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Καλή
Ανάσταση!

Κοντά και στον Άσσο, Περιγιάλι, Λέχαιο
Μιλούν οι Χαρ. Καμπούρης και Γ. Πούρος  σελ. 3-4

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 2

Αντιπαραθέσεις για την 
επιστροφή του προϋπολογισμού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΚΚωνι  -  νεραντΖα
Οι πλημμύρες, το αποχετευτικό, η διάβρωση 

των ακτών και το θέμα της χαρτοποιΐας
σελ. 6-7

Οι Τοπικές μας Κοινότητες

Το μεγαλύτερο αγκάθι τόνισε ο κ. Βασίλης Τρωγάδης είναι το χρηματικό υπόλοιπο.

Περίμενα μια παραίτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου σήμερα, είπε ο Ν. Λέκκας

Εκεί που εσείς βλέπετε διορθώσεις εγώ βλέπω σωρεία λαθών, ανέφερε δηκτικά ο Ν. Ραχανιώτης

Το κράτος δε λειτουργεί, υπογράμμισε ο Νίκος Μπούρας

Αυτή είναι η πολιτική που ψηφίσατε κ. δήμαρχε, τόνισε ο Σωτ. Παπαγεωργίου
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Τη Μεγ. Τρίτη στις 5:30 το από-
γευµα συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµ-
βούλιο σε δύο συνεχόµενες συνεδριά-
σεις µε κυρίως θέµα την τροποποίηση 
του προϋπολογισµού. Και γιατί; 
Επειδή όπως είπε ο δήµαρχος κ. Αννί-
βας Παπακυριάκος κατ’ αρχήν και 
ανέλυσε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. 
Βασίλης Τρωγάδης χρειάζονται κά-
ποιες αλλαγές ως προς το τυπικό µέ-
ρος του προϋπολογισµού και όχι ως 
προς την ουσία και τη φιλοσοφία του. 

Η εισήγηση του κ. Τρωγάδη
Οι αλλαγές που 

µας ζητά η περιφε-
ρειακή διοίκηση, 
είπε ο κ. Τρωγάδης 
είναι τυπικές και 
ανέλυσε: Οι διορθώ-
σεις που αφορούν 

κωδικούς στον προϋπολογισµό γίνο-
νται µε βάση παρατηρήσεις, συζητή-
σεις εξηγήσεις που υπήρξαν όλο αυτό 
το διάστηµα, µεταξύ των οικονοµικών 
υπηρεσιών του δήµου και της Περιφέ-
ρειας. Δυστυχώς, για µας υπήρξε αυτή 
η καθυστέρηση που οφείλεται σε πολ-
λούς παράγοντες: Ο άτακτος ρυθµός 
των εισερχοµένων εγκυκλίων δηµι-
ούργησε προβλήµατα και ασάφειες 
µεταξύ της επικοινωνίας των υπηρε-
σιών του δήµου και της Περιφέρειας. 
[...] Οι διορθώσεις δεν αλλοιώνουν 
τον χαρακτήρα του προϋπολογισµού, 
συνέχισε, ούτε τις διαθέσεις της δηµο-
τικής αρχής. 

Πέρα όµως από τα 18 σηµεία-
διορθώσεις», κατέληξε, «θα ήθελα να 
κάνω λόγο για το µεγαλύτερο πρό-
βληµα που υπήρξε όλο αυτό το διά-
στηµα και είναι το θέµα του χρηµατι-
κού υπολοίπου. Πρόβληµα που έρχε-

ται από το παρελθόν και από λάθος οι-
κονοµικές τακτικές που επικρατούσαν 
τα προηγούµενα χρόνια. Με το θέµα 
αυτό σε όλο αυτό το διάστηµα κινού-
µαστε σε ένα τεντωµένο σκοινί όσον 
αφορά την έγκριση ή µη του προϋπο-
λογισµού» συµπλήρωσε. Ενώ κλείνο-
ντας επισήµανε πώς προβλήµατα και 
διορθώσεις υπήρξαν και σε άλλους 
δήµους. Συµπληρώνοντας την εισή-
γηση του ανέφερε πώς ο πρώην δή-
µαρχος Βέλου είχε κάποτε σε ανάλογη 
συζήτηση πει πως ο δήµος δεν είναι 
αποταµιευτικό µέσο και αποδείχτηκε 
πια πόσο λάθος ήταν αυτές οι τακτικές. 

Προσωποποιήστε την ευθύνη
Δηκτικός στις πα-

ρατηρήσεις του ο κ. 
Λέκκας επεσήµανε 
πως δεν υπάρχει τί-
ποτα που να χαρα-
κτηρίζεται «τυπικό» 
όταν ένας προϋπο-

λογισµός επιστρέφεται. 
«Με µεγάλη µου έκπληξη όµως», 

συνέχισε, «άκουσα τον αντιδήµαρχο 
των Οικονοµικών να αναφέρει όλα 
αυτά τα προβλήµατα µε βάση το πα-
ρελθόν. Ειλικρινά αυτό το πράγµα 
ήταν µια πολύ αρνητική έκπληξη» συ-
µπλήρωσε για να καταλήξει «Ήµαρτον 
πια µε το παρελθόν! Έχουµε εδώ την 
Περιφέρεια να µας γυρίζει πίσω τον 
προϋπολογισµό σε 18 σηµεία και µας 
φταίει πάλι το παρελθόν;». Ενώ τόνισε 
ότι θα περίµενε µέχρι και παραίτηση 
του αντιδήµαρχου για λόγους ευθιξίας 

γιατί κάποιος φταίει γι’ αυτή την καθυ-
στέρηση. «Εγώ» είπε απευθυνόµενος 
στον πρόεδρο και το δήµαρχο «πι-
στεύω σε µία δηµοκρατία προσωπο-
ποιηµένης ευθύνης», ενώ ζήτησε να 
αποδοθούν δίκαια οι ευθύνες και ανα-
φέρθηκε στην ανυπαρξία εγγράφων 
του δήµου προς τις αρµόδιες υπηρε-
σίες για το αλαλούµ πληροφόρησης 
που επικαλείται η δηµοτική αρχή. Κα-
τέληξε αναφέροντας επιγραµµατικά τα 
συµπεράσµατα του: Ότι δεν υπάρχει 
αρµονική συνεργασία δήµου και Περι-
φέρειας, ότι υπάρχει ευθύνη του ειδι-
κού συνεργάτη Οικονοµικών και ότι η 
δηµοτική αρχή έχει δείξει πάλι προχει-
ρότητα και ανευθυνότητα. 

Η απάντηση του δηµάρχου
Ο δήµαρχος κ. 

Αννίβας Παπακυ-
ριάκος απαντώντας 
στις αιτιάσεις του κ. 
Λέκκα, ζήτησε «να 
δούµε πρώτα πώς 
λειτουργεί το κράτος 

σήµερα και µετά να πούµε ότι φταίει ο 
δήµος ή φταίνε οι υπάλληλοι», ενώ 
αναφερόµενος στον ειδικό συνεργάτη 
των οικονοµικών, τόνισε πώς δεν 
ασχολείται µ’ αυτά αλλά µε «το πώς θα 
µαζέψει καν φράγκο για το δήµο».

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Τρωγάδης, 
απάντησε στον Ν. Λέκκα πως την πα-
ραίτησή του θα την είχε ήδη, ακολου-
θώντας τη λογική της προσωποποίη-
σης της ευθύνης, αν µε την ίδια ευκο-
λία είχε ζητήσει (ο κ. Λέκκας) την προ-

σωποποίηση της ευθύνης για το χρη-
µατικό υπόλοιπο που έχει ο δήµος. 

Πλήθος λαθών
Εγώ βλέπω πλή-

θος λαθών, είπε ο Ν. 
Ραχανιώτης, αναρω-
τώµενος γιατί 
υπήρξε αυτή η βια-
σύνη µε τον προϋ-
πολογισµό να έρθει 

πριν τα Χριστούγεννα. Μήπως πιέ-
σαµε τους υπαλλήλους κι εκεί οφείλε-
ται η σωρεία των λαθών; συνέχισε. 
Κατέληξε καταψηφίζοντας όπως χαρα-
κτηριστικά είπε τον προϋπολογισµό 
για λόγους φιλοσοφίας και όχι ουσίας. 

Το κράτος δεν λειτουργεί
Δυστυχώς το κρά-

τος δεν λειτουργεί, 
είπε ο Ν. Μπούρας, 
και βλέπουµε την 
απόρροια αυτής της 
µη λειτουργίας του 

κράτους και της αδράνειας του «Καλλι-
κράτη». Αυτό πληρώνουµε, κατέληξε. 

Μην κάνετε κοκοροµαχίες
Αυτή είναι η πολι-

τική που έχετε ψηφί-
σει δήµαρχε, τόνισε 
µε έµφαση ο κ. Σω-
τήρης Παπαγεωρ-
γίου, µην κάνετε λοι-

πόν κοκοροµαχίες µε τον κ. Λέκκα, συ-
νέχισε. Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι κα-
ταψηφίζει τον προϋπολογισµό.
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ΕΛΕΝΗ

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου            ΤΗΛ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

ΦΑΣΙΛΗ- ΚΑΤΣΑΡΟΥ

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

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

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

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφηµερίδας

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΟχΑΣ

Αντιπαραθέσεις για την επιστροφή 
του προϋπολογισμού

Το µεγαλύτερο αγκάθι τόνισε ο κ. Βασίλης Τρωγάδης είναι το χρηµατικό υπόλοιπο.
Περίµενα παραίτηση του αρµόδιου αντιδηµάρχου σήµερα, είπε ο Ν. Λέκκας

Εκεί που εσείς βλέπετε διορθώσεις εγώ βλέπω σωρεία λαθών, ανέφερε δηκτικά ο Ν. Ραχανιώτης
Το κράτος δε λειτουργεί, επεσήμανε ο Νίκος Μπούρας

Αυτή είναι η πολιτική που ψηφίσατε κ. δήµαρχε, τόνισε ο Σωτ. Παπαγεωργίου
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Κοντά και στην Ανατολική Βόχα
Mιλούν οι Χαράλαµπος Καµπούρης και Γιώργος Πούρος για τα προβλήµατα, 

τις ανησυχίες και τις προοπτικές της περιοχής 

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πλατεία Βοχαϊκού
τηλ. 27410 54227, 6930 111411

Η ΕΠΙΛΟΓΗ2

15kg χρώµα τοίχου

17,90 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά ισχύει έως 15-4-2012

Από αρχαιοτάτων χρόνων το Σικυώνιο 
πεδίο, ο, γνωστός μας σήμερα, κάμπος 
της Βόχας, ήταν μία ενιαία και αδιαίρε-
τη περιοχή, η οποία ποτέ δεν χωρίστη-
κε και δεν τεμαχίστηκε ακόμα και όταν 
οι Κορίνθιοι με τους Σικυώνιους βρί-
σκονταν σε πολεμικές διαμάχες. 
Το Σικυώνιο πεδίο ξεκινούσε αμέσως 
μετά το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, στα 
όρια της σημερινής Σωληνουργίας, και 
τελείωνε στον Ασωπό ποταμό στα ση-
μερινά όρια του δήμου Βέλου-Βόχας με 

τον δήμο Σικυωνίων.
Αυτή η ενιαία περιοχή, η Βόχα, κόπη-
κε στα δύο με το σχέδιο «Καλλικράτης» 
αφού η περιοχή από τον Άσσο και ανα-
τολικά ενσωματώθηκε στον δήμο Κο-
ρινθίων. Καλό ή κακό, η ιστορία και ο 
χρόνος θα κρίνει, όμως οι κάτοικοι της 
περιοχής μοιράζονται τα ίδια προβλή-
ματα, τις ίδιες έννοιες και τις ίδιες ανη-
συχίες. Η Βόχα τους θρέφει και η Βόχα 
τους απασχολεί όλους. 
Έτσι, λοιπόν από αυτό το τεύχος η εφη-

μερίδα μας ρίχνει τα τείχη που ύψω-
σε ο «Καλλικράτης» πριν από έναν χρό-
νο κι αναφέρεται, παρακολουθεί κι ενη-
μερώνει κι αυτό το κομμάτι της Βόχας 
που ανήκει στο δήμο Κορινθίων. Ξεκι-
νάμε με δύο μικρές συνεντεύξεις του 
Χαράλαμπου Καμπούρη, αντιδήμαρχου 
Κορινθίων, και του Γιώργου Πούρου 
δημοτικού σύμβουλου Κορινθίων που 
περιγράφουν την υφιστάμενη κατάστα-
ση, τα προβλήματα και τις προοπτικές 
της περιοχής. 

