγγύης». Μετά την
προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση για τα
άτοµα µε αναπηρίες και τη θέση τους στην κοινωνία.

Εθελοντική αιµοδοσία στα Λεχαινά

Στιγµιότυπο από τη χθεσινή σύσκεψη στη νοµαρχία.

βοηθήσει στην πιστοποίηση των
τοπικών µας προϊόντων, απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση
της εξαγωγής τους .
Όσον αφορά την οικονοµική
πτυχή του θέµατος, θα πρέπει να
τονίσουµε ότι όπως όλα τα προβλήµατα χειρισµού απορριµµάτων,
έτσι κι αυτό, έχει κόστος.
Για την εφαρµογή του προγράµµατος, το ΕΘΕΑ παραχώρησε

χώρο στο Ρουπάκι, όπου ξεκίνησε
για πρώτη φορά, να συγκεντρώνεται ένας τεράστιος όγκος πλαστικών, που ίσως αυτή τη στιγµή να
ξεπερνά τους 150 τόνους.
Στην Ηλεία, κάθε χρόνο, χρησιµοποιούνται εκατοντάδες τόνοι
πλαστικών στις καλλιέργειες, κυρίως στο καρπούζι.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι πέρυσι
από την Κυπαρισσία µέχρι και τη

Βουπρασία, συγκεντρώθηκαν περίπου 350 τόνοι πλαστικών µόνο από
τις καλλιέργειες καρπουζιού. Απ’
αυτούς, οι 120 αποθηκέυτηκαν
στην Καλαµάτα, περίπου 80 στη
Γαστούνη, 25 στο Τραγανό. Ακόµη,
υπολογίζεται ότι τα πλαστικά που
χρησιµοποιούν κάθε χρόνο στα
θερµοκήπια οι αγρότες, ανέρχονται
στους 150 τόνους.
∆ . ∆ ι α µα ντ οπ ού λου

Εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια Οργανώσεων Παραγωγών µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλ.Κοντού
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ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ

αφορούν σταφίδα, βιοµηχανική
τοµάτα και εσπεριδοειδή.

Τα ανωτέρω αφορούν επενδύσεις
για εξοπλισµό, συσκευασία, τυπο-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
Εσπεριδοειδή
ΑΣ ΒΙΟΠΑΡ. ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ποίηση και µεταποίηση, επενδύσεις για την µείωση του κόστους
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, διαφήµισης και προώθησης, επιµορφωτικά προγράµµατα
καθώς και επενδύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος .
Το ποσοστό της ενίσχυσης των
Προγραµµάτων για τα Σχέδια στα-

Άλλη µια εθελοντική αιµοδοσία διοργανώνει σήµερα ο
Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών του Τραγανού. Η εθελοντική αιµοδοσία θα διενεργείται από τις 9:30 το πρωί έως
τη 1:30 το µεσηµέρι στο δηµαρχείο των Λεχαινών.

Συγκροτείται σήµερα σε σώµα
Σήµερα το απόγευµα θα συγκροτηθεί σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εργατικού Κέντρου Πύργου κατά την
διάρκεια συνεδρίασης που έχει συγκαλέσει ο πλειοψηφών
σύµβουλος κ Σάκης Γιαννόπουλος.
Το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο στο νοµό µετά από
λίγες µέρες ξεκούραση λόγω εκλογών αναµένεται και πάλι
να πρωτοστατήσει σε αγώνες υπέρ των εργαζοµένων.
Στις 6:30 στα γραφεία στον Πύργο τα έντεκα µέλη θα
συγκεντρωθούν προκειµένου να κάνουν κατανοµή των
αξιωµάτων. Τόσο ο κ Ορφανός ο απερχόµενος πρόεδρος
από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ που έχει την πλειοψηφία όσο
και ο κ Σάκης Γιαννόπουλος που ήρθε πρώτος σε ψήφους
είναι ανάµεσα στους διεκδικητές της προεδρίας.

