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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ

δημιουργία ενιαίου 

συνδυασμού στις 

επικείμενες εκλογές 

του Επιμελητηρίου

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕτΟΣ
ΣτΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Ραψωματιώτης 
καταθέτει το όραμά του και μία ρηξικέλευθη πρόταση

σελ. 2,16

σελ. 7σελ. 4-5, 8-9

σΥ.ΡΙΖ.Α. και Ν.Δ. έκλεισαν τα ψηφοδέλτιά τους. στην τελική ευθεία τα άλλα κόμματα.

Έναρξη της προεκλογικής περιόδου για το νομό με ομιλία Τσίπρα το σάββατο στην Κόρινθο.

Βράβευση επιτυχόντων και 
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 

για το δήμο Βέλου-Βόχας
Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις του δήμου 

Βέλου-Βόχας στο "χωριό του Άη Βασίλη". 

Κουρεμπες Φάνης

νΙΚος ΤάΓάράς

ΘελερΙΤη μάρΙά

ΧρΙςΤος Δημάς

λυμπεροπουλου 
ΔημηΤρά

ΔημηΤρης ςΙάΤος

ΒάςΙλάΚοπουλος 
ΘοΔωρης

ΚωςΤάς ΚολλΙάς

ΚουρουΚλη άνΔρΙάνη

ΓρηΓορης ΚάρπουΖης

ΨυΧοΓΙος ΓΙωρΓος

ΓΙωΤά μπάΓΚά- 
ΧάΤουπη

Προγραμματικές θέσεις 
του σΥΡΙΖΑ για τα αγροτικά. 

Τι λέει για την Κορινθία.

Υποψήφια με τους 
ΑΝ.ΕΛ. και πάλι 

η ΛΙΤσΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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2 πολιτών
ΓνώμηΕκλογές 2015

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
1. Αντωνέλου Ρεγγίνα
2. Δικαίος Παναγιώτης
3. Κελάρης Γιάννης
4. Ντόρμπαρης Στέλιος
5. Ξενόπουλος Σπήλιος
6. Τσαρμπού Φρόσω

Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ
Ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακό-
μη από πλευράς ΠΑΣΟΚ, θεωρείται 
όμως ότι επικεφαλής θα είναι η Κατε-
ρίνα Φαρμάκη.

To Ψηφοδέλτιο των ΑΝΕΛ 
Οι υποψήφιοι με τυχαία σειρά εκτός 
των δυο πρώτων οι οποίοι ήταν και 
στις εκλογές του 2012 είναι οι εξής:
1) Μπεχράκης Βάκης 
2) Κοντογιάννη Παρασκευή (Λίτσα)

3) Ανδρικόπουλος Πέτρος
4) Καραμήτσου Δήμητρα
5) Σώντερς Τζέημς Χριστόφορος
6) Σταυρίδης Σταύρος 

Επιστροφή στους ΑΝΕΛ
Με μια σύντομη ανακοίνωση η Λίτσα 
Κοντογιάννη δήλωσε την επιστρο-
φή της στους κόλπους των ΑΝΕΛ. Η 
ανακοίνωση έλεγε: «Τα προβλήματα 
που είχαν προκύψει το τελευταίο χρόνο 
στους ΑΝΕΛ Κορινθίας ξεπεράστηκαν 
με επιτυχία και εκ τούτου δεν υπάρχει 
κανένας λόγος πια που να με κρατάει 
μακριά για να αγωνιστώ για τον τόπο 
μου. 
Η Ελλάδα, μας καλεί όλους να συστρα-
τευθούμε και να κυριαρχήσει ένα πνεύ-
μα ενότητας για την επίλυση των καυτών 
και πολλαπλών προβλημάτων αυτής 

της χώρας και των 
συμπολιτών μας! Σε 
αυτόν τον αγώνα δεν 
περισσεύει κανένας. 
Ήρθε η ώρα να γεμί-
σουν οι καρδιές, τόσο 

οι δικές σας όσο και οι δικές μας με ελπί-
δες για ένα καλύτερο αύριο για αυτόν τον 
τόπο και τις οικογένειές μας.
Οι συναγωνιστές μου κι εγώ θα είμα-
στε πάντα στο πλάι σας και θα είμαστε 
η φωνή σας σ’ έναν κοινό αγώνα για την 

επιβίωσή, την αξιοπρέπεια και για το 
καλύτερο μέλλον των παιδιών μας. Γιατί 
το χρέος δεν είναι βιώσιμο, κι όποιος το 
λέει, λέει ψέματα κι έχει παραδώσει τα 
κλειδιά της χώρας στην κυρία Μέρκελ.
Δεν είμαι πολιτικάντης, ούτε πολιτικός 
καριέρας και σας λέω μόνο αλήθειες, 
κοιτώντας σας στα μάτια.
Με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη 
δική σας στήριξη θα καταφέρουμε να 
ατενίσουμε μαζί με τα παιδιά μας αισι-
όδοξα το μέλλον!».

Εκλογικός πυρετός στην Κορινθία
Τα -μέχρι στιγμής- ψηφοδέλτια των κομμάτων

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ

Κουρεμπες Φάνης νΙΚος ΤάΓάράςΘελερΙΤη μάρΙά ΧρηςΤος Δημάςλυμπεροπουλου ΔημηΤρά ΚωςΤάς ΚολλΙάς

ΒάςΙλάΚοπουλος ΘοΔωρης ΓρηΓορης ΚάρπουΖηςΚουρουΚλη άνΔρΙάνη ΔημηΤρης ςΙάΤοςΨυΧοΓΙος ΓΙωρΓος ΓΙωΤά μπάΓΚά- ΧάΤουπη
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3πολιτών
Γνώμη Εκλογές 2015

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 

Χαλκί, Νεμέα
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προς στάση Προαστιακού

Γράνα 
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

120 εκατ. ευρώ από τον Ν. Ταγαρά
Στη διάρκεια ημερίδας του ΥΠΕΚΑ την 22-12-2014 στην Κόρινθο ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν άμεσα μεγάλα 

περιβαλλοντικά έργα και στους 6 δήμους της Κορινθίας προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ!

Σημαντικές ανακοινώσεις για έργα 
συνολικού ύψους άνω των 120 εκατομ-
μυρίων ευρώ στο Νομό Κορινθίας, τα 
οποία ξεκινούν άμεσα, έκανε ο Αναπλη-
ρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς 
σε εκδήλωση του Υπουργείου και του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 
– 2013 με θέμα «Έργα και Πολιτικές για 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κο-
ρινθία». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου και δι-
οργανώθηκε σε συνεργασία με το Δήμο 
Κορινθίων και το Περιφερειακό Τμήμα 
Πελοποννήσου του ΤΕΕ. Η εκδήλωση 
κάλυψε μια ευρεία θεματολογία σχετικά 
με τις νέες πολιτικές του ΥΠΕΚΑ και τα 
έργα της επόμενης προγραμματικής πε-
ριόδου στην Κορινθία, την επιτάχυνση 
των διαδικασιών εφαρμογής του Πολε-
οδομικού Σχεδιασμού και την ενεργο-
ποίηση νέων έργων  ΕΣΠΑ 2014-2020 
ως στρατηγικών μοχλών ανάπτυξης. 
Την εναρκτήρια ομιλία της Ημερίδας 
απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής Νίκος Ταγαράς, όπου απο-
κάλυψε το άμεσο ξεκίνημα των διαδικα-
σιών για τη δημοπράτηση σειράς έργων 
που επιλύουν σημαντικά και χρονίζοντα 
προβλήματα σε όλους της δήμους της 
Κορινθίας, όπως της διαχείρισης λυμά-
των, της αποχέτευσης, της ύδρευσης 
αλλά και της αναβάθμισης του νοσοκο-
μείου Κορίνθου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγα-
ράς «στο ΥΠΕΚΑ χαράσσουμε πολιτικές 
που εξυπηρετούν τους πολίτες, όπως ο 
νέος νόμος που ψηφίστηκε το Σάββατο 
για τις πράξεις εφαρμογής με – μειω-
μένες – εισφορές σε χρήμα και γη». Και 
πρόσθεσε ότι «προχωρούμε στην πράξη 
– και όχι στα λόγια – σημαντικά έργα για 
να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, 
την καθημερινότητά τους, στον τόπο 
τους».

Την περιοχή της Βόχας καλύπτει το 
έργο "Αποχέτευση λυμάτων Βόρειου πα-
ραλιακού μετώπου Δήμου Κορινθίων" 
προϋπολογισμού  49.250.000,00 ευρώ 
που είναι διαδημοτικό μεταξύ δήμου 
Κορινθίων και Βέλου-Βόχας και θα κα-
λύψει τις περιοχές Άσσος, Κάτω Άσσος, 
Περιγιάλι, Λέχαιο, Βραχάτι , Ζευγολατιό. 
Αφορά την επέκταση / κατασκευή δι-
κτύου αποχέτευσης- Εσωτερικό δίκτυο 
συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς 
Άσσου-Κάτω Άσσου-Περιγιαλίου και 
Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων καθώς 
και στους οικισμούς Βραχατίου-Ζευγο-
λατιού του Δήμου Βέλου-Βόχας. Επίσης 
θα γίνουν έργα μεταφοράς λυμάτων και 
έργα επέκτασης της υφιστάμενης εγκα-
τάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) 
Κορίνθου-Λουτρακίου.