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ

Χαράλαµπος Καµπούρης, Αντιδήμαρχος Κορινθίων 

«Όλοι πρέπει να κάνουν τα αυτονόητα από τη θέση που έχουν»
Το νερό 

Το πρόβλημα της λειψυδρίας και 
της κακής ποιότητας του νερού, 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότε-
ρα προβλήματα της περιοχής, μας 
λέει ο αντιδήμαρχος Κορινθίων κ. 
Χαράλαμπος Καμπούρης. Σύμφωνα 
με μελέτες που έχει κάνει το ΙΓΜΕ 
η περιοχή ανήκει στις κόκκινες ζώ-
νες, που σημαίνει ότι έχουμε μεγά-
λο πρόβλημα. Ο υδροφόρος ορί-
ζοντας είναι αδύνατος και μοναδι-
κή ελπίδα είναι τα νερά της ορει-
νής Κορινθίας. Το νερό του δημοτι-
κού δικτύου παραμένει μη πόσιμο, 
επισημαίνει, παρά τις επαναλαμβα-
νόμενες αναλύσεις και χλωριώσεις 
που κάνουμε κατά καιρούς. 

Τα τελευταία δύο χρόνια τρο-
φοδοτούμαστε από την Κόρινθο, 
αλλά σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια προσπαθούμε να βρούμε 
τρόπους αξιοποίησης του φράγμα-
τος του Ασωπού, για άρδευση και 
για ύδρευση. 

Διαχείριση απορριμμάτων
Δυστυχώς, λέει ο αντιδήμαρ-

χος Κορινθίων, γίνεται ακόμη αυτό 

που γινόταν εδώ και 30 χρόνια με 
τους ΧΑΔΑ. Σαν δήμαρχος Άσσου-
Λεχαίου, συνεχίζει, σε συνεργασία 
με τον πρώην δήμο Βόχας, είχαμε 
ξεκινήσει την ανακύκλωση, αλλά αν 
δεν συνεργαστούν πολίτης, δήμος, 
περιφέρεια, Πολιτεία δεν θα κα-
ταφέρουμε τίποτα, επισημαίνει και 
συνεχίζει υπογραμμίζοντας: Όλοι 
πρέπει να κάνουν τα αυτονόητα 
από τη θέση που έχουν. 

Ακούγονται λύσεις όπως η καύ-
ση και η πυρόλυση, οι οποίες θα 
επιβαρύνουν το περιβάλλον ελάχι-
στα μπροστά σ’ αυτό που κάνουν 
οι ΧΑΔΑ. «Σκεφτείτε» λέει  «ότι 
στην περιοχή μας σε μία ευθεία 4 
χιλιομέτρων υπάρχουν 5 ΧΑΔΑ με 
σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση». «Ευτυχώς που υπάρχει η ανα-
κύκλωση», καταλήγει, «η οποία με 
σωστή οργάνωση, επο-
χικούς υπαλλήλους και 
ενημέρωση ακόμα κι από 
τα σχολεία προχώρησε 
πολύ καλά». 

Διάβρωση των ακτών
Το πρόβλημα της διά-

βρωσης των ακτών μας, λειτουργεί 
ανασταλτικά στην τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής μας και κατα-
στρέφει τις παραλίες μας, τονίζει ο 
κ. Καμπούρης. 

Το φαινόμενο πρέπει να παρα-
κολουθείτε διαρκώς και με μικρές 
τοπικές μελέτες να αντιμετωπίζεται 
από τους δήμους. Ωστόσο, πρέπει 
να είμαστε σε επαγρύπνηση και να 
παρεμβαίνουμε διαρκώς με υποδο-
μές για να σώσουμε τις ακτές μας.

Παλαιά Εθνική Οδός
Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζει ο 

κ. Καμπούρης στην κυκλοφοριακή 
συμφόρηση  της παλαιάς Εθνικής 
Οδού, της οποίας οι προδιαγρα-
φές δεν αρκούν για τον όγκο των 
οχημάτων που κινούνται σ’ αυτή 
και χωρίς μέτρα προστασίας για την 

οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. 
Λύση για την περιοχή μας, λέει ο 

κ. Καμπούρης, είναι τα διόδια του 
Ζευγολατιού να μεταφερθούν στο 
Κιάτο, ώστε να μην υπάρχει κίνη-
τρο για τα βαρέου τύπου οχήμα-
τα να διέρχονται από την Παλιά 
Εθνική. Επίσης προτείνει την κατα-
σκευή ενός περιφερειακού δρόμου 
για την περιοχή της Βόχας διότι η 
υπάρχουσα οδός είναι ανεπαρκής. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙ∆Α
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Εύχοµαι το  Αναστάσιµο Φως

να φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές 

µας και να φέρει υγεία και προκοπή 

σε όλες και σε  όλους,

καθώς πρόοδο και ευηµερία

στη Πατρίδα και στον Τόπο µας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Αντιδήµαρχος

Κορινθίων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΟΣ
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Κορινθίων

Εύχοµαι το χαρµόσυνο 

µήνυµα της Ανάστασης 

να φέρει την άνοιξη και 

την πρόοδο σε όλους

Καλή Ανάσταση

Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τον κ. Πού-
ρο, αναφερόμενοι στο ζήτημα του αποχετευτικού.  
Μία σειρά αποφάσεων των προηγούμενων δημο-
τικών αρχών είχαν δρομολογήσει την εγκατάστα-
ση μιας μονάδας Λυμάτων και Βιολογικού Καθαρι-
σμού στο Περιγιάλι. «Τα δεδομένα που χρησιμο-
ποιήθηκαν ήταν λάθος», λέει ο κ. Γιώργος Πούρος 
και επισημαίνει πώς με επανειλημμένες παρεμβά-
σεις του στο δήμο  Κορινθίων, οι διαστάσεις του 
προβλήματος έγιναν αντιληπτές και η εγκατάσταση 
της μονάδας που θα βρισκόταν πολύ κοντά σε σπί-
τια απεφεύχθη. 

Οι πρώην δήμοι Βόχας και Άσσου-Λεχαίου, μας 
λέει, ενέταξαν από κοινού έργο βιολογικού καθα-
ρισμού στο ΕΣΠΑ, κίνηση η οποία έγινε σε σω-
στή βάση, αφού το όραμα όλων είναι για μία ενι-
αία Βόχα. Μ’ αυτό το έργο πιστεύει πώς η ποιότη-
τα ζωής στην περιοχή θα αναβαθμιστεί σημαντικά. 

Διαχείριση απορριμμάτων 
«Ακροβατούμε» λέει χαρακτηριστικά «μεταξύ 

λύσης και μη λύσης». Η άποψή είναι πώς ό,τι κι αν 
γίνει πρέπει να ενοχλεί το δυνατόν λιγότερο και 
να προσφέρει στην κοινωνία το δυνατόν περισσό-
τερο. Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει εκχω-
ρηθεί στην Περιφέρεια, θα αργήσει μεν αλλά θα 
έχουμε αποτέλεσμα. Ο Περιφερειάρχης, μας λέει 
ο κ. Πούρος, έχει υποσχεθεί ότι μέχρι 30 Ιουνίου 
θα έχει λυθεί. Μέχρι τότε λειτουργούν οι ΧΑΔΑ. 

Ο προηγούμενος περιφερειάρχης είχε αγοράσει 
δεματοποιητή για σύμμικτα απορρίμματα τα οποία 

δεν διαχωρίζονται. Σαν δή-
μος Κορινθίων, μας λέει ο κ. 
Πούρος, έχουμε την προο-
πτική να κάνουμε εργοστάσιο 
κομποστοποίησης σε επίπε-
δο δήμου αφού ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ.  «Το σωστό, βέβαια, 
είναι να γίνεται διαλογή στην 
πηγή, δηλαδή σε κάθε σπίτι 
να διαχωρίζονται τα απορρίμ-
ματα σε οργανικά και μη», επισημαίνει. Όταν ξεκι-
νήσει το εργοστάσιο κομποστοποίησης, το οποίο 
έχει δημοπρατηθεί, ο όγκος των απορριμμάτων θα 
μειωθεί κατά 40-50%. «Λύση, όμως βλέπω μετά 
από δύο χρόνια», συμπληρώνει, ενώ επισημαίνει  
την ανάγκη να ενισχυθεί η ανακύκλωση. 

Το νερό και η διάβρωση των ακτών
Τα δύο τελευταία  χρόνια δεν έχουμε έλλειψη νε-

ρού, λέει. Το πρόβλημα έγκειται στην ποιότητα. Σαν 
δημοτική ενότητα το καλοκαίρι έχουμε ανάγκη από 
400-500 κυβικά και η γεώτρηση που δίνει στην πε-
ριοχή 100 κυβικά δεν φτάνει. Η λύση για την περι-
οχή, σύμφωνα με τον κ. Πούρο, είναι το νερό της 
Στυμφαλίας, το οποίο στην επόμενη διετία αναμένε-
ται να φτάσει στις βρύσες των κατοίκων. 

Σημαντικό είναι το πρόβλημα της διάβρωσης των 
ακτών στην παραλιακή ζώνη. Χρειάζονται οπωσ-
δήποτε παρεμβάσεις, από τους ιθύνοντες, επιση-
μαίνει ο κ. Πούρος, για να μην καταλήξει η περιοχή 
μας όπως η περιοχή της δυτικής Κορινθίας και συ-
γκεκριμένα το Δερβένι. 

Γιώργος Πούρος, δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων 

«για το ζήτηµα των απορριµµάτων ακροβατούµε µεταξύ λύσης και µη λύσης»

Απόχετευση-Βιολογικός 
Το έργο του βιολογικού είχε ξεκι-

νήσει ως διαδημοτική συνεργασία με-
ταξύ των καποδιστριακών δήμων Βό-
χας και Άσσου-Λεχαίου, λέει ο κ. Κα-
μπούρης. Από την εφαρμογή του Καλ-
λικράτη και μετά, το έργο ανέλαβε η 
ΔΕΥΑ Κορίνθου και το ενέταξε στο 
ΕΣΠΑ. Έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΡΑ, 
το κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 
50 εκατ., ενώ η υλοποίηση θα συμ-
βάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής 
και την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων. 