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

∆ωρόσηµο οικοδόµων
2.684.177

διακής αναγνώρισης Οµάδων Παραγωγών ανέρχεται στο 70%, εκ
των οποίων 50% κοινοτική και 20%
εθνική συµµετοχή.
Αναλυτικότερα εγκρίθηκαν τα κάτωθι επενδυτικά:
Γι ώ ργ ο ς Κ . Ρ ο ζ ή ς
g i o r g o s r oz i s @ y a h o o .g r

Οσοι οικοδόµοι δεν έκαναν το λάθος να παίρνουν το
δωρόσηµο από τις τράπεζες, καλούνται από τη ∆ευτέρα
14/4/08 και ώρες 5-8 µ.µ. να προσέρχονται στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ για την πληρωµή του τρίτου τετραµήνου
του 2007 (Σεπτ. – Οκτ. – Νοεµ. – ∆εκέµβ.).
Από το πρωί της ∆ευτέρας µέλος του ∆.Σ. του Συνδικάτου θα βρίσκεται στο ΙΚΑ Πύργου για τη σειρά προτεραιότητας.
Οι οικοδόµοι να έχουν µαζί τους τον αριθµό ασφάλισης
και την αστ. ταυτότητα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ 6ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΣΙΓΑΡΑ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18

Συµφωνούν και οι έµποροι…
Τ

ην αποδοχή της κοινωνίας
φαίνεται να έχει η εξαγγελία
του Υπουργού Υγείας για την
εφαρµογή του νόµου που θα επιτρέπει µόνο σε άτοµα πάνω από 18
ετών να αγοράζουν τσιγάρα και την
επιβολή προστίµων σε όσους δεν
τον τηρούν.
Θετικό χαρακτήρισαν το µέτρο
αυτό και οι περισσότεροι επαγγελµατίες που εµπορεύονται καπνό, επισηµαίνοντας αρκετοί ότι θα
µπορούσε να συµπληρωθεί και µε
άλλα, τα οποία θα ενεργούσαν
ακόµα πιο πολύ αποτρεπτικά πάνω
στους έφηβους που έχουν την τάση
να δοκιµάζουν το τσιγάρο σε µικρή
ηλικία.
Και αυτό κρίθηκε αναγκαίο µετά
την σταδιακή αύξηση των καπνιστών
που ξεκινούν σε ηλικία κάτω των 18
ετών, όπου η βλάβη που προκαλούσαν στον οργανισµό είναι ακόµα µεγαλύτερη.
«Είµαι σύµφωνος µε το µέτρο
αυτό. Θα πρέπει να αγοράζουν τσιγάρα µόνο όσοι είναι πάνω από 18
ετών όπως γίνεται και στα ξένα
κράτη. Μάλιστα εκεί υπάρχει κάρτα
για να αγοράζεις από τα µηχανήµατα
τσιγάρα που για να την πάρεις πρέπει να είσαι πάνω από 18 ετών», τόνισε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου κ
Βασίλης Αγγελίδης.
∆εν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να
ληφθεί και άλλη µέριµνα προς αυτή
την κατεύθυνση, όπως το να αυξηθεί
η τιµή τους, µειώνοντας το κράτος
την φορολογία που βάζει και µεγαλώνοντας το κέρδος των χονδρέµπορων και των πωλητών τσιγάρων

∆ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος
Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆ΕΗ να γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος.
Στις 10-4-2008 ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 09.00 εως
11.00 στην περιοχή Κώµη και συγκεκριµένα συσκευασία
ΤΣΑΧΑΛΟΣ, συσκευασία ΤΑΚΤΙΚΟΣ και βιοτ. Κεραιών ΧΑΙΒΑΝΗ
και την ίδια ώρα στη Βάρδα σε τµήµα της Αγίου Νικολάου.
Την ίδια ηµεροµηνία (10-4-2008) και από ώρα 09.00
εως 13.00 στο Ψάρι, Νεάπολη, Αγιος Κων/νος, Ματαράγκα,
Αγιο Νικόλαο Σπάτα, Νησιο, Κεµµύδι, Μπόρσι, ∆άφνη, Αετοράχη.
Στις 11-4-2008 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00
εως 13.00 στην Παλαιά Μανωλάδα, Ν. Μανωλάδα, Φανάρι,
Μπρινιά, Βάρδα.

4,3 εκατ. ευρώ στην Ηλεία
γκρίθηκε η χρηµατοδότηση
41 επενδυτικών σχεδίων, µε
απόφαση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αλέξανδρου Κοντού, που
αφορούν νέα Επιχειρησιακά προγράµµατα Οργανώσεων Παραγωγών,
τροποποιήσεις
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Οργανώσεων Παραγωγών για το
2008, καθώς και νέα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα Οµάδων Παραγωγών και τροποποίηση Σχεδίων Σταδιακής Αναγνώρισης Οµάδας
Παραγωγών συνολικού προϋπολογισµού 41.487.310 ευρώ. Στην
Ηλεία εγκρίθηκαν συνολικά τέσσερα επενδυτικά σχέδια που φτάνουν τα 4,3εκατ. ευρώ και