Οι δήμαρχοι Κορινθίων Αλ. Πνευματι-

κός, Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, 
Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, Ξυλοκά-
στρου Ηλίας Ανδρικόπουλος, Βέλου-Βό-
χας Αννίβας Παπακυριάκος και Νεμέας 
Κώστας Καλαντζής ευχαρίστησαν θερμά 
τον Νίκο Ταγαρά και τόνισαν ότι αποτελεί 
μεγάλη τύχη για την Κορινθία το γεγονός 
ότι ο Νίκος Ταγαράς βρέθηκλε στο τιμόνι 

του συγκεκριμένου Υπουργείου.
Τόνισαν επίσης ότι ο Κορίνθιος Υπουρ-

γός υπήρξε- επί 10 μήνες που βρίσκεται 
στο Υπουργείο -μεγάλος συμπαραστάτης 
τους σε προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν και με θέματα αρμοδιότητας άλλων 
Υπουργείων.

πηγή: www.nikos-tagaras.gr
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4 πολιτών
Γνώμηβραβεύσεις επιτυχόντων

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου το βράδυ στην αί-
θουσα εκδηλώσεων στο "Χωριό του Αϊ Βασίλη", 
ο δήμος Βέλου-Βόχας οργάνωσε τιμητική εκδή-
λωση απονομής επαίνου στους επιτυχόντες στις 
πανελλήνιες εξετάσεις μαθητές του δήμου καθώς 
επίσης και  σε άλλους διακριθέντες στον αθλητι-
σμό, τον εθελοντισμό κ.ά. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο υπουργός 
αναπληρωτής ΠΕΚΑ κ. Νίκος Ταγαράς, ο βου-
λευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Βασίλης Νανόπουλος, ο περι-
φερειακός σύμβουλος Αλέξης Αλεξόπουλος και 
πλήθος κόσμου.

Στην εκδήλωση τραγούδησε η χορωδία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Άσσου "Η ΡΕΑ" ενώ δρώ-
μενα παρουσίασε ο Πολιτιστικός και Λαογραφι-
κός Σύλλογος Βόχας.

Ο δήμος βέλου-βόχας βράβευσε επιτυχόντες

 ■ Από αριστερά: Λάμπης Τανισχίδης αντιδήμαρχος Τεχνικών, Νίκος Ρόζος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, 
Γιώργος Πρεδάρης πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου, Αννίβας Παπακυριάκος δήμαρχος Βέλου-Βόχας, 
Βασίλης Τρωγάδης αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αλέξης Αλεξόπουλος περιφ. σύμβουλος.

 ■ Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ κ. Νίκος Ταγαράς

 ■ Ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας
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5πολιτών
Γνώμη Εκδηλώσεις

EC    α.ε.

Κ
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γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

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

φωτογραφικό υλικό: Δημήτρης Φαρμάκης

των Πανελληνίων και άλλους διακριθέντες
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6 πολιτών
ΓνώμηΠεριφέρεια Πελοποννήσου

Το Πρόγραμμα “Space Systems Design – Σχε-
δίαση Διαστημικών Συστημάτων” αποτελεί το 
μοναδικό πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαί-
δευσης στον τομέα του διαστήματος στην Ελλάδα 
και έγινε με τη συνεργασία του διακεκριμένου 
καθηγητή Περικλή Παπαδόπουλου του Τμήματος 
Μηχανικών της Αεροδιαστημικής του San Jose 
State University (ΗΠΑ) και επί πλεόν της 25ετί-
ας συνεργάτη της NASA,. Επίσης το πρόγραμμα 
αυτό έχει τη στήριξη και του κορυφαίου στην Ευ-
ρώπη Ινστιτούτου στον τομέα της Αεροδιαστη-
μικής, Von Karman Institute for Fluid Dynamics 
(VKI) το οποίο εδρεύει στο Βέλγιο

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος 
είναι η αγγλική. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το 
Μάρτιο 2015, θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα 

και θα είναι διαθέσιμα και μέσω διαδικτύου για 
τους φοιτητές. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν κα-
θηγητές διεθνούς κύρους της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.

Ο επιστημονικός τομέας του διαστήματος στον 
οποίο εστιάζει το πρόγραμμα αυτό, αναγνωρίζε-
ται διεθνώς ως τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος 
με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά πεδία. Η 
ιδιαιτερότητα του τομέα του διαστήματος είναι 
ότι περιλαμβάνει πολλές τεχνολογίες αιχμής 
στην μηχανολογία, στην ηλεκτρολογία, στη χη-
μεία, στο λογισμικό, στην μικροηλεκτρονική, στις 
τηλεπικοινωνίες κλπ και τις συνδυάζει όλες για 
την επίτευξη του αποτελέσματος.

Ειδικότερα η τεχνολογία των μικροδορυφό-
ρων και των δορυφόρων χαμηλού κόστους, 

δίνουν τη δυνατότητα να παραχθούν σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις και να δημιουργηθούν υπη-
ρεσίες σε διαφορετικά πεδία, όπως: 
- ο αγροτικός τομέας (χαρτογράφηση υγείας 

καλλιεργειών, εντοπισμός παρασίτων, παρα-
κολούθηση παράνομων καλλιεργειών),

- η δασοκομία (παρακολούθηση πυρκαγιών – 
εκτίμηση καταστροφών από πυρκαγιές, παρα-
κολούθηση παράνομης αποψίλωσης δασών), 

- η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων (παρακο-
λούθηση αστικής ανάπτυξης, παρακολούθηση 
της κάλυψης του εδάφους), την παρακολού-
θηση καταστροφών (παρακολούθηση πλημ-
μυρών),

- οι θαλάσσιες εφαρμογές (ανίχνευση πλοίων, 
παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων, υδρολο-
γία), 

- η άμυνα και την ασφάλεια (σχεδίαση αποστο-
λών, επίγνωση κατάστασης, ανάλυση και πα-
ρακολούθηση βασικών περιοχών και υποδο-
μών ενδιαφέροντος, ανίχνευση/αναγνώριση/
ταυτοποίηση στρατιωτικών οχημάτων, αε-
ροσκαφών και πλοίων, ταυτοποίηση συγκε-
κριμένων υποδομών όπως σιδηρόδρομοι και 
πύργοι ελέγχου)

- η διαχείριση φυσικών πόρων (διαχείριση υδά-
των, βελτιστοποίηση υποδομών ενέργειας, 
εντοπισμός αποθεμάτων πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, αποτύπωση διατάξεων σεισμικής 
δραστηριότητας, εξερεύνηση και χαρτογράφη-
ση ορυκτών κοιτασμάτων)
Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παρέ-

χει στους φοιτητές προηγμένη εκπαίδευση στη 
θεωρία και στην πράξη της σχεδίασης διαστη-
μικών συστημάτων. Μέσα από το Πρόγραμμα οι 
φοιτητές θα αποκτήσουν ισχυρές θεμελιώδεις 
γνώσεις, σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες, 
εμπειρία για να δουλέψουν στην ανάλυση, σχε-
δίαση, ανάπτυξη και έλεγχο διαστημικών συστη-
μάτων, δεξιότητες προφορικής και γραπτής επι-
κοινωνίας και ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και 
να δουλεύουν ανεξάρτητα για να λύσουν ανοικτά 
προβλήματα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Space Systems Design – Σχεδίαση Διαστημικών 
Συστημάτων” αποτελεί ένα μόνο κομμάτι μιας 
ευρύτερης δραστηριότητας με στόχο την ανά-
πτυξη του τομέα του διαστήματος στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
διαδικασίες για την έναρξη ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων με αντικείμενο θέματα διαστημικής 
τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Έμφαση δίνεται στον τομέα των μικροδορυφό-
ρων και ιδιαίτερα στην τεχνολογική αξιοποίηση 
και επέκταση της τεχνολογίας του μικροδορυφό-
ρου Λ-sat ο οποίος εκτοξεύτηκε με επιτυχία τον 
Ιούλιο του 2014 από την ομάδα του Καθηγητή 
Περικλή Παπαδόπουλου και ο οποίος αποτελεί 
την πρώτη καθαρά Ελληνική διαστημική αποστο-
λή, αναγνωρισμένη διεθνώς και από την NASA. 
Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται και με τις 
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία διαστημικής 
πύλης στην Καλαμάτα. 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 17 Δεκεμβρίου και 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και θα διαρκέ-
σουν έως τις 30 Ιανουαρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμ-
ματος http://space.uop.gr/ 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   - “Σχεδίαση Διαστημικών 
Συστημάτων”/“Space Systems Design”

 το Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα στον τομέα των Εφαρμοσμένων τεχνολογιών Διαστήματος 
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Εάν τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα των ποδιών, κάνουν την 
καθημερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουμε. 

Σε έναν όμορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, με σύγχρονο 
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προϊόντα αναλαμβάνουμε να σας 
βοηθήσουμε σε προβλήματα όπως: 
•	 Oνυχοµυκητίαση
•	 Υπερκεράτωση	(σκλήρυνση	πελµάτων)
•	 Αφαίρεση	κάλων
•	 Παχυονυχία
•	 Ορθονυχία
•	 Ονυχοκρύπτωση	(νύχι	που	εισχωρεί	στο	δέρµα)
Ακόμα αναλαμβάνουμε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

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

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

ΔΗΜΗτρΗΣ ραΨΩΜατιΩτΗΣ
Δημιουργία ενιαίου συνδυασμού στις 

επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου 
Ξεκάθαρες και ειλικρινείς σχέ-

σεις με τους δημοσιογράφους και 
η δημιουργία οράματος για το 
Επιμελητήριο, ήταν δυο βασικά 
χαρακτηριστικά κατά τη σημερινή 
πρώτη συνάντηση του Δημήτρη 
Ραψωματιώτη με ορισμένους 
εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., με 
αφορμή την έναρξη της εκλογι-
κής χρονιάς για το Επιμελητήριο 
Κορινθίας. Οι θέσεις του κυρίου 
Ραψωματιώτη:

«Προσωπικά, είχα σχεδιάσει, 
με την έναρξη της χρονιάς να 
τεθεί η αρχή για τη διερεύνηση 
δημιουργίας των προϋποθέσεων 
για μια άλλη λογική και φιλοσο-
φία που θα πρέπει να περάσει στο 
Επιμελητήριο.