Περιφερειακή Αγορά 
Η Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου 

καταλαμβάνει έκταση 30 στρεμμάτων 
και η μη αξιοποίησή της τόσα χρό-
νια αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα 
για την περιοχή, επισημαίνει ο αντιδή-
μαρχος Κορινθίων. Αν αυτός ο χώρος 
είχε αξιοποιηθεί όπως πρέπει θα είχε 
δώσει άλλη αναπτυξιακή προοπτική 
στην περιοχή μας, τονίζει. 

Προσπαθούμε χρόνια τώρα να πεί-
σουμε την Αγροτική Τράπεζα να μας 
παραχωρήσει το χώρο για να τον αξι-
οποιήσουμε κατάλληλα. 

Τέλος ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε 
στην πρόοδο του ΓΠΣ που βρίσκεται 
στη Β΄ φάση και η ολοκλήρωσή του 
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής σε διάφορους τομείς όπως ο 
τουρισμός και ο αθλητισμός.



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 // 5

Το απόγευμα της Τρίτης 3 Απριλίου στο καφενείο του Ελ-
ληνοχωρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των κα-
τοίκων του χωριού, του τοπικού συμβουλίου, του αντιδή-
μαρχου Βέλου – Βόχας κ. Μπεκιάρη και του δημάρχου κ. 
Αννίβα Παπακυριάκου προκειμένου να συζητηθεί διεξοδι-
κά οι δυνατότητες που υπάρχουν να αποκατασταθεί το πρό-
βλημα ύδρευσης στο χωριό. 

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος του Ελληνοχωρίου στο προη-
γούμενο δημοτικό συμβούλιο, έφερε ένα μπουκάλι νερό από 
αυτό που φτάνει στις βρύσες των σπιτιών του χωριού και 
το επέδειξε στους δημοτικούς συμβούλους θέλοντας να τους 
ευαισθητοποιήσει για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν 7 μήνες τώρα. 

Το πρόβλημα το οποίο επανειλημμένως έχει τεθεί από τον 
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Πάνου έγκειται στο γε-
γονός ότι η γεώτρηση η οποία τροφοδοτεί το χωριό κατα-
στράφηκε από το Σεπτέμβριο και παρά τις διαβεβαιώσεις 
που δόθηκαν μέχρι σήμερα 7 μήνες μετά το πρόβλημα δεν 
έχει αποκατασταθεί. Το δίκτυο ύδρευσης του Ελληνοχωρίου 
τροφοδοτείται με νερό από γεώτρηση  άρδευσης, το οποίο 
όμως είναι κάκιστης ποιότητας, κόκκινο, γεμάτο σίδηρο. 

Ο πρόεδρος του Ελληνοχωρίου κ. Νίκος Πάνου, ανέλυσε 
το πρόβλημα και ανέπτυξε όλες τις παραμέτρους του, φέρνο-
ντας μάλιστα και δείγματα από τις δεξαμενές και το δίκτυο 
του χωριού επισημαίνοντας τον κίνδυνο με τον ερχομό του 
καλοκαιριού και την αύξηση της κατανάλωσης η ποιότητα 
και ποσότητα του νερού να πέσει δραματικά διακινδυνεύο-
ντας την υγεία των κατοίκων. 

Ο δήμαρχος παίρνοντας το λόγο διαβεβαίωσε τους κατοί-
κους πως θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να λυθεί έγκαιρα το 
πρόβλημα, πριν τον ερχομό του καλοκαιριού. 

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ελληνοχωρίου μίλησε 
για τις έρευνες που ανέλαβε η εταιρεία ΤΕΡΡΑ-ΜΕΤΡΟ στο 
οροπέδιο του Ελληνοχωρίου, οι οποίες ήταν απογοητευτι-
κές τόσο για την ποιότητα όσο και για την ποσότητα του νε-
ρού. «Στα 240 μέτρα» είπε χαρακτηριστικά «βρέθηκε νερό 
της τάξης των 10 κυβικών».

Ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Μπεκιάρης είπε ότι θα κά-
νει ό,τι είναι δυνατόν και μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός 
η ανόρυξη γεώτρησης θα είναι η απόλυτη προτεραιότητα 
για το δήμο. Ωστόσο, επισημάνθηκε το πρόβλημα και κα-
τατέθηκε ο προβληματισμός για το πού πρέπει να χτυπηθεί 
η γεώτρηση προκειμένου να μην βγάλει νερό της ίδιας κα-
κής ποιότητας. 

Επίσης συζητήθηκε ως ενδεχόμενο έσχατης λύσης η χρή-
ση νερού από άλλο δίκτυο του δήμου. Εκείνο που υπογράμ-
μισαν με έμφαση τόσο ο δήμαρχος όσο και ο αντιδήμαρ-
χος ήταν πώς θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε το χωριό να 
μην μείνει από νερό και να αποκατασταθεί κατά το μάλλον 
η ποιότητά του. 

Μετά η συζήτηση γενικεύτηκε και ο δήμαρχος απάντησε 
σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις των κατοίκων σχετικά και 
άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνοχώρι, όπως 
η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και η ανάγκη άμεσης 
αποκατάστασής του, η καθαριότητα των οδών του χωριού, 
την οποία έχουν αναλάβει εθελοντικά οι Ελληνοχωρίτες να 
υποστηρίξουν, για τη γέφυρα των Κρηνών, καθώς και άλλα 
προβλήματα της καθημερινότητας. 

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, αφού από 
όλους επισημάνθηκε η ανάγκη αλληλοβοήθειας και αλλη-
λοσυμπαράστασης για το καλό του χωριού αλλά και του δή-
μου γενικότερα. 

Συνάντηση με τους προέδρους των 
πολιτιστικών συλλόγων του δήμου

Συζήτηση στο Ελληνοχώρι 
για το πρόβλημα του νερού

Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου συναντήθηκε ο δήμαρχος με τους 
προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων του δήμου μας. Οι παρευρισκόμενοι 
πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φορέων ανέπτυξαν τις προτάσεις και τις απόψεις 
του κυρίως για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του δήμου. 

Εκπροσωπώντας τη «Νέα Διάπλαση Μπολατίου» ο κ. Μπάμπης Ανδρικόπουλος 
αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται και οι οποίες αφορούν στην 
οργάνωση ενός μεγάλου ποδηλατικού περιπάτου σε όλο το μήκος του δήμου με συ-
νεργασία κι άλλων συλλόγων, σε μία βραδιά έντεχνου ελληνικού τραγουδιού στην 
πλατεία του Μπολατίου και την παρουσίαση μίας παράστασης του Αριστοφάνη (Βά-
τραχοι ή Εκκλησιάζουσες) από την παιδική θεατρική ομάδα της Νέας Διάπλασης. Επί-
σης, αναφέρθηκε στην μεγάλη θεατρική ομάδα της Νέας Διάπλασης η οποία θα ανε-
βάσει τον «Φον Δημητράκη» του Δημήτρη Ψαθά και το «Αρσενικό και παλιά δαντέ-
λα» τα οποία όμως θα είναι έτοιμα φθινόπωρο και Χριστούγεννα. 

Η κ. Ελένη Λιμιάτη πρόεδρος της «Πνευματικής Στέγης» ζήτησε σεβασμό απέ-
ναντι στο θεσμό των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Πνευματική Στέγη επί δε-
καεπτά χρόνια τώρα και ζήτησε να μην συμπέφτει το Φεστιβάλ με άλλες εκδηλώ-
σεις του δήμου. «Φέτος», είπε, «εμείς θα αλλάξουμε την ημερομηνία και θα κά-
νουμε στις 4 & 5 Αυγούστου με τη 2η βραδιά αφιερωμένη στη Δόμνα Σαμίου».  

Ο δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος αναφέρθηκε στον προγραμματισμό του 
δήμου που αφορά σε δυο-τρεις μουσικές εκδηλώσεις και ένα μεγάλο τουρνουά 
σκακιού που ευελπιστούν να γίνει θεσμός.  

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πουλίτσας, η κ. Τσάνου, ενημέρω-
σε πώς ο σύλλογος προγραμματίζει εκδηλώσεις για την 1η Ιουλίου, ενώ η πρόε-
δρος του Πολιτιστικού Κρηνών είπε ότι ο σύλλογος έχει σκοπό να κάνει μία έκ-
θεση εικαστικών για την οποία όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσει ημερομηνία. 

Ο κ. Βαγγέλης Τσάκωνας, πρόεδρος του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» Βραχατί-
ου ενημέρωσε πώς ο σύλλογος προγραμματίζει εκδηλώσεις για τις: 22-6 με λά-
τιν χορούς, 24-6 με παραδοσιακούς χορούς, 25-7 με χορευτικές εκδηλώσεις στην 
πλατεία του Βραχατίου ενώ πρότεινε να πραγματοποιηθεί Βοχαϊτικό Αντάμωμα 
όλων των συλλόγων του δήμου με παράλληλη προβολή των τοπικών προϊόντων. 

Ο Εκπολιτιστικός σύλλογος Στιμάγκας μέσω των εκπροσώπων του κ. Δαρδά-
νη Φίλιππου και Βασιλείου Αποστόλη ενημέρωσαν πώς δεν έχουν προγραμμα-
τίσει κάτι συγκεκριμένο και δήλωσαν ότι αποδέχονται κάθε συνεργασία με τους 
υπόλοιπους συλλόγους του δήμου για την προώθηση της αλληλεγγύης και του πο-
λιτισμού στο δήμο μας.  

Η συνάντηση έληξε με την πρόταση να αξιοποιηθεί ο χώρος της ΕΤΠΑΚΟ για 
τη Συνάντηση των Συλλόγων, πρόταση που υιοθέτησε και υποστήριξε και ο πρό-
εδρος της Αναγέννησης Βραχατίου κ. Λουκάς Στιβακτής. 
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Εύχοµαι όλοι
να έχουµε προσωπική

και οικογενειακή υγεία, 
ευτυχία και προκοπή.

 

Καλό Πάσχα,
Καλή Ανάσταση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕ∆ΑΡΗΣ
Πρόεδρος 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Βέλου-Βόχας

Το Κοκκώνι και η Νεράντζα αποτελούν δύο από τα 
πλέον τουριστικά μέρη του δήμου μας, αφού στα όρια 
τους περιλαμβάνεται το πλείστον της παραλίας του 
πρώην δήμου Βέλου. Το καλοκαίρι και τα δύο αυτά 
μέρη κατακλύζονται από τουρίστες και οι κάτοικοι 
υπερδιπλασιάζονται, ενώ στα όρια τους λειτουργούν 
και αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Ως εκ τού-
του τα προβλήματα δεν λείπουν. 

«Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα» λέει ο πρόεδρος 
της Τ.Κ. Κοκκωνίου κ. Αντώνης Καραχοντζίτης «εί-
ναι το αποχετευτικό στην παραλία, το οποίο βέβαια 
έχει ξεκινήσει. Σ’ ένα χωριό το οποίο είναι τουριστικό 
όπως το Κοκκώνι και κάθε χρόνο η παραλία του παίρ-
νει την Γαλάζια Σημαία, πρέπει αυτά τα ζητήματα να 
λυθούν», υπογραμμίζει. 