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Για την Τράπεζα του Αίµατος
Για το θέµα της Τράπεζας του Αίµατος θα γίνει σήµερα
το απόγευµα στις 6:30 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου.
Επίσης θα συζητηθούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε
το σχολείο και την λειτουργία του, καθώς επίσης και για τις
δράσεις που έχει αναπτύξει ο σύλλογος.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Σωστό είναι σαν µέτρο αλλά δεν
πρόκειται να εφαρµοστεί», τόνισε
ο κ Γιώργος Αρβανιτάκης

«Ναι συµφωνώ µε το µέτρο αυτό»,
υποστηρίζει ο κ Νίκος Παπαπετρόπουλος

στην λιανική.
«Αν θέλει να προφυλάξει το
18χρονο ας φέρει την τιµή του τσιγάρου στο ύψος της Ευρώπης. Ας
δώσει το κέρδος που πρέπει να
δώσει στον µικροπωλητή και στον
χονδρέµπορο και από εκεί και µετά
να επιβάλλει αυτά τα µέτρα, τα
οποία δεν τα βλέπω άσχηµα. Ναι
είναι επιβλαβές για την υγεία του πιτσιρικά κάτω των 18 ετών το τσιγάρο
και φυσικά για όλους. Κακά τα ψέµατα», τόνισε ο κ Μαρίνης Λέτζος
που διατηρεί περίπτερο στον Πύργο..
Πρέπει να δείχνουν ταυτότητα
Ένας από τους προβληµατισµούς που τέθηκε είναι πως αν και
είναι σωστό το µέτρο, πώς θα µπορεί αυτός που πουλάει τσιγάρα να
ξέρει την ηλικία του αγοραστή εάν
δεν δείχνει ταυτότητα και εκφράζουν

την δυσπιστία τους στο κατά πόσο
θα εφαρµοστεί.
«Σωστό είναι σαν µέτρο αλλά δεν
πρόκειται να εφαρµοστεί.
Σωστό είναι να καπνίζουν όσοι
είναι πάνω από 18 αλλά πού να ξέρει
τώρα ο περιπτεράς πόσο χρονών
είναι ο καθένας. Θα πρέπει να επιδεικνύει ταυτότητα αυτός που αγοράζει
τσιγάρα. Αν βάλουν ένα τέτοιο νόµο
τότε ναι», τόνισε ο κ Γιώργος Αρβινιτάκης περιπτεράς από το Κατάκολο.
«Ναι συµφωνώ µε το µέτρο
αυτό. Θα πρέπει να αγοράζουν και να
καπνίζουν τσιγάρα µόνο όσοι είναι
πάνω από 18 ετών, θέλει και ρώτηµα»; υποστηρίζει ο κ Νίκος Παπαπετρόπουλος που έχει περίπτερο σε
κεντρικό δρόµο του Πύργου.
Παναγιώτης Παυλόπουλος
paylopoulos2004@yahoo.gr

«Αν θέλει να προφυλάξει το
18χρονο ας φέρει την τιµή του τσιγάρου στο ύψος της Ευρώπης»,
τόνισε ο κ Μαρίνης Λέτζος.

«Θα πρέπει να αγοράζουν τσιγάρα
µόνο όσοι είναι πάνω από 18
ετών όπως γίνεται και στα ξένα
κράτη», τόνισε ο κ Βασίλης Αγγελίδης.

Με το νέο νόµο µόνο όσοι είναι πάνω από 18 θα έχουν το δικαίωµα να αγοράζουν τσιγάρα.

Ποιητής της Ελλάδας
και της Κύπρου
Εκδήλωση-αφιέρωµα στο Γιώργη Παυλόπουλο στα
πλαίσια των εκδηλώσεων «Μέρες Ηλείας-Κύπρου» συνδιοργανώνουν ο δήµος Πύργου και η πρεσβεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Σάββατο 12 Απριλίου.
Κεντρικός οµιλητής: Μιχάλης Πιερής, καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου, Λογοτέχνης, ενώ παρεµβάσεις θα γίνουν από οµότεχνους και φίλους του Γιώργη
Παυλόπουλου.
Επίσης θα ακουστεί ηχητικό ντοκουµέντο από το έργο
του ποιητή: «Το παιδί και οι ληστές», δοκιµές για µια ερµηνεία από τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Στην εκδήλωση έχουν κληθεί και θα συµµετέχουν επίσης ο ∆ηµ. Αποστολάτος, καθ. Πανεπιστηµίου Κύπρου, η
Ανθή Μαρωνίτη, ο κριτικός λογοτεχνίας Αλέξης Ζήρας, η
ηθοποιός Κατερίνα ∆ιδασκάλου κ.α.