Η σημερινή ημέρα έχει να κά-
νει με δυο αφετηρίες τόνισε. 
Πρώτα, να ζητήσω από εσάς, 
ξεκάθαρα και ειλικρινά, να μου 
απαντήσετε εάν θα είστε δίπλα 

μου, σε μια τέτοια προσπάθεια. 
Δεύτερον, δηλώνω ότι, επίσημα 
πλέον, ξεκινάω τις επαφές και τις 
συζητήσεις με επιχειρηματίες για 
τη δημιουργία ενός ενιαίου και 
μοναδικού συνδυασμού για τις 
επικείμενες εκλογές στο Επιμε-
λητήριο.

Όλες μου οι κινήσεις και οι 
ενέργειες, να ξέρετε ότι θα έχουν 
ένα και μόνο χαρακτηριστικό, την 
ειλικρίνεια για ένα και μοναδικό 
όραμα «για ένα Επιμελητήριο, 
σπίτι του επιχειρηματία», που να 
μπορεί και να θέλει να δώσει ελ-
πίδα και στήριξη στα μέλη του.»

αεριτζήδες στην Κορινθία 
για τα σκουπίδια

Εν τω μεταξύ ο Δημ. Ραψωματιώτης σε δηλώσεις του επισημαί-
νει πώς "η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων βαδίζει στο 
άγνωστο με βάρκα την ελπίδα!

Καθημερινά παρουσιάζονται και νέα προβλήματα από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τελευταίως στην Κορινθία εμφανίζονται κάποιοι που στερούνται 
αδείας και επιδιώκουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους δήμους 
παρανόμως"!!!
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Διανομή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Κέντρο Εκμάθησης Πληροφορικής
για παιδιά και ενήλικες

Ελένη Α. Πλατή

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ!

ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

∆ΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ 
Η ΑΛΛΑ ΚΡΥΦΑ ΚΟΣΤΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ
ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΥΝΑΤΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Όσοι ενδιαφέρονται για:
ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η δεκαετής και επιτυχημένη παρουσία μας στην 
εκμάθηση ηλεκτρονική υπολογιστών μας καθιστά 

πρωτοπόρους στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
27410 88780
6984 396982

WORD - EXCEL - INTERNET

Σίγουρη επιτυχία!

για όλες τις ηλικίες

ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS 150€

WORD - EXCEL - INTERNET- 
ACCESS - POWERPOINT
ΔΩΡΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ WINDOWS

250€

+

+

+

+

+

ΔΗΜΟΣ βΕΛΟΥ-βΟχαΣ: Έκοψε την πίτα στο "χωριό του Άη βασίλη"
Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 παρουσία του συνόλου των δημοτικών υπαλλήλων, δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Η 23ετής πείρα μας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων 
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση

της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας. 

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

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός

Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μία ακόμα διάκριση για 
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού
Δεν πέρασαν παρά μόνο 

λίγες ημέρες, από την ανα-
κοίνωση της προηγούμενης 
διάκρισης του Σχολείου μας, 
του 2ου 4/θεσίου Δημοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού Κοριν-
θίας, σε Πανελλήνιο Ψηφιακό 
Διαγωνισμό και μια νέα διά-
κριση έρχεται να μας δώσει, 
πάλι, μεγάλη χαρά.

Αυτή τη φορά, τα έντυπά 
μας, που δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο των καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που πραγματοποιήθηκαν 
στη διάρκεια της περσινής 
σχολικής χρονιάς 2013-14 και 
αφορούσαν στην Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση, στην Αγω-
γή Υγείας και στον Πολιτισμό, 
βραβεύτηκαν!

Τα έντυπα του Σχολείου μας απέσπασαν τον 
Έπαινο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς 
στο πλαίσιο του 59ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
της, για το έτος 2014, όπου βράβευσε μαθητικά 
έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια και 
έντυπα μαθητικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται 
για μια απαιτητική διαδικασία, αφού τα μέλη της 
κριτικής επιτροπής είναι ιδιαίτερα αυστηρά, όσον 
αφορά τα κριτήρια επιλογής ενός έργου.

Στην εκδήλωση για την απονομή, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
19 Δεκεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου, στην Αθή-
να, το Σχολείο εκπροσώπησε η συντάκτρια αυτού του κειμένου, ως Διευθύ-
ντρια του Σχολείου και είχε την τιμή και τη χαρά να συναντήσει, από κοντά, 
όλα τα ηχηρά ονόματα της σύγχρονης λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους.

Άλλη μια προσπάθεια που μας γέμισε ικανοποίηση και μας δίνει δύναμη για 
μεγαλύτερη προσπάθεια.

Επιμέλεια: Δήμητρα Τσεπεντζή, Διευθύντρια 2ου 4/θεσίου Δημοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού Κορινθίας

Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Ελλ
ηνική μουσική

κάθε βράδυ

ΔΗΜΟΣ βΕΛΟΥ-βΟχαΣ: Έκοψε την πίτα στο "χωριό του Άη βασίλη"
Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 παρουσία του συνόλου των δημοτικών υπαλλήλων, δημοτικών συμβούλων και προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

Την αντιπολίτευση εκπροσώπησε 
ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

μικρεσ αγγελιεσ

ΠΩλειΤαι  εΠιΧειρΗσΗ (αναψυκτήριο-καφέ- 

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο 

σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427

ΚάρΔΙολοΓΙΚο
ΚενΤρο
ΒοΧάς

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
εΙΔΙΚος ΚάρΔΙολοΓος

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

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

ΤΗΛ.:		27410-53500

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

Ζευγολατιό	Κορινθίας

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

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

σΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

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

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

ζΗΤόυν εργασια

ΠΤυΧιόυΧόσ ΠανεΠισΤΗμιόυ πληροφο-

ρικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές και 

format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6978977631  9/1

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

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

ENOIKIAZETAI εΠιΧειρΗσΗ ΤρόΦιμΩν 
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, κοντά στη στάση 
του Προαστιακού,λόγω συνταξιοδότησης. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094        3/11

ΔιαΦόρα
κυριόσ ζΗΤα γνΩριμια με κυρία 40 έως 50 
ετών με σκοπό το γάμο ή τη συμβίωση. Κύριος 
Νίκος. Τηλ. 6979931775.   3/11 

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

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα δωρεαν!
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11πολιτών
Γνώμη Υγεία

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

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

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

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

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

το αβοκάντο μπορεί να συντελέσει στη μείωση 
της χοληστερόλης

Η τακτική κατανάλωση αβοκάντο 
στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης δι-
ατροφής, μπορεί να συντελέσει σε 
μείωση της χοληστερόλης στο αίμα, 
ιδιαίτερα των υπέρβαρων και παχύ-
σαρκων ατόμων, σύμφωνα με αμε-
ρικανική μελέτη που δημοσιεύεται 
στο επιστημονικό έντυπο Journal 
of the American Heart Association.  

Επιστημονική ομάδα του Πολιτει-
ακού Πανεπιστημίου της Πενσιλβά-
νια, με επικεφαλής την καθηγήτρια 
Διαιτολογίας Πένι Κρις-Έθερτον, 
αξιολόγησε την επίπτωση των αβο-
κάντο στους παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου. 

Συγκεκριμένα, σε μια μικρή ομά-
δα 45 ατόμων, 21-70 ετών, αντι-
κατέστησαν τα κορεσμένα λιπαρά 
οξέα, με ακόρεστα που προέρχο-
νταν από αβοκάντο. 

Οι εθελοντές, που είχαν σωματι-
κό βάρος ανώτερο του φυσιολογι-
κού κλήθηκαν να ακολουθήσουν 
τρεις διαφορετικές δίαιτες μείωσης 
της χοληστερόλης, επί πέντε εβδο-
μάδες. 

Η πρώτη δίαιτα περιλάμβανε χα-
μηλά λιπαρά χωρίς αβοκάντο, η 
δεύτερη μέτρια λιπαρά χωρίς αβο-
κάντο και η τρίτη μέτρια λιπαρά με 
ένα αβοκάντο τη μέρα. Κάθε εθε-
λοντής ακολούθησε διαδοχικά επί 
πέντε εβδομάδες και τα τρία είδη 
διατροφής.

Η διατροφή που περιλάμβανε 
αβοκάντο καθημερινά, αποδείχτηκε 
ανώτερη, όσον αφορά την μείωση 
της χοληστερόλης. Η LDL («κακή») 

χοληστερόλη ήταν 13,5 mg/dL 
χαμηλότερη, κατά μέσο όρο, σε 
όσους κατανάλωναν μέτρια λιπαρά 
σε συνδυασμό με αβοκάντο, ένα-
ντι μείωσης 8,3 σε όσους έτρωγαν 
μέτρια λιπαρά χωρίς αβοκάντο και 
μείωσης 7,4 σε όσους κατανάλω-
ναν χαμηλά λιπαρά χωρίς αβοκά-
ντο. Επιπλέον, σε όσους έτρωγαν 
αβοκάντο καθημερινά, υπήρχε με-
γαλύτερη μείωση στην ολική χολη-
στερόλη και στα τριγλυκερίδια του 
αίματός τους.

«Το αβοκάντο δεν είναι μια τρο-

φή που περιλαμβάνεται συχνά στην 
καθημερινή διατροφή των ανθρώ-
πων, όμως μπορεί να μειώσει τους 
καρδιο-μεταβολικούς παράγοντες 
κινδύνου. Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δεν γνωρίζουν πώς να ενσωμα-
τώσουν το αβοκάντο στη διατροφή 
τους. Τα αβοκάντο μπορούν να φα-
γωθούν σε σαλάτες, με λαχανικά, 
σε σάντουιτς ή και ολόκληρα σαν 
τα φρούτα. Μπορεί όμως να είναι 
σχετικά ακριβά, ιδίως σε ορισμένες 
εποχές του έτους», σχολιάζει η Δρ 
Κρις-Έθερτον. 