«Δεύτερο μεγάλο θέμα», συνεχίζει «είναι η διάβρω-
ση της παραλίας, που μετά τα μπλοκ που έχουν πέσει 
από τη Νεράντζα και πέρα έχουν δημιουργήσει πολύ 
σοβαρό πρόβλημα στην παραλία του Κοκκωνίου και 
πολλά μέτρα παραλίας το φετινό χειμώνα χάθηκαν». 

«Για το θέμα της διάβρωσης» λέει η κ. Στάµου Αγ-
γελική τοπική σύμβουλος Κοκκωνίου, «έχουμε ζητή-
σει να μπει θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και να παρ-
θεί μία απόφαση κι από κει να πάει στην Περιφέρεια». 
«Έχουν χαθεί μέτρα παραλίας», συνεχίζει και τονίζει 
με έμφαση «Η τσουλήθρα από την παιδική χαρά έγινε 
νεροτσουλήθρα!». 

Όπως σχεδόν σε κάθε τοπική κοινότητα μεγάλο πρό-
βλημα για το Κοκκώνι αποτελεί το δίκτυο ύδρευσης 
αφού τμήματά του από αμίαντο υπάρχουν και χρησι-
μοποιούνται ακόμη. Η προηγούμενη δημοτική αρχή 
είχε ξεκινήσει την αλλαγή, έχει αλλαχθεί ένα μεγά-
λο κομμάτι, αλλά το έργο έχει σταματήσει λόγω έλλει-
ψης χρημάτων. «Τα τμήματα τα οποία υπολείπονται», 
λέει ο κ. Καραχοντζίτης, «είναι λίγα, παρόλα αυτά δεν 
έχει συνδεθεί το καινούργιο δίκτυο, χρησιμοποιείται 
το παλιό, πίνουμε, δηλαδή νερό από τον αμίαντο». Η 
αντικατάσταση των υπολοίπων τμημάτων του δικτύ-
ου έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα και η Τοπική Κοι-
νότητα το έχει θέσει υπόψιν της δημοτικής αρχής. 

Ο χείμαρρος Χεκάλη
Ο χείμαρρος Χεκάλη, αποτελεί μία μόνιμη απειλή 

για τους κατοίκους του Κοκκωνίου, αφού μετά τις κα-
κοτεχνίες της ΕΡΓΟΣΕ και την κακή διευθέτηση των 
ομβρίων υδάτων στον εν λόγω χείμαρρο, αυξήθηκε 
δραματικά ο όγκος του νερού που πρέπει να εξυπηρε-
τηθεί από δύο αυλάκια μόλις 70-80 εκατοστών το κα-
θένα. «Με την παραμικρή νεροποντή που πέφτει στα 
ορεινά, σε μας έρχεται θάλασσα», λέει χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος της Τ.Κ. Κοκκωνίου. «Δεν γλυτώνουμε» 
υπογραμμίζει με ένταση «παρόλο ότι φέτος ανοίξαμε 
και καθαρίσαμε και διανοίξαμε με γκρέιτερ την κοίτη 

Ο χείμαρρος Χεκάλη, το αποχετευτικό 
και η διάβρωση των ακτών
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Τοπική Κοινότητα ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ

∆ΟΥΚΑΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 6942 660 132
         6974 732 048

 3 Mετατροπή αναβάθμιση τζακιού

 3 Αερόθερμες εστίες

 3 Εστίες νερού (καλοριφέρ)
για κεντρική θέρμανση

 3 Σόμπες - Λέβητες πέλλετ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

του χειμάρρου. Παρόλα αυτά το πρόβλημα 
δεν λύνεται». 

Η περίπτωση αυτού του χειμάρρου που 
βρίσκεται στα όρια Ευαγγελίστριας και 
Κοκκωνίου είναι χαρακτηριστική περίπτω-
ση των κακοτεχνιών της ΕΡΓΟΣΕ αφού 
τότε όλα έγιναν δίχως πραγματική μελέ-
τη των προβλημάτων της κάθε περιοχής. 
Ο χείμαρρος Χεκάλη επιφορτίστηκε με την 
αποσυμφόρηση των ομβρίων όλης της πε-
ριοχής, γεγονός στο οποίο δεν μπορούσε 
να ανταπεξέλθει λόγω της μικρής και ρη-
χής κοίτης του, που έχει ως αποτέλεσμα να 
υπερχειλίζει σχεδόν σε κάθε νεροποντή. 

«Η προηγούμενη δημοτική αρχή», λέει 
ο πρόεδρος «είχε κάνει μία μελέτη, να συ-
νεχίσει αυτός ο χείμαρρος κάτω από τις 
γραμμές να γίνει εγκιβωτισμός να βγει κα-
τευθείαν στη θάλασσα. Όμως απαιτούνται 
πολλά χρήματα που αυτές τις εποχές είναι 
δύσκολο να βρεθούν», σημειώνει με πίκρα. 
«Μέχρι να βρεθούν, κάθε χρόνο θα έχουμε 
προβλήματα». 

«Θέλω να σημειώσω» λέει η κ. Στάμου 
σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας, «ότι 
το πρόβλημα έχει γνωστοποιηθεί και στην 
περιφέρεια, η οποία εξέτασε κάποιες λύ-
σεις, εκ των οποίων η μία ήταν δεξαμενή 
κάτω από την Εθνική, αλλά αυτά είναι έργα 
πολυδάπανα και χρονοβόρα. Το πρόβλημα 
όμως είναι άμεσο». 

«Πλημμυρίζουν και καταστρέφονται και 
αγροτικές καλλιέργειες και πολλά σπίτια 
μέσα στο χωριό» προσθέτει ο πρόεδρος 
του Κοκκωνίου. «Φέτος, ευτυχώς ήταν λι-
γότερες και ηπιότερες οι βροχές κι έτσι δεν 
αντιμετωπίσαμε προβλήματα».

Το μεγάλο πρόβλημα
της Χαρτοποιΐας

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Νεράντζας κ. Φά-
νης Παπαδηµητρίου τόνισε κι αυτός 
με τη σειρά του την ανάγκη του αποχε-
τευτικού. «Όπως μας είπε ο δήμαρχος», 
λέει «υπάρχει μελέτη να συνδεθεί η απο-
χέτευση του Κοκκωνίου και της Νερά-
ντζας στο Κιάτο, αφού βέβαια εκεί αυξη-
θεί η χωρητικότητα του βιολογικού. Πάλι 
όμως δεν υπάρχουν λεφτά». Επισημαίνο-
ντας τη μεγάλη ανάγκη το παραλιακό μέ-
τωπο να έχει λυμένο το ζήτημα του απο-
χετευτικού, τονίζει: «Όταν έχεις μία θά-
λασσα κοιτάς να ξεκινήσεις το αποχετευ-
τικό από τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα 
στη θάλασσα». 

Μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τ.Κ. Νε-
ράντζας, είναι η ύπαρξη του εργοστασί-
ου της ΠΑΚΟ. «Έχει τα χειρότερα λύματα 
που υπάρχουν προς τη θάλασσα», τονί-
ζει με έμφαση. «Από το 2010 το εργοστά-
σιο έχει γύρω στις 10 καταγγελίες από τη 

Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, 
αφού έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
του θαλασσινού νερού και προέκυψε ότι 
δεν δουλεύει ο βιολογικός του εργοστασί-
ου», υπογραμμίζει. Ο πρόεδρος, έχοντας 
μακρά εμπειρία ως μέλος του συλλόγου 
«Αρίων» για την προστασία του Κορινθι-
ακού κόλπου, προσπαθεί να ενεργοποι-
ήσει τις δυνάμεις του περιβαλλοντικού 
συλλόγου εναντίον της συγκεκριμένης 
επιχείρησης. «Καταλαβαίνετε τι ανάπτυ-
ξη μπορεί να γίνει εκεί; Προς τον Ασωπό 
υπάρχει μία μεγάλη έκταση που είναι του 
δήμου Βέλου η παραλία. Πώς να την αξι-
οποιήσεις όταν έχεις τη Χαρτοποιΐα από 
πάνω;» λέει με πίκρα. «Τι χρωστάει», συ-
νεχίζει «ένα χωριό που είναι άκρως του-
ριστικό, να έχει αυτό το πράγμα εκεί;». 
«Επίσης» συμπληρώνει «έχω την πιστο-
ποίηση γιατρού ότι κατά τη  διάρκεια του 
καλοκαιριού ανεβαίνουν τα κρούσματα 
δερματοπάθειας στην περιοχή». 

Τα αγροτικά ιατρεία
Το αγροτικό ιατρείο Κοκκωνίου 

στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα σε 

χώρο που ανακαινίστηκε πρόσφατα. Η 

αγροτική ιατρός επισκέπτεται το χωριό 

μία – δύο φορές την εβδομάδα για να 

εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Αίτημα 

του τοπικού συμβουλίου είναι να υπάρ-

χει μόνιμη νοσηλεύτρια στο αγροτικό 

ιατρείο, ώστε αφ’ ενός τους καλοκαιρι-

νούς μήνες να εξυπηρετείται καλύτερα 

το πλήθος των τουριστών που διαμέ-

νουν στην περιοχή, αφ’ ετέρου να καλύ-

πτεται η παροχή υπηρεσιών για να μην 

ταλαιπωρούνται οι υπερήλικες και άτο-

μα με χρόνιες ασθένειες. 

Το αγροτικό ιατρείο της Νεράντζας 
η αγροτική ιατρός το επισκέπτεται μία 

φορά την εβδομάδα γεγονός που θεω-

ρείται ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες της 

Κοινότητας ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-

νούς μήνες που ο πληθυσμός της περιο-

χής υπερδιπλασιάζεται. 
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Κατ' αρχάς θέλουμε να σας ευχαριστή-
σουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε 
μέσα από τη στήλη Της εφημερίδας σας 
να μας γνωρίσουν.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ ΝΕΑ ΓΕ-
ΝΙΑ από το 1988 είναι συνέχεια του ιστο-
ρικού συλλόγου ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ που ιδρύθη-
κε το 1918 από τους παλιούς Κοκκωνίτες. 
Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε τη νε-
ολαία του χωριού μας, αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής του δήμου μας, σε ποιοτι-
κά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα, πράγμα 
που νομίζουμε ότι την τελευταία δεκαετία 
το έχουμε πλησιάσει αρκετά. Το πρώτο και 
κυριότερο έργο του συλλόγου μας είναι η 
ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης το 1989, 
την οποία ο σύλλογος στην συνέχεια δώ-
ρισε στον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ και από το 2011 
λειτουργεί ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
και εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του 
Δήμου μας και όχι μόνον. Τους τελευταί-
ους 9 μήνες λειτουργεί εθελοντικά από τον 
σύλλογο μας.. Παρέχουμε στους νέους μα-
θήματα σκάκι, παραδοσιακού χορού, ενώ 
έχουμε τμήματα λάτιν, τμήμα γυμναστι-
κής ενηλίκων, και φυσικά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες μαθήματα κολύμβησης με ει-
δικευμένο εκπαιδευτή στην παραλία μας 
με τμήματα για όλες τις ηλικίες. 

Αναβιώσαμε έθιμα όπως το ρίξιμο του 
Σταυρού στη θάλασσα τα Θεοφάνια, που 
συνοδεύεται με την κοπή πίτας του συλλό-
γου και τον ερχομό του πατροπαράδοτου 
Άη Βασίλη, την βράβευση των μαθητών 
του χωριού μας, που πέτυχαν στις εισαγω-
γικές εξετάσεις A.E.I & Τ.Ε.Ι καθώς επίσης 
και κάποιους άλλους ανθρώπους που πι-
στεύουμε ότι με την προσωπικότητα τους 
πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέ-
ρουν στο σύνολο της κοινωνίας μας.

Αρχή του συλλόγου είναι να φέρνου-
με κάθε χρόνο καινούργιες φρέσκιες ιδέ-
ες και όχι βέβαια να υιοθετούμε τις ιδέ-
ες άλλων συλλόγων του Δήμου μας, για-
τί πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμε-
νο να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις από 
συλλόγους του Δήμου, όχι πρωτοποριακές 
αλλά έχουσες την τάση να καπελώσουν τις 
ήδη υπάρχουσες, πράγμα που αντίκειται 
στο πνεύμα της συνεργασίας, της αλληλο-
ϋποστήριξης καθώς και της συμμετοχής 
των συνδημοτών μας.

Πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι για 
να πετύχουμε όλα αυτά έχουμε δίπλα μας 
τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ και το ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
που είναι και ενεργά μέλη του συλλόγου 
μας, καθώς και πολλούς επαγγελματίες και 
συγχωριανούς που μας στηρίζουν οικο-
νομικά και ηθικά. Όλοι μαζί παρέα γίναμε 

μέλη του εθελοντισμού για να προσφέρου-
με ό,τι καλύτερο για την περιοχή μας και 
το μέλλον των παιδιών μας. 

Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα τα δί-
νουμε για τα παιδιά. Τους αξίζει άλλωστε 
γιατί είναι η συνέχεια του τόπου μας.

Υπάρχουν όμως και πολλά που δεν έχου-
με πετύχει και τα προσπαθούμε, το κυριό-
τερο είναι Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ. Παλιά 
το 1988 είχε πετύχει το τότε Δ.Σ να οργα-
νώσει τράπεζα αίματος που κάλυπτε τις 
ανάγκες συγχωριανών μας, τώρα έχου-
με κάνει πολλές προσπάθειες αλλά δυστυ-
χώς ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ση-
μερινές ανάγκες συγχωριανών μας. Είναι 
μια ευκαιρία λοιπόν σήμερα από την στή-
λη της εφημερίδας σας, να τους υπενθυ-
μίσουμε ότι το αίμα σώζει ζωές και αυτή 
η ζωή μπορεί να είναι κάποιου δικού μας 
ανθρώπου. Τους καλούμε να δηλώσουν 
την συμμετοχή τους ως αιμοδότες αφιε-
ρώνοντας μόνον πέντε λεπτά από τον χρό-
νο τους ενισχύοντας με τον τρόπο τους και 
το έργο του συλλόγου.

Όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται 
εξωραϊστικός σύλλογος δεν έχουμε κάνει 
μεγάλα άλματα εκτός από την ετήσια κα-
θαριότητα της παραλίας μας σε συνεργα-
σία με τους δασκάλους και τον σύλλογο 
γονέων του σχολείου μας. Στόχος μας να 
ξεκινήσουμε μια δενδροφύτευση στην πα-
ραλία γιατί σ 'αυτό το σημείο δεν υπάρχει 
καθόλου πράσινο.

Έχουμε όρεξη για δουλειά θέλουμε και 
την συμπαράσταση της πολιτείας και του 
Δήμου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο δήμος μας. Αυτό το κατα-
νοούμε και ανταποκριθήκαμε άμεσα στο 
κάλεσμα του εθελοντισμού. 

Τέλος για μία ακόμη φορά σας ευχαρι-
στούμε για την φιλοξενία σας ευχόμαστε 
καλό Πάσχα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Συνέντευξη με την πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Κοκκωνίου «Νέα Γενιά» κ. Γεωργία Κόττη
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ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 52185

20 Απριλίου
γιορτάζει ο Φωκάς

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ

τηλ.: 27410 51866
Οικίας: 27410 55201

ΒΡΑΧΑΤΙ (δίπλα στον ΟΤΕ)

µοναδικές προσφορές

και στις
πασχαλινές σας 

αγορές!!!

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Παιδικό - Ανδρικό κούρεµα 10 €

Γυναικείο χτένισµα 13 €
Κάθε Πέµπτη το χτένισµα 10 €

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, Λέχαιο
τηλ. 2741 30.10.74

Την Παρασκευή της Διακαινισίμου, για φέτος 20 Απριλίου, 
γιορτάζει η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Φουκά. Η μι-
κρή εκκλησία που βρίσκεται σκαρφαλωμένη σαν αγριοπούλι 
στη νότια βραχώδη πλευρά του Απεσάντιου όρους, κτίστηκε 
προς τιμή της Παναγίας το 700 μ.Χ. περίπου. Έχει χαρακτηρι-
στεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ενώ πολλοί θρύλοι και 
παραδόσεις σώζονται σχετικά με την περιοχή. 

Στις 20 Απριλίου αναμένεται να εορταστεί με τη δέουσα με-
γαλοπρέπεια που αξίζει σε ένα θρησκευτικό μνημείο της πε-
ριοχής μας. Αξίζει όλοι να βρεθείτε εκεί να απολαύσετε τη 
θαυμάσια θέα που προσφέρει ο βράχος του Φωκά, αλλά και να 
μελετήσετε και να θαυμάσετε τα σπάνια αρχιτεκτονικά στοι-
χεία του εκκλησιαστικού οικοδομήματος. 

Εύχοµαι ολόψυχα 

Καλή Ανάσταση, 
Καλό Πάσχα, 

µε υγεία , 
ευτυχία 

και αισιοδοξία 
σε όλους.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΥΒΟΣ
Αντιδήµαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών
Βέλου-Βόχας
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Θα προσπαθήσω, στα περιορισμένα πλαίσια ενός άρθρου 
εφημερίδας (έστω και σε συνέχειες), να τεκμηριώσω τη 
θέση αυτή. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες γιατί 
πρέπει να γίνουν κατανοητά από το μέσο αναγνώστη πράγ-
ματα που άπτονται διαφόρων επιστημών, με αποτέλεσμα 
να καταφεύγουμε και σε ορισμένες απλουστεύσεις. Επει-
δή απαιτείται και κάποια μαθηματική παιδεία, έχουμε κατά 
νου το μέσο απόφοιτο λυκείου.

Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, από αυτά που είπε 
ο ομιλητής για να δείξω πως καταφεύγει στην ταχυδακτυ-
λουργία για να μην πω τη λέξη απάτη. Θα χρειαστεί όμως 
λίγη υπομονή από την πλευρά του αναγνώστη, διότι πρέπει 
να παρουσιαστούν με συντομία κάποια βασικά ζητήματα.

Τι είναι η αριθμο- «σοφία»
Όπως είναι γνωστό οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 

τα γράμματα του αλφάβητου και για να παραστήσουν τα 
ψηφία των αριθμών, το α για το 1, το β για το 2, το κ για το 
20 κ.ο.κ. Αν μας το επιτρέψει ο χώρος της εφημερίδας, σε 
επόμενο σημείωμα θα δώσουμε πλήρη πίνακα αντιστοιχί-
ας γραμμάτων και αριθμών.

 Τώρα αν πάρουμε μια λέξη και προσθέσουμε τους αριθ-
μούς που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα της, έχουμε το 
λεγόμενο λεξάριθμο της λέξης αυτής. Για παράδειγμα 
η λέξη αβγό έχει λεξάριθμο 76 διότι α=1, β=2, γ=3, ο=70, 
(1+2+3+70=76). Τον ίδιο λεξάριθμο έχουν και οι λέξεις: 
άγαλμα, βαμβάκι (και αρκετές άλλες), Σ’ αυτή την περίπτω-
ση λέμε ότι υπάρχει μεταξύ αυτών των λέξεων ισοψηφία. Το 
ίδιο ισχύει και για προτάσεις αντί για λέξεις.

Ισχυρίζονται ορισμένοι ότι οι ισοψηφίες μεταξύ λέξεων 
αποδεικνύουν τη μαθηματική κατασκευή της ελληνικής 
γλώσσας και ότι  η ελληνική γλώσσα γνωρίζει τα πάντα (και 
τα μελλούμενα). 

Λένε για παράδειγμα: Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ = 430 και ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ = 430, άρα αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι ο Αριθ-
μός και πολλά τέτοια που θα αντικρούσουμε στη συνέχεια. 
Ένα ακόμα παράδειγμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ = 
2358, ΠΕΡΙΠΑΙΧΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ = 2358, άρα;  (Αγα-
πητοί αναγνώστες αυτής της εφημερίδας είστε νοήμονες 
άνθρωποι, βγάλτε ένα πρώτο συμπέρασμα)

∆ηµήτρης Π. Τερζής, Μαθηµατικός
dim@katagramma.gr

[Η συνέχεια στο επόµενο...]

αριθμο-«σοφία» και οι ταχυδακτυλουργοί της επιστήμης
Έχει όρια η ανθρώπινη βλακεία;

Το ρεπορτάζ
Στις 17 -3-2012 είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων στο Βέλο, εκδήλωση – ομιλία με θέμα τη λεγόμενη αριθμοσοφία (την 
Πυθαγόρειο κατά τον ομιλητή) αλλά και μέσω αυτής … πρόβλεψη γεγονότων. Ομιλη-
τής ο κ. Ελευθέριος Αργυρόπουλος, μαθηματικός.

Πριν την ομιλία, ανέβηκε στο βήμα κάποιος κ. Αλέξανδρος Δημήτριος και πριν μι-
λήσει, με θεατρινίστικο τρόπο, ένα είδος φθηνού show, ξεδίπλωσε μια ελληνική ση-
μαία λέγοντας ότι θέλει να την αναρτήσει στο χώρο της ομιλίας και ότι δεν του εί-
χαν επιτρέψει να την πάρει μαζί του στο χώρο της Ακρόπολης και στο Αρχ.  Μουσείο 
(προφανώς έχει δώσει και αλλού show). Χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της σημαί-
ας στη συνέχεια μας ανέπτυξε σειρά θέσεων εθνικιστικού περιεχομένου (προσοχή, 
άλλο πατριωτισμός και αγάπη για την πατρίδα – και το έθνος- και άλλο εθνικισμός). 

Εδώ θα θέλαμε να σταθούμε λίγο και να εκφράσουμε την άποψή μας. Όσον αφο-
ρά το περιεχόμενο της ομιλίας είχε κάθε δικαίωμα να πει ότι θέλει και οι ακροατές να 
τον κρίνουν. Δεν είχε όμως το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη σημαία, που αποτελεί 
το κατ΄εξοχήν εθνικό σύμβολο και όχι παιχνιδάκι στα χέρια του καθενός, για να ανα-
πτύξει τις πολιτικές του θέσεις.

Για να μη δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, μπορούσαν σεμνά και χωρίς φανφάρες να 
είχαν τοποθετήσει τη σημαία στο χώρο της εκδήλωσης  (και όχι να την κάνουν τρα-
πεζομάντηλο). Έτσι όπως έγινε το γεγονός, νομίζω ότι κάθε άλλο παρά τιμή αποδό-
θηκε στο εθνικό σύμβολο.

Επίσης επειδή η πρόσκληση της εκδήλωσης είχε την υπογραφή της Δημοτικής μας 
Αρχής, με όλο τον προσήκοντα σεβασμό, πιστεύω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο προ-
σεκτικοί στο περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Δεν ισχυρίζομαι ότι γνώριζαν τι θα συμ-
βεί, προφανώς όχι, απλώς στο μέλλον καλό θα είναι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί.