Ο ιός του κοινού κρυολογήματος «προτιμά» τις κρύες μύτες

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, health.in.gr

Ο ιός που προκαλεί το κοινό κρυολόγημα «προτιμά» τις 
κρύες μύτες από ό,τι τις ζεστές, σύμφωνα με νέα αμερικανική 
έρευνα που δείχνει ότι, το ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο 
αδύναμο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, επιτρέποντας στον ιό 
να αναπτυχθεί ευκολότερα. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρ-
θρο του επιστημονικού εντύπου Proceedings of the National 
Academy of Sciences, ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale, με 
επικεφαλής την καθηγήτρια Ανοσοβιολογίας Ακίκο Ιβαζάκι, 
συστήνουν στους ανθρώπους να κρατούν ζεστή τη μύτη τους 
και, όταν έχουν κρυολογήσει, να αποφεύγουν να εισπνέουν 
κρύο αέρα, επειδή κάτι τέτοιο ευνοεί τον πολλαπλασιασμό του 
ιού.

Οι επιστήμονες, έκαναν πειράματα με ρινοϊούς (αφού ο 
ιός του κοινού κρυολογήματος ανήκει στην κατηγορία των 
ρινοϊών) που βρίσκονταν σε μύτες ποντικιών με θερμο-
κρασίες 33 βαθμών Κελσίου ή 37 βαθμών (η φυσιολογική 
θερμοκρασία). Παρατήρησαν ότι ο ιός αναπτύσσεται σαφώς 
καλύτερα και ταχύτερα στην πιο κρύα μύτη. Μάλιστα, μια 
διαφορά θερμοκρασίας τεσσάρων βαθμών Κελσίου (μεταξύ 
37 και 33) είναι αρκετή για να προκαλέσει μια αύξηση κατά 

100 φορές στην ποσότητα του ιού του κρυολογήματος μέσα 
σε τρεις ημέρες.

«Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο φαί-
νεται να εξασθενεί η έμφυτη ανοσοβιολογική απόκριση στους 
ιούς», εξηγεί η Δρ Ιβαζάκι. Αυτό εξηγεί γιατί το κοινό κρυ-
ολόγημα είναι συχνότερο στη διάρκεια των κρύων μηνών 
του χειμώνα, όταν «πέφτει» η άμυνα του οργανισμού. Αυτό 
επίσης εξηγεί γιατί οι ρινοϊοί προτιμούν τις μύτες, οι οποίες 
συνήθως είναι πιο κρύες λόγω του αέρα που εισπνέει κανείς, 
από ό,τι άλλα λιγότερα εκτεθειμένα και πιο ζεστά μέρη του 
σώματος, όπως οι πνεύμονες. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο ιός του 
κρυολογήματος, αντίθετα με τον ιό της γρίπης, είναι λιγότερο 
ικανός να προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις των πνευμόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου ένας στους πέντε ανθρώ-
πους είναι φορέας ενός ρινοϊού οποιαδήποτε στιγμή. Κι ενώ 
συνήθως το ανοσοποιητικό σύστημα τα «βγάζει πέρα», όταν 
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέφτει, ο ιός «παίρνει τα 
πάνω του». Έτσι, η προστασία της μύτης, για παράδειγμα με 
ένα κασκόλ, όταν κανείς περπατά μέσα στο κρύο, θα βοηθή-
σει στην καταπολέμηση ενός κρυολογήματος που υφέρπει.
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12 πολιτών
Γνώμη

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόµος – Βιβλιοθηκονόµος, 

υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 

"Κοινωνία"
τηλ.: 6945 832.094  email: Korinthios13@yahoo.gr

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο

"Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο ή μορφή χρήση,αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου άνευ της  γραπτής 
αδείας του συγγραφέως"

Τρίτη πηγή: Ιώσηπος 
Φλάβιος ή Γιόσεφ μπεν Μαθιά
(Ιουδαίος ιστορικός, 38 μ.Χ. – 100 μ.Χ.)

Είναι ο γνωστότερος Εβραίος λόγιος, ιστορικός 
και συγγραφέας. Ήταν Φαρισαίος και διατηρούσε 
στενούς δεσμούς με τις οικογένειες των αρχιερέων 
Άννα και Καϊάφα. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν διατεθει-
μένος να κινηθεί ευνοϊκά υπέρ του Χριστού.

Στο έργο του «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», όπου 
έγραψε στα Ελληνικά την Ιστορία των Ιουδαίων, 
αναφέρεται στον Ιάκωβο, «τον αδερφό του Ιησού, 
που ονομάστηκε Χριστός». Γράφει ειδικότερα ότι: 
«ο αρχιερέας Άνανος καθίζει συνέδριο κριτών και 
παραγαγών εις αυτόν τον αδελφόν Ιησού τον λε-
γόμενον Χριστόν (Ιάκωβος το όνομα αυτού) και 
τινας εταίρους, ως παρανομησάντων κατηγορίαν 
ποιησάμενος παρέδωσε λευθησομένους (για να 
λιθοβοληθούν)».

Σε άλλο απόσπασμα του έργου του (XVIII 3,3) 
γράφει: «Γίγνεται δε κατά τούτον τον χρόνον Ιη-
σούς, σοφός ανήρ, ει γε άνδρα αυτόν λέγειν χρη. 
Ην γαρ παραδόξων έργων ποιητής, διδάσκαλος αν-
θρώπων των ηδονή ταληθή δεχομένων. Και πολ-
λούς δέ και του Ελληνικού επηγάγετο, ο Χριστός 
ούτος ήν και αυτόν ενδείξει των πρώτων ανδρών, 
παρ’ ημίν, σταυρώ επιτετιμηκότος Πιλάτου,ουκ 
επαύσαντο οι το πρώτον αυτόν αγαπήσαντες, εφά-
νη γαρ αυτοίς τρίτην έχων ημέραν πάλιν ζων των 
θείων προφητών ταύτα τε και άλλα μύρια θαυμάσια 
περί αυτού ειρηκότων».

Με βάση το απόσπασμα αυτό,ο Ιώσηπος μαρτυ-
ρεί ότι την εποχή της ηγεμονίας του Πιλάτου εμφα-
νίστηκε ο Ιησούς που ήταν άνδρας σοφός αν μπο-
ρεί να τον πει κανείς άνθρωπο!! Ο άνθρωπος αυτός 
έκανε παράδοξα έργα, δίδασκε στους ανθρώπους 
την αλήθεια και προσέλκυσε πολλούς Ιουδαίους 
και Εθνικούς. Ακόμη, μας πληροφορεί για τον τρό-
πο θανάτωσης του Ιησού, στον σταυρό. Τέλος, μας 
μαρτυρεί την ανάσταση του Κυρίου τρεις ημέρες 
μετά την Ταφή του.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια σημαντι-
κότατη μαρτυρία ιστορικού και μάλιστα Εβραίου, 
ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο να υποστηρίξει την 
ιστορικότητα του Ιησού. Μήπως τελικά ο Χριστια-
νισμός είχε εξαπλωθεί σε βαθμό που ήταν πλέον 
αδύνατο κάποιος ιστορικός να αποσιωπήσει τα γε-
γονότα;;

Τέταρτη πηγή: Σέξτος Ιούλιος 
ο Αφρικανός & Θάλλος

Ο Σέξτος Ιούλιος υπήρξε ιστορικός και εκκλησια-
στικός συγγραφέας των πρώτων χριστιανικών χρό-
νων. Είχε εγκατασταθεί στην Παλαιστίνη. Αναφέρει 
στο έργο του τον ιστορικό Θάλλο (1ος μ.Χ αιώνα) που 
έγραψε την Ιστορία της Συρίας και μια αντιπαράθεσή 
τους σχετικά με την έκκλειψη του ηλίου που ακο-
λούθησε τη Σταύρωση του Χριστού. Για το γεγονός 
της ολικής εκκλείψεως του ηλίου ιδιαίτερα σημαντι-
κή είναι η φράση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπα-
γίτου. Ο Διονύσιος πριν γίνει χριστιανός και πρώτος 
επίσκοπος Αθηνών, ήταν δικαστής, μέλος του Αρεί-
ου Πάγου. Κατά το Συναξάριο, την ημέρα της σταύ-
ρωσης του Χριστού βρισκόταν στην Ηλιούπολη της 

Αιγύπτου με τον φιλόσοφο  Απολλοφάνη. Μόλις είδε 
τον σκοταδισμό του ηλίου, ανεφώνησε ότι «ή η φύ-
σις αλλοιούται ή θεός πάσχει».

Πέμπτη πηγή:Πλίνιος Καικίλιος Σεκούνδος 
ή Πλίνιος ο Νεότερος (61 μ.Χ.-113 μ.Χ.)

Σύγχρονος του Τάκιτου και του Σουητώνιου. Ήταν 
Ρωμαίος αξιωματούχος, ποιητής, ρήτορας και φιλό-
σοφος.  Το 110 μ.Χ. στάλθηκε απο τον αυτοκράτορα 
Τραϊανό στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας ως Legatus 
Caesaris (πρέσβης του Καίσαρα). Το 112 μ.Χ. ο Πλί-
νιος έγραψε σε επιστολή του πρός τον Τραϊανό : «Το 
μίασμα της δεισιδαιμονίας των Χριστιανών εκτείνε-
ται όχι μόνο στις πόλεις αλλά και στους αγρούς και 
στα χωριά».Επιπρόσθετα αναφέρει (Επιστολή Χ,96) 
ότι «Οι Χριστιανοί συνηθίζουν να συνέρχονται μια 
τακτή ημέρα πριν την ανατολή του ήλιου, και να 
αναπέμπουν ύμνους στον Χριστό, σαν να μιλούν σε 
Θεό». Η τακτή αυτή ημέρα ήταν και είναι η Κυριακή.