Τώρα, ως προς το περιεχόμενο της κεντρικής ομιλίας της εκδήλωσης, που αποτέλε-
σε και την αφορμή για το παρόν άρθρο, έχω προκαταβολικά να πω ότι επρόκειτο για 
ένα πανηγύρι επιστημονικής «ταχυδακτυλουργίας» και αυθαιρεσίας. Επίσης  προς το 
τέλος της εκδήλωσης ο ομιλητής προσπάθησε μέσω των λεξαρίθμων (θα εξηγήσου-
με παρακάτω τι είναι αυτό) να προβλέψει γεγονότα, ως «καφετζού» της επιστήμης. 
Στο σημείο αυτό ο συντάκτης τούτου του κειμένου δεν άντεξε και έφυγε … τρέχοντας.

ΦΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚεχαγιάς
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ

• ΑΝΘΗ
• ΦΥΤΑ
• ΕΠΟΧΙΑΚΑ
• ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, όλα παραγωγής µας

Νέα Γέφυρα Προαστιακού, ΒΟΧΑΪΚΟ
27410 56416, 6975.589.408, 6976.389.611

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών
Βέλου-Βόχας

Κάθε σταύρωση 
και µια ανάσταση..
Καλό Πάσχα 

και καλή Ανάσταση 
σε όλους
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ΕκδηλώσειςΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ
Τραγούδια της Παλιάς 

Αθήνας µε Χαβάγια
Σάββατο 21-4-2012

Ώρα: 21:00
Την τέταρτη θεματική συναυλία του ετοιμάζει 

το Κορινθιακό μουσικό Σχήμα ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣ-
ΜΟΣ, με τραγούδια της παλιάς Αθήνας, στο γνω-
στό χώρο του Θεάτρου ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ, το Σάββα-
το 21 Απριλίου στις 9 µ.µ.

Η έκπληξη της βραδιάς θα είναι η συμμετοχή του 
87χρονου Λουτρακιώτη μουσικού Μιχάλη Καλλί-
ρη, που θα σολάρει με την Χαβάγια του, ένα σπά-
νιο για τις μέρες μας όργανο με προέλευση από την 
Πολυνησία(Χαβάη). Στην ουσία είναι μια ηλετρική 
κιθάρα που παίζεται ξαπλωτά με μεταλλικά νύχια 
στο δεξιό χέρι και μιά μεταλλική λάμα στο αριστε-
ρό χέρι, που γλυστράει πάνω στις χορδές και πα-
ράγει ένα συνεχή γλυκό ήχο.

 Θα ακουστούν ρομαντικά τραγούδια σε συνθέ-
σεις των Ζοζέφ Κορίνθιου(απόψε τα μεσάνυχτα, 
μη φοβάσαι μη φοβάσαι), Κ. Γιαννίδη (πάμε σαν 
άλλοτε, λες και ήταν χθες), Μ. Σουγιούλ(Κάτι με 
τραβάει κοντά σου, για μας κελαϊδούν τα πουλιά) 
κ.α. και όλα αυτά σε ρυθμούς τανγκό, βαλς, χα-
μπανέρα κ.α.

ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Η καθιερωµένη «Φούσκα» στο Μπολάτι

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τη ∆ευτέρα του Πά-
σχα στην πλατεία του Μπολατίου θα απογειωθεί η 
«φούσκα», το αερόστατο της Λαμπρής. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στις 7:00 το απόγευµα και είναι εντυ-
πωσιακή. Δημιουργός της Φούσκας ο Σωτήρης Λιού-
λιας με τη στήριξη της Νέας ∆ιάπλασης, βεβαίως! Η 
φωτογραφία από την περυσινή ανάλογη εκδήλωση απο-
τυπώνει μόνο κατ’ ελάχιστον την χαρά, την ικανοποίηση 
και την ευχαρίστηση όσων παρευρίσκονται στην εκδή-
λωση. Φέτος, μην το χάσετε!

Την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 18.00 στην Αί-
θουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου 
Βέλου πραγματοποιηθεί  ημερίδα, την οποία διοργάνω-
νε ο Δήμος Βέλου-Βόχας και η εθελοντική ομάδα ΑΡΩ-
ΓΗ με θέμα: «Πρόληψη-Έγκαιρη διάγνωση του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας». 
Ομιλητές ήταν ο κ. ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διευθυντής 
Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κορίνθου και Δι-
δάκτωρ Ιατρικής Σχολής, η κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΕ-
ΛΙΝΑ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Παιδίατρος Κέντρου Υγείας Κιά-
του και ο κ. ΜΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,  Μαιευτήρ  Κέντρου Υγεί-
ας Γκούρας-Κάτοχος Μάστερ Ιατρικής  Σχολής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών – Πρόεδρος Συλλόγου Μαίων-Μαιευτών.

Ηµερίδα για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας

ΝΙΚΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ

Επικεφ. Μείζονος 
Μειοψηφίας
Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΣ
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ

Επικεφ. Ελάσσονος 
Μειοψηφίας
Βέλου-Βόχας

Εύχοµαι ολόψυχα 
Καλή Ανάσταση 
µε υγεία, 
αγάπη 
και ελπίδα

Καλό Πάσχα 
µε αισιοδοξία
και δύναµη 
για ένα 
καλύτερο 
µέλλον
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Πάμε Στοίχημα

Η νίκη της Κέρκυρας επί του Ολυμπιακού 
χάλασε όλη τη μανέστρα μέσα στο κα-
ζάνι του υποβιβασμού. Και φυσικά έχω 

τώρα μια έντονη διαίσθηση. Ότι θα σωθεί η 
Κέρκυρα και μαζί με τη Δόξα και τον Παναι-
τωλικό θα πέσει ο Εργοτέλης.

Αν τελικά βγω αληθινός, θα έχει γίνει κάτι 
πολύ άσχημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Θα πέσουν δύο ανθηρές οικονομικά ομά-
δες, που είναι συνεπείς σε όλα τους. Ο Πα-
ναιτωλικός και ο Εργοτέλης. Και θα σωθούν 
κάποιες άλλες, που χρωστάνε σε όποιον 
φοράει παπούτσια...

Απογοήτευσε  ο  Ολυμπιακός  το  κοι-
νό του που είχε πάει να αποθεώσει παίκτες 
και προπονητή και τελικά από  φιέστα τίτ-
λου και γύρο θριάμβου κατέληξε σε φαρ-
σοκωμωδία.   Μόλις ο διαιτητής σφύριξε 
την λήξη του αγώνα σαν τα ποντίκια πήγαν 
στα αποδυτήρια οι παίκτες του ολυμπιακού 
για να μην ακούνε τις γιούχες  και το κράξι-
μο  από την κερκίδα. Λέγετε πως κατέβητε 
ο πρόεδρος του ολυμπιακού και έβαλε γκά-
ζι και πρόστιμο για τον εξευτελισμό τις ομά-
δας . Και σας ερωτώ εάν ο ολυμπιακός ήταν 
3  πόντους από τον παναθηναϊκό θα  έπαι-
ζε έτσι...?

Φτωχό θα γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο 
εάν αποχωρίσει  ο  Ισπανός από τον πάγκο 
του ολυμπιακού. Πολύ καλός προπονητής 
εργατικός, κύριος με τις εμμονές του όμως   
και θα έλεγα δίδαξε ήθος.

Μακάρι  να έρθουν πάλι τέτοιοι προπονη-
τές τύπου  Βαλβερδε  για να δουλέψουν σε 
αυτό το σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα.

Πολύ καλός ο παναθηναϊκός 3 μπαλάκια 
έβαλε ανεβαίνει ενόψει πλέει-οφ  όμως έχω 
ένα εύλογο ερώτημα .Γιατί κοουτς? Γιατί κύ-
ριε Φερειρα τώρα οι αλλαγές και όχι πριν 4  
αγωνιστικές?

Λένε ότι στους δύο τρίτος δεν χωρεί. 
Μωρέ, χωρεί και παραχωρεί...Έτοιμος εί-
ναι ο Μουρίνιο να πάει να κάνει τρίο με τον 
Μαντσίνι και τον Φερέϊρα. Πέντε βαθμούς 
μπροστά ήταν ο Ιταλός Ζεν-Πρεμιέ από τον 

Μαστίχα Χίου και τελικά το ΄χασε το πρωτά-
θλημα. Πέντε πόντους μπροστά ήταν η γε-
ροντάρα ο Πορτογάλος από τον Σιράνο της 
Ισπανίας και τελικά το ΄χασε κι αυτός. Δέκα 
βαθμούς μπροστά ήταν ο τέως διερμηνέας 
από τον Πέπε Σαξόν και τελικά όπως δεί-
χνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να το 
χάσει κι αυτός. Αν γίνει κι αυτό, θα είναι η 
μεγαλύτερη ξεφτίλα προπονητή στην ιστο-
ρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μέχρι 
και η ίδια η Μπαρτσελόνα είχε παραδεχθεί 
πριν λίγο καιρό, ότι είναι αδύνατο να συνε-
χίσει το σερί της και σίγουρα τον τίτλο θα 
τον πάρει φέτος η Ρεάλ. Έτσι και χάσει, λοι-
πόν, αυτό το πρωτάθλημα ο Μουρίνιο, πρέ-
πει να σκίσει όλα τα διπλώματα που έχει και 
ν' αλλάξει αμέσως επάγγελμα. Θα γκρεμίσει 
μονομιάς όλες του τις επιτυχίες και όλος ο 
κόσμος θα τον πάρει στο βραστό. Άσε, δε, 
που οι οπαδοί της Ρεάλ θα τον κυνηγήσου-
νε από τη Μαδρίτη και θα τον φουντάρου-
νε στο Ντονβέρ....δεν καταπίνεται αυτό το 
πράγμα από κανέναν οπαδό.

Μετά το 0-0 με τη Βαλένθια μέσα στο 
Μπερναμπέου, βγήκε έξαλλος ο Μουρίνιο 
και τα ΄βαλε με τη διαιτησία. Ότι τον κυνη-
γάνε τα κοράκια για να μην πάρει αυτός το 
πρωτάθλημα και να το πάρει η Μπαρτσελό-
να. Τάλε-κουάλε, ο κλασικός Έλληνας λακα-
μάς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Βαζέ-
λα και γαύρο μου θυμίζει ο Ζοζέ. Όταν έμει-
νε δέκα πόντους πίσω η Μπαρτσελόνα, εγώ 
δεν άκουσαν κανέναν απ΄αυτή την ομάδα να 
βγει και να πει ότι την κυνηγάνε οι διαιτητές 
επειδή θέλουν να το πάρει η Ρεάλ.