Στη συνέχεια ανέκρινε προσωπικά πολλούς Χρι-
στιανούς και συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες για 
τη ζωή και την πίστη τους. Ο ίδιος ήθελε να προ-
στατέψει την ειδωλολατρική θρησκεία και γι’ αυτό 
επικοινώνησε με τον αυτοκράτορα, προκειμένου 
να εμποδίσουν την εξάπλωση της νέας θρησκείας. 
Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πλίνιος δέχεται ότι ο Χριστός εί-
ναι ιστορικό πρόσωπο. Εάν είχε την υποψία ότι ήταν 
μυθικό πρόσωπο, τότε θα υποστήριζε ότι οι Χριστια-
νοί πιστεύουν σε έναν μύθο. Αναφέρεται στον Χριστό 
και όχι «σε κάποιον Χριστό», και ενοχλείται γιατί τον 
υμνούν «σαν Θεό».

Έκτη πηγή: Ταλμούδ (το ιερό βιβλίο των 
Εβραίων)

Το Ταλμούδ αποτελείται από τα βιβλία της 
Mishnah  και της Gemara. Η Mishnah (ο προφο-
ρικός νόμος) είναι η παράδοση των πρεσβυτέρων, 
ενώ η Gemara είναι σχόλια των Ραβίνων πάνω σε 
ότι περιέχει η Mishnah. Τα ιερά βιβλία των Εβραί-
ων μιλούν με βεβαιότητα για την ύπαρξη του Ιησού 
Χριστού χωρίς όμως να παραδέχονται την θεότητά 
του. Προσπαθούν, όπως είναι φυσικό, να τον υπο-

τιμήσουν. Έτσι γράφεται ότι «κατά την εσπέρα του 
Εβραϊκού Πάσχα κρέμασαν τον Ιησού από την Να-
ζαρέτ». Τονίζουν μάλιστα ότι ο Ιησούς ήταν καρπός 
πορνείας και έκανε θεραπείες που βασίζονταν σε 
μαγεία.

Στο ταλμούδ γίνεται λόγος περί των θαυμαστών 
ιάσεων επί ονόματος Ιησού Χριστού, τις οποίες 
πραγματοποίησε ο Ιάκωβος, τον οποίο γνώριζε ο 
ραβίνος Ελιέζερ (90 – 110 μ.Χ.). Γίνεται επίσης ανα-
φορά στη σταύρωσή Του, μόνο που για χώρο της 
σταύρωσης αναφέρει την Λύδδη που βρίσκεται στα 
ΝΔ της Παλαιστίνης.

Έβδομη πηγή: J. Klausner (Εβραίος 
καθηγητής)

Αναφέρει ότι «ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν 
προδότης του Ισραήλ, ο οποίος ασκούσε μαγεία, 
περιφρονούσε τους λόγους της σοφίας, οδήγησε 
το λαό στην πλάνη και έλεγε ότι δεν ήρθε για να 
καταλύσει τον Μωσαϊκό νόμο αλλά να τον συμπλη-
ρώσει. Κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα σαν 
αιρετικός και πλάνος του λαού. Οι μαθητές του 
έκαναν τα ίδια έργα στο όνομά του».

Όγδοη πηγή: Mara Bar – Serapion (Ασ-
σύριος Στωϊκός φιλόσοφος)

Ο φιλόσοφος αυτός έζησε στη Ρωμαϊκή επαρχία 
της Συρίας κατά τον 2ο με 3ο αιώνα μ.Χ. περίπου 
και είναι γνωστός μόνο από ένα γράμμα του που 
έγραψε στα Συριακά πρός το γιό του Σεραπίωνα. 
Στο γράμμα αυτό (73 μ.Χ.) συγκρίνει τους θανάτους 
του Σωκράτη, του Πυθαγόρα και του Ιησού, επι-
βεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Ιησούς ήταν ένας 
σοφός και ευσεβής άνδρας, ο οποίος θεωρούνταν 
από πολλούς Βασιλιάς του Ισραήλ, θανατώθηκε 
από τους Ιουδαίους και συνέχισε να ζεί μέσω της 
διδασκαλίας των οπαδών Του.

Σε άλλο σημείο του γράμματος γράφει ότι: «οι Ιου-
δαίοι καταστραφέντες εκ της χώρας αυτών, διωχθέ-
ντες ζώσιν εν τη διασπορά, ο σοφός βασιλεύς όμως 
δεν απέθανε χάρις εις τους νόμους που έδωσε. 
Ένεκα της καταδίκης του σοφού βασιλέως αφαιρέ-
θη από τους Ιουδαίους το Βασίλειον». Ο μοναδικός 
«σοφός βασιλεύς» που καταδικάστηκε, πριν το 73 
μ.Χ. όπου και γράφτηκε το εν λόγω γράμμα, ήταν ο 
Ιησούς Χριστός.

Ένατη πηγή: Λουκιανός ο Σαμοσατεύς 
(2ος αιώνας μ.Χ.)

Ήταν Έλληνας ρητοροδιδάσκαλος και σατιρικός 
συγγραφέας. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός λατρευό-
ταν από τους Χριστιανούς, εισήγαγε νέες διδασκα-
λίες και σταυρώθηκε γι’ αυτό. Επιπλέον, αναφέρει 
ότι οι διδασκαλίες του Ιησού περιλαμβάνουν την 
αδελφότητα των πιστών, τη σημασία της μετα-
στροφής και την αναγκαιότητα της άρνησης άλλων 
θεών. Υπάρχουν και άλλες πηγές που μας μαρτυ-
ρούν την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Αυ-

ιστορικά

Ερώτηση: «Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού;»
Απάντηση Αλβέρτου Αϊνστάιν:
«Χωρίς αμφιβολία...Η προσωπικότητά του βρίσκεται σε κάθε λέξη.  
Κανένας άλλος μύθος δεν είναι εμπλουτισμένος με τόση ζωή».

ΜΕΡΟΣ Β΄
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Γνώμη ιστορικά

τές είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα 
που έχουν βρεθεί.

Αρχαιολογικά ευρήματα
E. L. Sukenik

 Καθηγητής του εβραϊκού πανε-
πιστημίου, ο οποίος το 1945 ανα-
κάλυψε σε ανασκαφή κοντά στην 
Ιερουσαλήμ δύο τάφους, οι οποίοι 
περιείχαν απο μια σκαλιστή επιγρα-
φή. Τις επιγραφές αυτές αργότερα 
τις ονόμασε «το αρχαιότερο έγγρα-
φο του Χριστιανισμού». Σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, οι επιγραφές 
αυτές χαράχθηκαν περίπου το 50 
μ.Χ και είναι αρχαιότατες, δηλαδή 
15 χρόνια μόνο από το θάνατο του 
Ιησού.  

Η πρώτη επιγραφή περιλάμβανε 
μια προσευχή προς τον Ιησού Χριστό 
για βοήθεια, ενώ η δεύτερη επιγρα-
φή ήταν μια ικεσία που απευθύνο-
νταν πάλι στον Ιησού και ζητούσε την 
ανάσταση εκ νεκρών.
Πάπυροι Οξυρρύγχου

Οι πάπυροι αυτοί αποδεικνύουν 
την ιστορικότητα του Ιησού. Πρό-
κειται για μια συλλογή παπύρων οι 
οποίοι γράφτηκαν μέχρι το 140 μ.Χ. 
Ορισμένοι από αυτούς τους παπύ-
ρους αναφέρουν λόγια του Ιησού 
που θυμίζουν κατά πολύ το κατά Ιω-
άννην Ευαγγέλιο.

Τίμιος Σταυρός
Η ανακάλυψή του αποτελεί το 

αδιαμφισβήτητο τεκμήριο της υπάρ-
ξεως του Κυρίου μας. Είναι γνωστό, 
ότι για να ανακόψει τις επισκέψεις 
των χριστιανών ο Ρωμαίος αυτο-
κράτορας Ανδριανός, έκτισε πάνω 
στον Γολγοθά το ναό της Αφροδίτης. 
Το 326 μ.Χ. η Αγία Ελένη γκρέμισε 
τον ναό και άρχισαν εργασίες για να 
βρεθεί το Τίμιο ξύλο. Τελικά βρέθη-
καν και οι τρείς σταυροί, του Ιησού 
Χριστού και των δύο ληστών. Για να 
καταλάβουν ποιός ήταν ο σταυρός 
του Ιησού, έφεραν και τους τρείς σε 
μια ετοιμοθάνατη άρρωστη γυναίκα. 
Μόλις αυτή ακούμπησε τον Τίμιο 
Σταυρό έγινε αμέσως καλά.

Ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί κει-
μήλιο της παγκόσμιας κληρονομιάς 
, αλλά και αδιάσειστο στοιχείο που 
αποδεικνύει όχι μόνο την ιστορική 
ύπαρξη του Ιησού αλλά και το ότι 
η χριστιανική πίστη είναι ζωντανή, 
αφού η Σταύρωση, τα Πάθη και η 
Ανάσταση του Κυρίου αποτελούν 
τους θεμέλιους λίθους του Χριστια-
νισμού. 

Η επιγραφή Ι. Ν. Β. Ι
Την 1η Φεβρουαρίου 1492 σημει-

ώθηκε στη Ρώμη μια συγκλονιστική 
ανακάλυψη. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών για την αποκατάσταση 
μιας τοιχογραφίας, βρέθηκε πίσω 
από αυτήν μια πέτρινη πλάκα με 
χαραγμένη την επιγραφή «TITULUS 
CRUCIS». Οι εργάτες κατά την αφαί-
ρεση της πλάκας αυτής, ανακάλυψαν 
μία κόγχη εντός της οποίας υπήρχε 

ένα μολύβδινο κιβώτιο που είχε 
σφραγισθεί από τον Αρχιεπίσκοπο 
της Μπολόνια καρδινάλιο Γεράρδο, 
τον μετέπειτα Πάπα Φωτεινό Β΄ 
(1144-1145). Μέσα σε αυτό υπήρχε 
ένα τεμάχιο της εγχάρακτης πινα-
κίδας από το Σταυρό του Ιησού.Το 
τεμάχιο ήταν από ξύλο καρυδιάς και 
είχε χαραγμένη σε τρείς σειρές μια 
επιγραφή. Στη δεύτερη σειρά έγραφε 
«ΝΑΖΑΡΕΝΟΥΣ Β(ΑΣΙΛΕΥΣ)» και στη 
τρίτη σειρά «ΝΑΖΑRINUS RΕ(Χ)».

Σύμφωνα με τον Ρουφίνο και τον 
Θεοδώρητο Κύρου, η αυτοκράτειρα 
Ελένη, αφού βρήκε το Σταυρό του 
Χριστού, αφαίρεσε δύο κομμάτια. Το 
πρώτο το έστειλε στο γιο της στην 
Κωνσταντινούπολη και το δεύτερο 
το πήρε μαζί της στη βασιλική της 
κατοικία στη Ρώμη. Το ότι δεν γίνεται 
ξεχωριστή αναφορά για την αφαίρε-
ση του επίμαχου τεμαχίου από την 
επιγραφή του Σταυρού, αυτό συνέ-
βη κατά πάσα πιθανότητα, επειδή 
Σταυρός και επιγραφή θεωρούνταν 
ως ένα πράγμα.Μετά το θάνατό της, 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου μι-
σού του 4ου αιώνα μ.Χ., η μεγαλύ-
τερη αίθουσα του παλατιού της με-
τετράπη σε χριστιανικό ναό, ο οποίος 
έλαβε την ονομασία «Ιερουσαλήμ». 
Μάλιστα, ο επίσκοπος Μεδιολάνων 
(374-397 μ.Χ.) Αμβρόσιος αναφέρει 
την ύπαρξη του επίμαχου τεμαχίου 
στη Ρώμη.

Στην εκκλησία αυτή και πιο συγκε-
κριμένα στο παρεκκλήσιο της Αγίας 
Ελένης, τοποθετήθηκε το τεμάχιο 
από την επιγραφή της θανατικής κα-
ταδίκης του Ιησού. Οι ιερείς του ναού 
έκρυψαν το κομμάτι αυτό το 455 
μ.Χ., φοβούμενοι πιθανή καταστρο-
φή του από επιδρομές των Βησιγότ-
θων. Το ίδιο τεμάχιο ξανακρύφτηκε, 
αυτή τη φορά για άγνωστο λόγο, το 
πρώτο μισό του 11ου αιώνα, από τον 
καρδινάλιο Γεράρδο και ανακαλύ-
φθηκε κατά τύχη το 1492.

Από το 1520 έως το 1930, η επι-
γραφή παρέμεινε στο ναό του Αγίου 
Σταυρού (πρώην Ιερουσαλήμ). Το 
1930 κτίστηκε δίπλα σ’ αυτόν ένα 
παρεκκλήσιο προς τιμήν της Αγίας 
Ελένης, και από τότε έως σήμερα η 
επιγραφή φυλάσσεται εκεί.

Βιβλία  με αναφορές στη 
σταύρωση του Χριστού

Νέα δεδομένα για τα τελευταία 
χρόνια του Χριστού πρόκειται να 
δουν το φως της δημοσιότητας μετά 
από ανακάλυψη 70 μεταλλικών εγ-
χειριδίων με κρυπτογραφημένο υλι-
κό για τη Σταύρωση Του, τα οποία 
βρέθηκαν σε σπηλιά της Ιορδανίας 
και αναμένεται ότι θα φέρουν στο 
φως άγνωστες πτυχές των πρώιμων 
χρόνων του Χριστιανισμού.

Το μέγεθος των σελίδων είναι 
παρόμοιο με πιστωτικής κάρτας και 
υπάρχουν χαραγμένες εικόνες και 
σύμβολα, που αναφέρονται στο Μεσ-
σία και ειδικότερα στη Σταύρωση και 
την Ανάσταση Του. Τα εγχειρίδια εί-

ναι δεμένα με μεταλλικό σύρμα, ενώ 
κάποια από αυτά είναι σφραγισμένα.

Ο Βρετανός καθηγητής Αρχαιο-
λογίας και Ιστορίας των Θρησκειών 
Ντέιβιντ Έλινγκτον ισχυρίζεται ότι 
«ίσως είναι η μεγαλύτερη ανακάλυ-
ψη στην ιστορία του Χριστιανισμού» 
,ενώ ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου του Σέφιλντ, Φίλιπ Ντέιβις, 
υποστηρίζει ότι «ανάμεσα στα περι-
εχόμενα διακρίνονται εικόνες που 
δείχνουν τα τείχη μιας πόλης, ένα 
σταυρό και ένα τάφο. Είμαστε σχε-
δόν σίγουροι ότι πρόκειται για τα 
Ιεροσόλυμα και τη Σταύρωση του 
Χριστού».

Για να λυθεί το μυστήριο γύρω 
από το περιεχόμενο των εγχειριδίων 
χρειάζεται πρώτα να τα δώσει πίσω 
ένας Ισραηλινός, ο οποίος υποστη-
ρίζει ότι είναι δικά του και της οικο-
γένειάς του εδώ και εκατό χρόνια. 
Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι 
αποκαλύψεις από τα βιβλία αυτά θα 
ξεπεράσουν αυτές των 900 χειρο-
γράφων της Νεκρής Θάλασσας που 
βρέθηκαν το 1947. 

Το πρώτο πορτραίτο που 
φτιάχτηκε με τον Ιησού Χρι-
στό

Ερευνητές έφεραν στο φως και 
ένα πορτραίτο το οποίο απεικονίζει 
μια φιγούρα ιδιαίτερα γνωστή που 
παραπέμπει σε έναν γενειοφόρο νέο 
άνδρα με μακριά, σγουρά μαλλιά. 
Παρ’ όλα αυτά, αν και όντας θαμμέ-
νο για περίπου 2.000 χρόνια σε ένα 
σπήλαιο κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 
στο ιδιότυπο αυτό πορτραίτο εύκολα 
μπορεί να διακρίνει κάποιος και τα 
σημάδια που έχει αφήσει στο μεταλ-
λικό φύλλο το ακάνθινο στεφάνι στο 
μέτωπο του άνδρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το 
πορτραίτο αυτό είναι αποτυπωμένο 
επάνω σε ένα από τα συνολικά εβδο-
μήντα λεπτά μεταλλικά φύλλα-κώδι-
κες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα 
και ήδη κάποιοι ερευνητές πιθανο-
λογούν πως ίσως να πρόκειται για 
το παλαιότερο πορτρέτο του Ιησού 
Χριστού δηλαδή μια εικόνα που φι-
λοτέχνησε κάποιος σύγχρονος του 
που τον ήξερε!

Το μέγεθος του κώδικα είναι μι-
κρότερο από μια πιστωτική κάρτα, 
ενώ εντυπωσιακό είναι και το γε-
γονός πως είναι σφραγισμένος από 
όλες τις πλευρές κι έχει μία τρισδιά-
στατη απεικόνιση του ανθρώπινου 
κεφαλιού τόσο στο μπροστινό όσο 
και στο πίσω μέρος του. Τέλος, εύ-
κολα διακρίνει κανείς επάνω στον 
κώδικα και το δακτυλικό αποτύπω-
μα του άγνωστου δημιουργού του 
(βλέπε εφημερίδα «Δημοκρατία», 
Δευτέρα 4 Απριλίου 2011).

Επίλογος
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία 

αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται 
επιστημονικά και ιστορικά η ιστορική 
ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς 

Χριστός δεν είναι απλά ο ιστορικός 
ιδρυτής ενός θρησκευτικού κινήμα-
τος, αλλά κάποιος που το πρόσωπο 
και το έργο του υπήρξαν αντικείμενο 
φιλοσοφικής και θεολογικής σκέψης.

Ως ιστορικό πρόσωπο, δηλαδή ως 
πρόσωπο υπαρκτό, εξετάζεται ως 
ένα ανθρώπινο ον που έζησε σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Κατα-
δικάστηκε από τις ρωμαϊκές αρχές 
στην Ιουδαία με μαρτυρικό σταυρι-
κό θάνατο, επειδή είχε ισχυριστεί 
πώς ήταν «Βασιλέας των Ιουδαίων», 
τίτλος που ουσιαστικά είχε πολιτικό 
περιεχόμενο.

Να σημειωθεί ότι την εποχή που 
έζησε ο Χριστός, η πολιτική εξουσία 
ασκούνταν από τον Ηρώδη Αντίπα 
(Γαλιλαία, Περαία), τον Πόντιο Πιλά-
το (Ιουδαία, Σαμάρεια, Ιδουμαία) και 
τον Ιωσήφ Καϊάφα (αρχιερέας της 
Ιερουσαλήμ).

Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή 
Μάρκο, ο Ιησούς Χριστός καταδικά-
στηκε επειδή διεκδικούσε δύο τίτ-
λους (Μεσσίας και Υιός του Θεού). Το 
θέμα όμως των τίτλων αποτελούσε 
πρόφαση.