Τέλος πάντων, οι 10 πόντοι της διαφοράς 
έγιναν 4 και το κακό για τη Ρεάλ είναι ότι σε 
τρεις αγωνιστικές παίζει Μπάρτσα μέσα στο 
«Καμπ Νου». Οι πιθανότητες της ήττας εί-
ναι μεγάλες, οπότε η διαφορά θα πάει στον 
1 πόντο. Μια ισοπαλία ν φέρει μετά η Ρεάλ 
και το πρωτάθλημα θα πάει πάλι στον κύριο 
Πεπε. Ο Βίγια

επισκεφτείτε το site µας www.drososservice.gr

Οι προβλέψεις του <<ΒΙΓΙΑ>>
για αυτήν την εβδομάδα είναι οι εξής 

14-04-12
• ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΧΕΡΤΑ 1  ΣΤΟ 1,55
• ΣΑΛΚΕ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ   Χ   3,30
• ΜΠΑΓΕΡ - ΜΑΙΝΤΖ 1  1,20

Συνεργάζοµαι µε τους καλύτερους 
book του δήµου βέλου-βόχας 
όπου συλλέγουν πληροφορίες διαρκώς 
και µας δίνουν τις προβλέψεις τους .

Ο <<Πιτζαμάκιας>>
Οι προβλέψεις μου για αυτήν
την εβδομάδα είναι οι εξής

14-04-12
• ΡΕΑΛ -ΣΠΟΡΤΙΝΚ ΧΙΧΟΝ  OVER 1,50 
• ΛΕΒΑΝΤΕ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ OVER 1,45 

13-04-12 
• ΣΤΟΥΓΚΑΡΔΗ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ ΤΟΝ  1  2,00

Ο << Κόντε>> 
Οι προβλέψεις μου για αυτήν την 
εβδομάδα είναι οι εξής

 14-04-12
• ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΕΒΕΡΤΟΝ UNDER  1,65

12-04-12
• ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΑΛΑΓΑ UNDER  1.70

• ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ  UNDER 1,75

Ο << Λουκάς>> Οι προβλέψεις μου για αυτήν την εβδομά-
δα είναι οι εξής 

15-04-12
• ΜΠΕΤΙΣ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ  1  2,00
• ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΑΤΛΕΝΤΙΚΟ  Χ  3,30
• ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΓΡΑΝΑΔΑ  1  2,10.

Και όπως πάντα τα καλύτερα στο τέλος! 
Ο <<Ροζ Πάνθηρας>>
Οι προβλέψεις μου για αυτήν την εβδομάδα είναι οι εξής 

15-04-12
• ΣΟΣΟ-ΝΤΙΖΟΝ 1  1,96  
• ΛΙΛ-ΑΖΑΞΙΟΝ 1 1,28  
• ΟΣΕΡ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2 2,00 
• ΝΑΝΣΙ-ΜΠΟΡΝΤΟ Χ  3,1

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί 
μας για τις δικές απόψεις στο 

mail gnovilla@hotmail.gr 

ΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΛΕΦΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΤΟ  27,00
ΗΤΑΝ ΟΙ   ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ!!!!!!

Ο  ΒΙΓΙΑ   ΚΑΙ  Η  ΟΜΑΔΑ  ΤΟΥ
ΣΑΣ  ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙ  ΚΑΛΑ  ΚΕΡ∆Η!!!

Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο...
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Αντηλιακό!!!  O πολύτιµος σύµµαχός σου!
Aισθητική Γνώμη

Γράφει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΑΘΟΥ,
Πτυχ.Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΤΕΙ Αθήνας Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. 
(Natural Health Sience)

Όλοι μας γνωρίζουμε τις βλαβερές συνέ-
πειες που μπορεί να έχει η παρατεταμέ-
νη έκθ  εση στον ήλιο. Η φθορά της επι-

δερμίδας  γίνεται σταδιακά, ανεξάρτητα από το αν 
προκαλείται ηλιακό έγκαυμα. Εκτός από τον καρ-
κίνο του δέρματος και τα εγκαύματα, υπάρχουν 
και άλλες επιπτώσεις, όπως η πρόκληση ρυτίδων, 
η πρόωρη γήρανση, οι φακίδες και μελαγχρωμα-
τικές κηλίδες και η «τραχιά» εμφάνιση του δέρμα-
τος λόγω αφυδάτωσης. Μελέτες, επίσης, δείχνουν 
πως η διαρκής έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία 
του ήλιου επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα 
του οργανισμού.

Τα καλά του ήλιου
Η φυσιολογική έκθεση στον ήλιο πάρα ταύτα 

είναι αναγκαία! Οι ακτίνες του ηλίου διεγείρουν 
την παραγωγή βιταμίνης D η οποία είναι απαραί-
τητη για την υγεία των οστών  αλλά και την παρα-
γωγή ενδορφινών, ορμονών που χαρακτηρίζονται 
παγκοσμίως σαν οι ορμόνες anti-stress και φυσι-
κής αναλγησίας!

Οι εξελίξεις στον κλάδο της κοσμητολογίας 
έχουν δώσει στη διάθεση μας νέα γενιά αντηλια-
κών με μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα! Αντηλιακά σε 
μορφή κρέμας για δυνατή ενυδάτωση και προστα-
σία, σε μορφή  gel για δέρματα λιπαρά ή με ακμή 
(oil free),  με χρώμα για άψογο μακιγιάζ και αδιά-
βροχη  αντηλιακή προστασία ή ηλιοκαμένη όψη!!!

Τι θα πρέπει να γνωρίζουµε:
Στην ετικέτα των αντηλιακών υπάρχει ο δείκτης 

προστασίας, γνωστός και ως SPF (Sun Protection 
Factor). Όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία που προσφέ-
ρεται. Τα αντηλιακά εμποδίζουν τη διείσδυση των 
επικίνδυνων ακτίνων, αλλά κανένα δεν μπορεί να 
προσφέρει πλήρη προφύλαξη. Ακόμα και αυτά με 
τον μεγαλύτερο δείκτη, επιτρέπουν ελάχιστη έκθε-
ση στις ακτίνες UVA και UVB. 
* οι δείκτες προστασίας δεν επιλέγονται αυθαίρε-

τα από κάθε εταιρεία, αλλά προσδιορίζονται με 
σαφήνεια από την ΕΕ ως εξής: 
Α. 6 & 10 Low Protection 
Β. 15, 20 & 25 Medium Protection 
Γ. 30 &50 High Protection
∆. 50+ Very High Protection

 Το αντηλιακό πρέπει να ανανεώνεται ανά 
2 ώρες, ακόµα και αν είναι αδιάβροχο!

Η συννεφιά δεν εμποδίζει τις βλαβερές ακτίνες  
να περάσουν και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες 
μερικές φορές βλάβες στο δέρμα …για αυτό χρησι-
μοποιούμε αντηλιακό όλο το χρόνο!

Ιδιαίτερα τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για την εμφάνιση μελλοντικά βλαβών από 
την ηλιακή ακτινοβολία ή/και καρκίνου του δέρμα-
τος όπως άνθρωποι με ανοικτό χρώμα δέρματος, 
μαλλιών, ματιών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κα-
θημερινά αντηλιακό.

Δε χρησιμοποιούμε  ΠΟΤΕ baby oil και κρέ-
μες χωρίς δείκτη προστασίας κατά την έκθεσή μας 

στον ήλιο. Το αποτέλεσμα είναι το έγκαυμα και η 
υποψηφιότητα  για μελλοντικά μελανώματα.

Οι υψηλότεροι δείκτες προστασίας (SPF) ΔΕ ση-
μαίνουν και λιγότερο μαύρισμα! Το δέρμα θα μαυ-
ρίσει και με ένα υψηλό SPF, χρειάζεται όμως λίγο 
περισσότερο χρόνο. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι 
ότι το δέρμα εξοικειώνεται ομαλά με τον ήλιο, έτσι 
το μαύρισμα γίνεται λιγότερο επικίνδυνο και διαρ-
κεί περισσότερο!

Προσοχή στις αντανακλώσες επιφάνειες! Το 
χιόνι και το νερό της θάλασσας αντανακλούν την 
ακτινοβολία του ηλίου. Κατά συνέπεια, το να κά-
θεται κάποιος στη σκιά μιας ομπρέλας ή ενός δέν-
δρου, δεν θεωρείται επαρκής προστασία.

Και µην ξεχνάτε τα παιδιά! 
Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά απαγορεύεται να 

εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία, ακόμα 
και με αντηλιακό, και είναι απαραίτητο να προστα-
τεύονται με καπέλο και φανελάκι. 

EΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝO ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙ-
ΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΝΗ-
ΛΙΚΙΩΘΕΙ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 12 ΧΡΟ-
ΝΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜ-
ΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ.  

Οι Άγιες ηµέρες του Πάσχα 

και η Ανάσταση του Θεανθρώπου 

ας γεµίσουν
 

τις καρδιές όλων µας µε το φως 

της αγάπης και της ελπίδας!

Χρόνια Πολλά & 
Καλή Ανάσταση

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ
Αντιδήµαρχος
Βέλου-Βόχας

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Αντιδήµαρχος Βέλου-Βόχας

Εύχοµαι κάθε χαρά 
και ευτυχία για τις εορτές 

του Πάσχα. 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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iωαννησ η. αμπου-ζολωφ
ειδικοσ  γενικησ ιατρικησ

κατοχοσ τιτλου α.τ.l.s.
(eΠΕΙγΟΥΣΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟγΙΑΣ) ΠΑΝ.ΝΟΣ.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΟΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕξΕΙΔ. ΣΤΟ l.m.t. hospital ΛΟΝΔΙΝΟΥ

πεσοντων & κολοκοτρωνη 14 βελο κορινθιασ

τηλ.: 27420 33347 κιν.: 6944 558600

Ια
τρ

ο 
Γν

ώ
μη

ΘεΟΧαρΗΣ νιΚΟΛαΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

Αγίου Βλασίου 6, Ξυλόκαστρο, τηλ.: 27430 29048
fax: 27430 29049, e-mail:theoharisn@yahoo.gr

Βραχάτι, έναντι εθνικής τράπεζας
κιν.: 6977 276785

• αΘΛΗτιΚεΣ ΚαΚωΣειΣ  • τραυματιΟΛΟγια   • ΟΣτεΟπΟρωΣΗ

παραρτΗμα ΒραΧατιΟυ

Πρόληψη νόσων των δοντιών
και της στοματικής κοιλότητας

Γράφει ο Ηρακλής Βουδούρης, χειρούργος οδοντίατρος

Σ το πλαίσιο της σύγχρονης ολιστικής ιατρικής αντι-
λαμβανόμαστε ότι τα όργανα του ανθρωπίνου σώ-
ματος, όπως και τα συστήματα αυτού, όχι απλά δεν 

είναι απομονωμένα μα βρίσκονται σε μία πλήρη αλληλεπί-
δραση μεταξύ τους.

Η στοματική κοιλότητα με τα δόντια μας και τους υπόλοι-
πους μαλακούς ιστούς είναι το πεδίο όπου ο γενικός οδοντί-
ατρος μπορεί να παρατηρήσει κλινικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν την γενικότερη υγεία του ασθενούς και να τον πα-
ραπέμψει στον αντίστοιχο ειδικό. Καλοήθη ή κακοήθη νεο-
πλάσματα μπορούν να εντοπιστούν στην στοματική κοιλό-
τητα, όπου η έγκαιρη παρατήρησή τους από τον γενικό οδο-
ντίατρο μπορεί να κριθεί σωτήρια για τον ασθενή. Οι στο-
ματικές εκδηλώσεις μπορούν επίσης να σχετίζονται με γε-
νετικά νοσήματα, βλάβες από φάρμακα, ιούς, δερματικά νο-
σήματα, νοσήματα αίματος κ.λ.π.