Η άμεση αιτία της θανάτωσης του 
Ιησού ήταν η απειλή εναντίον του 
Ναού (Εβραϊκό ιερατείο).
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ρόγραφο αυτό αποτελεί τμήμα μιας 
ευρύτερης συλλογής περγαμηνών 
με κωδ. 14425, 14741 και βρέθηκε 
στο Συριακό μοναστήρι της Αιγύ-
πτου].

• Ε.Π. Σάντερς, Το Ιστορικό Πρόσωπο 
του Ιησού, εκδ. Φιλίστωρ.

• Αρχιμ. Λεωνίδας Διαμαντόπουλος, 
Ιησούς Χριστός ως ιστορική προσω-
πικότης, ΕΚΔ. «Ο Σωτήρ», 1979.

• F.F. Bruce, Η Ιστορικότητα του Ιησού 
Χριστού

• Κων/νος  Σ. Χατζηελευθερίου, Που 
βρίσκεται ο Σταυρός του Ιησού, περι-
οδικό απαγορευμένη ιστορία, τεύχος 
3, σελ. 32.

• www.apologitis.com
• www.pentapostagma.gr
• http://pneymatiko.wordpress.com/
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14 πολιτών
Γνώμηαθλητικά  

Ο Βίγια σας περιμένει όλους

Τηλεφωνικές παρεµβάσεις στο 27410-72888

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ

στην αθλητική εκπομπή του

Ηλέκτρα FM 98,8
κάθε Δευτέρα βράδυ

8.30 - 10.30

Με το δεξί μπήκε το 2015 για τα ταρσινά!

Την Κυριακή το πρωί και το μεσημέρι θα συ-
νεχιστούν οι αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα 
της Β2. Οι Νέοι Στιμάγκας προσδοκούν μία εύ-
κολη νίκη έναντι του ουραγού Κερανού, ώστε να 
πλησιάσουν στην κορυφή, ενώ ο Άρης Βοχαϊκού 
ελπίζει σε μια δυνατή εμφάνιση στο εκτός έδρας 
έδρας έναντι της -σχεδόν αήττητης- Λυκοποριάς.

ΒάΘμολοΓΙά Β2 ΚάΤηΓορΙά

Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	Ι	Η	 Β

1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 10 9 1 0 28

2. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 10 7 1 2 22

3. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 10 6 3 1 21

4. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 10 7 0 3 21

5. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 10 6 1 3 19

6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 10 5 1 4 16

7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 10 5 0 5 15

8. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ 10 3 1 6 10

9. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ 10 2 0 8 6

10. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 10 2 0 8 6

11. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 10 1 2 7 5

12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ 10 2 0 8 4

Πρωταθλητής χειμώνα ο ΑΟΖ εγκαταστάθηκε 
στην κορυφή της Α1 μετά την πολύ σημαντική 
εκτός έδρας νίκη στο Δερβένι. Η γκέλα της "Κό-
ρινθος 06" και η ήττα στο δυνατό γήπεδο του Πέ-
λοπα έδωσε την ανάσα του ενός βαθμού διαφορά 
για την πρωτοπόρο ομάδα του Ζευγολατιού.

ΒάΘμολοΓΙά ά1 ΚάΤηΓορΙά
Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 14 9 4 1 31
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 14 10 0 4 30
3. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 14 8 3 3 27
4. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14 8 0 6 24
5. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 14 7 3 4 24
6. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 14 8 0 6 24
7. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 14 6 3 5 21
8. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 14 6 3 5 21
9. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 14 6 2 6 20
10. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 14 5 3 6 18
11. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 14 6 0 8 18
12. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 14 5 2 7 17
13. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 14 4 3 7 15
14. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 14 3 3 8 12
15. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 14 2 5 7 11
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. 14 1 2 11 5

ΒάΘμολοΓΙά ά2 ΚάΤηΓορΙά

Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 12 11 1 0 34
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 12 11 1 0 34
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 12 10 2 0 32
4. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 12 7 2 3 23
5. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 12 6 3 3 21
6. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 12 6 2 4 20
7. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 12 6 1 5 19
8. ΤΑΡΣΙΝΑ '97 12 4 3 5 15
9. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 12 3 3 6 12
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 12 3 4 5 11
11. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12 2 5 5 11
12. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 12 5 1 6 10
13. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 12 2 1 9 7
14. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 12 2 1 9 7
15. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 12 2 0 10 6
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 12 1 0 11 3

επόμενη αγωνιστική
10/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ- ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.

ΤΕΝΕΑΤΗΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ -ΠΕΛΟΠΑΣ

επόμενη αγωνιστική
11/1/15 ώρα 11.00 το πρωί

ΑΠΕΣΣΑΣ -ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ -ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ

ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ -ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ

Πηγή: wwwepskor.gr

επόμενη αγωνιστική
10/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ- ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

11/1/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ.-ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ.
ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ -ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ -ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ -ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ

Σημαντική εκτός έδρας νίκη: αΟ ΠΕραχΩραΣ - ταρΣιΝα '97  0-2

α2 ΚατΗΓΟρια ΚΟριΝθιαΣ

α1 ΚατΗΓΟρια ΚΟριΝθιαΣ b2 ΚατΗΓΟρια ΚΟριΝθιαΣ

Νίκη για την ομάδα των Ταρσινών και ποδαρικό 
με το δεξί στο 2015, καθώς επιβλήθηκε με 0-2 επί 
της ομάδας της Περαχώρας. Στο 3' ο Μανιάς από 
αριστερά σέντραρε αλλά ο αντίπαλος αμυντικός 
στην προσπάθεια να διώξει κρέμασε τον τερματο-
φύλακά του και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Σκορ 
ημιχρόνου 0-1. Η ομάδα των Ταρσινών έβγαλε 
φάσεις για το 0-2 με Ντάλλα, Κλουτσινιώτη, Αρα-
ποχριστόπουλο, Παπαδόπουλο. Στο 80' ο Βασίλης 
Βαρδουνιώτης με ασύλληπτο δυνατό σουτ έξω από 
την περιοχή έστειλε την μπάλα στο Γ της εστίας της 
Περαχώρας και έγραψε το τελικό 0-2.

Η ομάδα των Ταρσινών ευχαριστεί τον κόσμο 
για άλλη μια φορά που τους έκαναν να νιώθουν ότι 
παίζουν εντός έδρας. Ευχαριστούν την ομάδα της 
Περαχώρα για την άψογη φιλοξενία και τους εύχο-
νται καλή χρονιά και καλή πορεία. Τέλος, υπογραμ-
μίζουν ότι συνεχίζουν την πορεία τους και εύχονται 
καλή χρονιά σε όλους!!! 

ΣΚΟΡΕΡ: 0-1 αυτογκόλ και 0-2 Βαρδουνιώτης 
Βασίλης 

ΕΝΔΕΚΑΔΑ: Ντάλλας, Μανιάς Γιώργος, Αραπο-

χριστόπουλος Δημήτρης, Παπανικολάου Τάσος, 
Τσιφλίκου Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος Σωτήρης, 
Βαρδουνιώτης Τάκης, Κλουτσινιώτης Γιάννης, 
Ντερτινής Νίκος, Βαρδουνιώτης Βασίλης, Νάκης 
Χρήστος.

ΑΛΛΑΓΕΣ: Κοϊνης Φάνης αντί Παπαδόπουλου 
Σωτήρη Λαδάς Γιώργος αντί Κλουτσινιώτη Γιάννη.

 ■ ΤΑΡΣΙΝΑ '97. Η ενδεκάδα στον εκτός έδρας 
αγώνα κόντρα στον ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. 
ΟΡΘΙΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ντάλλας, Μανιάς Γιώρ-
γος, Αραποχριστόπουλος Δημήτρης, Παπανικο-
λάου Τάσος, Τσιφλίκου Αλέξανδρος, Παπαδό-
πουλος Σωτήρης.
ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Βαρδουνιώτης Τά-
κης, Κλουτσινιώτης Γιάννης, Ντερτινής Νίκος, 
Βαρδουνιώτης Βασίλης, Νάκης Χρήστος.
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15πολιτών
Γνώμη αθλητικά - απόψεις

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γράφει ο
ΙωάννηΣ ΜπΟύλΙάΣ

Όλα άρχισαν κατά την Αρχαιό-
τητα, όταν μορφές όπως ο Ηρα-
κλής γέννησαν τον Αθλητισμό.

Έκτοτε, πολλές άλλες αθλητι-
κές φυσιογνωμίες, συμπεριλαμ-
βανομένων Κορινθίων, ήρθαν να 
προστεθούν στον κατάλογο των 
ευεργετών του σώματος και της 
ψυχής, δηλαδή του Αθλητισμού, 
και να προβάλουν με τις νίκες 
τους τον ελληνισμό.

Το έργο αυτό της ανάδειξης του 
Αθλητισμού, έχουν την καλοσύνη 
σήμερα να συνεχίζουν αξιέπαινοι 
αθλητικοί σύλλογοι ανά την επι-
κράτεια και ειδικά στην περιοχή 
μας.

Εδώ, όμως, θα πρέπει να τεθεί 
υπό ηθική μελέτη η λειτουργία 
των αθλητικών συλλόγων. Ιδι-
αιτέρως συμβατοί με το αθλη-
τικό πνεύμα είναι οι σύλλογοι οι 
οποίοι παράγουν (ανατρέφουν, 
γαλουχούν, εμπνέουν, προετοι-
μάζουν) αθλητές, επ’ ωφελεία 
της κοινωνίας. Άλλοι δε σύλλο-
γοι εξασφαλίζουν έναντι αμοιβής 
(αγοράζουν) έναν αθλητή για να 
τον προσθέσουν στο δυναμικό 
της ομάδας τους.