Κάλλιον το προλαμβάνειν...
Τα τελευταία χρόνια είναι πλήρως αποδεκτή και τεκμη-

ριωμένη η μικροβιακή αλληλεπίδραση του καρδιαγγεια-
κού μας συστήματος με την στοματική κοιλότητα. Νόσοι 
των ούλων όπως η περιοδοντίτιδα επιβαρύνουν μικροβια-
κά μέσω του αίματος την καρδιά μας. Επίσης ο σακχαρώδης 
διαβήτης επιβαρύνει την κατάσταση των ούλων και το αντί-
στροφο. Τα μικρόβια επιδεινώνουν την νόσο του σακχαρώ-
δη διαβήτη. Όπως σε όλες τις καταστάσεις έτσι και στην 
οδοντιατρική προτιμότερο είναι το ‘’προλαμβάνειν’’ παρά το 
‘’θεραπεύειν’’.

Εύλογο ερώτημα: Είναι δυνατόν η πρόληψη να μας βο-
ηθήσει να αποφύγουμε στο μέλλον την επεμβατική δράση 
του οδοντίατρου;

Απάντηση: Ναι εφόσον μας γίνει βίωμα από πολύ μικρή 
ηλικία η στοματική υγιεινή.

Η απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας είναι ο πρώ-
τος και κύριος παράγοντας για την επίτευξη της στοματι-
κής υγιεινής. Προλαμβάνεται έτσι η τερηδόνα και οι νόσοι 
του περιοδοντίου. Γίνεται με σωστή μέθοδο βουρτσίσματος, 
χρήση κατάλληλης οδοντόβουρτσας και οδοντόκρεμας μετά 
από κάθε γεύμα. Η συνοδευτική χρήση οδοντικού νήματος 
είναι απαραίτητη. Άλλα βοηθητικά μέσα είναι τα μεσόδο-
ντια βουρτσάκια, όπως και η χρήση στοματικών διαλυμά-
των. Ο τρόπος και η συχνότητα χρήσης των παραπάνω μέ-
σων γίνεται πάντα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου.

Δεύτερος παράγοντας πρόληψης είναι η χρήση φθορί-
ου. Αυτό γίνεται με τη χρήση φθοριούχων οδοντοκρεμών 
ή άλλων φθοριούχων σκευασμάτων. Η φθορίωση του πόσι-

μου νερού επίσης όπου έχει χρησιμοποιηθεί, παρατηρείται 
εντυπωσιακή μείωση τερηδόνας. Εναλλακτικά η φθορίωση 
μπορεί να γίνει επίσης στο αλάτι και στο γάλα. Επίσης οι 
τροχίσκοι φθοριούχου νατρίου συμπληρωματικά μπορούν 
να χορηγηθούν από τον θεράποντα οδοντίατρο εάν χρεια-
στεί. Οι οδοντόκρεμες και τα στοματοπλύματα είναι πηγές 
πρόσληψης φθορίου. Δημοφιλέστατη και αποτελεσματικό-
τατη μέθοδος πρόσληψης φθορίου αποτελεί η εφαρμογή χο-
ρήγησης του στο ιατρείο με τη χρήση δισκαρίων.

Σημαντικός παράγοντας στοματικής υγείας είναι οι δια-
τροφικές συνήθειες και ιδιαίτερα η κατανάλωση υδαταν-
θράκων που εμφανίζει στενή σχέση με την ανάπτυξη τε-
ρηδόνας. Η λήψη ζάχαρης ή άλλων υδατανθράκων με τη 
μορφή σακχάρου ή αμύλου καθώς και η παραμονή μεγά-
λου χρονικού διαστήματος στο στόμα αυξάνουν τον κίνδυ-
νο πρόκλησης τερηδόνας. Η μείωση των ζαχαρούχων τρο-
φών, η αντικατάσταση της ζάχαρης από συνθετικά γλυκα-
ντικά υποκατάστατα ζάχαρης) και η μείωση του καθημερι-
νού αριθμού γευμάτων σε συνδυασμό με το επιμελές βούρ-
τσισμά των δοντιών μετά από κάθε γεύμα έχει αποδείξει 
την μείωση των τερηδονικών προσβολών.

Ασπίδα υγείας
Η κάλυψη οπών και σχισμών των οπισθίων κυρί-

ως δοντιών την παιδική ηλικία με υλικά αποκατάστασης 
(sealants), που απελευθερώνουν φθόριο, αποτελεί βασικό 
στοιχείο ενός προληπτικού οδοντιατρικού προγράμματος. 
Είναι γνωστό ότι καμία οδοντιατρική αποκατάσταση δεν εί-
ναι αιώνια. Κανένας ασθενής δεν ακολουθεί πιστά και για 
πολύ χρόνο τις οδηγίες αντιμετώπισης των προβλημάτων 
του. Οι αποκαταστάσεις χρειάζονται συχνό έλεγχο και συ-
ντήρηση, ενώ οι ασθενείς χρειάζονται παρακολούθηση και 
ενίσχυση ων προσπαθειών τους. Γι’ αυτό και οι επανεξετά-
σεις (ανά 6 μήνες) αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο μέ-
ρος ενός λήρους προληπτικού προγράμματος.



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 // 15

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27410 5.1821 &  27410 55.500

Αγγελίες & Χρήσιμα Νέα

Περιφερειακά 
Ιατρεία

ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107

ΒΟΧΑΪΚΟ
- Ζορµπάς Γεώργιος 27410 50262
  
ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488

ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355

ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα 27420 32262

ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824

ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414

ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500 
- Γραφείο ∆ηµάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - ∆ηµοτολόγια  2741360518  
 - Θέµατα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέµατα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ [∆.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & ∆ιοικητικών: 2741055274 
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ [∆.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & ∆ιοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- ∆ηµοτολόγιο 2742360323
- Ληξιαρχείο 2742360322 
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310

Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυµναστήριο 2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού 2741050255
ΚΕΠ Βέλου 2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου 2742035310

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111 
- Άµεση ∆ράση:  100

 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 
- Λιµεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888 
- Λιµεν. σταθµός Κιάτου: 27420 22212

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    199
Αγορανοµία Βραχατίου: 27410 56269
Νοσοκοµείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166
Βλάβες ∆.Ε.Η.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατίου:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

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

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
∆ώστε τις µικρές αγγελίες στο τηλ. 

6972322441, ή στείλτε τις 
στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr 
και θα δηµοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Νικηταρά 13, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200  
τηλ. & φαξ: 27420 24036  |  κιν.: 6972 237335

e-mail: zois_kontos@yahoo.gr

ΖΩΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΟΣ
Τ. Ιατρός Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατάς»
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας eau

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

Μ Ε Ζ Ο Ν Ε ΤΑ 

160 τ.µ. πλησίον του

Γυµνασίου Βραχατίου. 

Πληροφορίες: 2741051866

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Λ Α Δ Ι
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ 

Ε Λ Λ Η Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

άριστης ποιότητας
6944 39.64.18

Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 6974 380296

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
οικονοµικές τιµές

Βουδούρης
Ηρακλής

Χειρουργός Οδοντίατρος

Άσσος Κορινθίας
τηλ.: 2741 0 89488
κιν.: 6946 28.15.30

∆έχεται:
∆ευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευµα Τετάρτης

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒ. ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
Ι.Χ.

6 0 974 132,40
7-8 975 1274 151,63

9-10 1275 1574 173,15
11-12 1575 1874 180,91
13-14 1875 2174 192,42

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10 0 1574 103,59
11 1575 2323 134,66
16 2323 139,33

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 1 50 25,00

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
51 125 40,00

126 250 45,00
251 + 70,00

ΤΡΑΚΤΕΡ 25-55 30,00
56-100 35,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας
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Η χαρά της Ανάστασης
Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Ρούσσος, εφηµέριος Ζευγολατιού

Εύχοµαι σε όλους

 µια ταπεινή, λαµπρή

 και αληθινή Ανάσταση

 στις ζωές µας!

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου 

να ζωντανέψει στην καρδιά 

µας τα αισθήµατα αλληλεγγύης 

για τον συνάνθρωπο µας και 

την ελπίδα για µια πιο δίκαιη 

κοινωνία. 
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Και μαζί μ’ αυτούς εχάρησαν 
και χαίρουν όλοι οι αγαπώντες 
τον Σωτήρα Χριστό. Χαίρει μαζί 
τους ο ουρανός άνωθεν και οι 
Άγγελοι ψάλλουν τον επινίκιον 
του Αναστάντος Χριστού. 

«Εχάρησαν ουν οι μαθη-
ταί ιδόντες τον Κύριον» και εί-
ναι υπόθεσις χαρά και αγαλλι-
άσεως δια τους Χριστιανούς η 
Ανάστασις του Σωτήρος. 

Εν πρώτοις η Ανάστασις απε-
τέλεσε την πανηγυρικήν και δι-
καίαν λύσιν του μεγάλου δρά-
ματος του Γολγοθά. Όταν εκεί-
νος ο οποίος διήλθεν ευεργε-
τών και θαυματουργών τερμα-
τίζει τη ζωή του εν μέσω φρι-
κτών παθών και μαρτυρίων επί 
του Σταυρού, τούτο είναι απα-
ράδεκτο από απόψεως ηθικής 
τάξεως. 

Η Ανάστασις είναι ο πανη-
γυρικός επίλογος του δράμα-

τος αυτού. Και μέσα εις το φως 
της Αναστάσεως όλα τα ση-
μεία του πάθους παίρνουν άλ-
λην έννοιαν. Ο Σταυρός, η λόγ-
χη και ο ακάνθινος στέφα-
νος όλα παίρνουν τώρα άλλην 
όψιν. Όλα μαρτυρούν ότι εδόθη 
η μάχη κατά της αμαρτίας ως 
προς «το κράτος έχοντα του θα-

νάτου, τουτέστι του διαβόλου» 
(Εβρ. Β΄14). 

Ο Κύριος ανέστη και η Ανά-
στασίς του αποτελεί γεγονός 
μεμαρτυρημένον πανηγυρι-
κώς. Η Ανάστασις ψηλαφήσθη-
κε διά των χειρών του Θωμά. 
Διά τούτο η Ανάστασις του Κυ-
ρίου έγινε όχι απλώς αφορμή 

χαράς, αλλά και πηγή ενθουσι-
ασμού των μαθητών. 

Εάν ο Χριστός έμενεν εις τον 
τάφον, τότε δεν ήτο δυνατόν να 
υπάρχει σωτηρία «Ει Χριστός 
ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις 
υμών», λέγει ο Απόστολος Παύ-
λος (Α΄ Κορ. ΙΕ, 17). Με την Ανά-
στασιν του Κυρίου δεν υπάρχει 
πλέον θάνατος. Δεν ήμεθα δού-
λοι της φθοράς, αλλά δυνάμεθα 
να μην υπολογίζωμεν τον θά-
νατον και να λέγωμεν μετά του 
Αποστόλου Παύλου «που σου 
Θάνατε, το κέντρον; Που σου 
Άδη, το νίκος;» (Α΄ Κορ. ΙΕ, 55). 
Διότι ο Χριστός ανέστη και οι 
Χριστιανοί τον ακολουθούμε εις 
την Ανάστασιν. 

Ανέστη ο Χριστός και ενε-
κρώθη ο Θάνατος. Ανέστη Χρι-
στός και απαρχή των κεκοιμη-
μένων εγένετο. 

Καλή Ανάσταση!

«Ἐχάρησαν οὐν οἱ µαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον»
(Ιωάννου Κ΄ 20)