Ανάλογης αξιολογήσεως πρέ-
πει να τύχει και η χρηματοδό-
τηση των αθλητικών συλλόγων 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Διερωτώμεθα τι είναι προτιμό-
τερο: να επιδοτούνται σύλλογοι 
για να αγοράζουν αθλητές ή να 
επιδοτούνται για να ανατρέφουν 
αθλητές; Πρόκειται για το αιώνιο 
ζήτημα των ιδεολόγων αθλητών 

και των μισθοφόρων αθλητών, 
καθώς και των αντίστοιχων στε-
λεχών εκάστου συλλόγου. Δηλα-
δή τίθενται προς κρίσιν το ηθικό 
(ιδεολογικό) και το υλικό (επαγ-
γελματικό, εμπορικό) πνεύμα του 
Αθλητισμού.

Ένας σύλλογος μεγάλης προ-
σφοράς στα αθλητικά πράγματα, 
είναι ο Α.Γ.Σ. «ο Άπις», με όνομα 
μυθικό και μητρώο ιστορικών 
διακρίσεων στα πανελλήνια και 
περιφερειακά πρωταθλήματα. 
Είναι ένας –καθ’ όλα κοινωνικός– 
φορέας με προσήλωση στην ηθι-
κή διάσταση του Αθλητισμού, ο 
οποίος φορέας τιμά το αθλητικό 
πνεύμα, παράγει γενιές αθλητών 
και δοξάζει την υπό ευρύτερη ή 
στενότερη έννοια πατρίδα του 

(Ελλάδα – Κορινθία).
Και, όπως συμβαίνει συχνά 

σε τέτοιες περιπτώσεις, κάποιες 
στιγμές, ορισμένοι αποπειρά-
θηκαν να εκμεταλλευθούν, να 
αδικήσουν, να βλάψουν ή και να 
διαλύσουν τον Άπι. Αυτός όμως 
στάθηκε όρθιος, αφού έχει βασι-
λική ικμάδα στα κύτταρά του, κα-
ταγόμενος από τον Άπι, τον μυθι-
κό βασιλέα της Πελοποννήσου.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Το-
πική Αυτοδιοίκηση έχει ξεχάσει 
τον Άπι, ξεχνώντας και το μέγε-
θος της 20ετούς προσφοράς του 
στη νέα γενιά.

Άραγε, μπορεί η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να υποκαταστήσει 
τον Άπι και να προσφέρει εκείνη, 
αντ’ αυτού, όσα πράττει ο Άπις;

Διότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες 
προς αυτούς οι οποίοι προσφέρουν…

 ■ Το στάδιο Νεμέας, πεδίο δόξας 
αρχαίων και σύγχρονων αθλητών της Κορινθίας

Ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος «άπΙς 
ΖευΓολάΤΙου» ιδρύθηκε στις 8 Αυγούστου 1995, 
συνεχίζοντας έτσι μια ιστορία πολλών χρόνων για 
τον Στίβο του Ζευγολατιού, από παλαιούς αθλητές 
και αθλήτριες που αγαπούσαν τον Αθλητισμό και 
το ιδεώδες του, με κοινή πεποίθηση τους ότι ο 
Αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων, τρόπος ζωής και 
μέσο διαμόρφωσης χαρακτήρων.
Όλες οι επιτυχίες – διακρίσεις αρχικά του Α.Ο 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ και στη συνέχεια του Α.Γ.Σ «ΑΠΙΣ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ», που έχουν κάνει το Ζευγολατιό 
να θεωρείται ως η Μητρόπολη του Στίβου 
επιτεύχθηκαν αποκλειστικά με την ανάδειξη 
αθλητών από τις Ακαδημίες του Συλλόγου, χωρίς 
μετεγγραφές και αμοιβές αθλητών.
Η στάση του Συλλόγου είναι υπεύθυνη ακόμα και 
για μαθητές που χρειάζονται προετοιμασία για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι ώστε να εξεταστούν 
με επιτυχία στα αγωνίσματα και να εισαχθούν σε 
Γυμναστική Ακαδημία, Στρατιωτικές σχολές κ.α.
Είναι ο μοναδικός Σύλλογος στο δήμο Βέλου – 
Βόχας και γενικότερα σε ολόκληρη την Κορινθία σε 
όλα τα αθλήματα, που έχει κατακτήσει Πρωτάθλημα 
Ελλάδας σε ομαδικό επίπεδο και αυτό όχι μονάχα 
μια φορά, αλλά τέσσερις.
Με τα παραπάνω σαν ιδέα και προοπτική ο "ΑΓΣ 
ΑΠΙΣ" συνεχίζει και σήμερα με συνολικό αριθμό 
παιδιών στις Ακαδημίες που φτάνει τους 150 
Αθλητές - τριες !!!!
Ο Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ κόντρα στα προβλήματα της εποχής 
μας δημιούργησε και τμήμα Βόλεϊ αξιοποιώντας 
τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Δήμου μας. Στη προσπάθεια του αυτή ο ΑΠΙΣ ζητά 
την συνδρομή σας με οποιοδήποτε ποσό με την 
υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ 
και χρόνια. Ο ΑΠΙΣ πιστεύει ότι θα σταθείτε αρωγοί 
στην προσπάθεια αυτή που βοηθάει τα παιδιά, τον 
αθλητισμό και τον τόπο μας.  Τη συνδρομή σας 
μπορείτε να καταθέσετε στην Τράπεζα Πειραιώς 
στον λογαριασμό του Συλλόγου 6140-128167-
330 ή στα μέλη του Δ.Σ. ΑΓΣ ΑΠΙΣ Ζευγολατιου τηλ. 
Συλλ. 2741054323 και 6951365569
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16 πολιτών
ΓνώμηΕκλογές 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΕ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗ     

Η ανυπαρξία στοιχειώδους  εθνικού 
σχεδιασμού και η πολιτική της παθητι-
κής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθε-
ρη ΚΑΠ καθώς και οι καταστροφικές 
επιλογές που ακολούθησαν οι κυβερ-
νήσεις του δικομματισμού οδήγησαν 
σε βαθιά και παρατεταμένη κρίση τον 
αγροτικό τομέα.

Μικρός και πολυτεμαχισμένος κλή-
ρος, μεγάλος σε ηλικία πληθυσμός, 
έλλειψη υποδομών, τεχνολογική εξάρ-
τηση της χώρας σε όλα τα επίπεδα της 
πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίη-
σης, οργάνωσης και εμπορίας, είναι 
μερικά από σημαντικά προβλήματα της 
ελληνικής γεωργίας.

Προσθέτοντας στα παραπάνω τη 
μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει τον 
αγροτικό χώρο με κορυφαία πράξη της 
εκχώρηση της ΑΤΕ στον όμιλο Πειραι-
ώς, ο πρωτογενής τομέας  οδηγείται 
ραγδαία στην πλήρη αποσάθρωση του.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Η πρόταση μας για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα 
απευθύνεται αλλά και προϋποθέτει την 
ενεργή συμμετοχή όλης της κοινωνίας 
της υπαίθρου.

Πρώτα και κύρια την ενεργό συμμε-
τοχή των αγροτών, τόσο στη διαμόρφω-
ση των πολιτικών όσο και στην υλοποί-
ηση τους. 

Εξίσου σημαντικό είναι να ενταχθούν 
σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι εμπλεκό-
μενοι με την αγροτική παραγωγή φορείς 
και συλλογικότητες.

Η εναλλακτική ριζοσπαστική αγρο-
τική πολιτική μας για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση και την ανόρθωση του 
πρωτογενή τομέα έχει στόχο μια βιώσι-
μη γεωργία σε όφελος των κοινωνικών 
αναγκών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
•	 Δημόσιος στρατηγικός σχεδιασμός
•	 Στήριξη συνεργατισμού και εναλλα-

κτικών σχημάτων κοινωνικής οικο-
νομίας
•	 Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος 

– αναδιανομή σε όφελος των μικρο-

μεσαίων αγροτών
•	 Στήριξη νεο-εισερχόμενων στη γε-

ωργία

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1) Μέτρα άμεσης μείωσης του κό-

στους παραγωγής
2) Εξυγίανση συστήματος εμπορίας 

με στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών πα-
ραγωγού καταναλωτή 

3) Παροχή ρευστότητας στον αγροτικό 
χώρο

4) Εφαρμογή δίκαιου, απλού και απο-
τελεσματικού συστήματος φορολόγη-
σης του αγροτικού εισοδήματος.

5) Στήριξη νεοεισερχόμενων στον 
αγροτικό χώρο

6) Διασφάλιση των εργασιακών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των 
απασχολούμενων στη γεωργία. 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1) Εξυγίανση συστήματος εμπορίας με 

στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών πα-
ραγωγού καταναλωτή 

2) Εξυγίανση και αναγέννηση των αγρο-
τικών συνεταιρισμών με νομοθετικό 
πλαίσιο που θα διασφαλίζει  τη δημο-
κρατική συμμετοχική λειτουργία τους 
και τον παραγωγικό προσανατολισμό 
τους

3) Αύξηση προστιθέμενης αξίας αγρο-
τικών προϊόντων και ενίσχυση της 
ποιοτικής γεωργίας

4) Επαναδραστηριοποίηση του δημοσί-
ου ως αρωγού του αγροτικού τομέα 

5) Ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας και 
τεχνολογίας

6) Ειδικές κλαδικές και χωρικές πολι-
τικές

7) Χωροταξικός – περιβαλλοντικός σχε-
διασμός και στήριξη της υπαίθρου

8) Δημόσια αγροτική τράπεζα για την 
στήριξη  της  πρωτογενούς παραγω-
γής,  αλλά και της μεταποίησης και  
διάθεσης των παραγομένων προϊό-
ντων 

9) Ενίσχυση του δημόσιου και καθολι-
κού συστήματος ασφάλισης  του συ-
νόλου της αγροτικής παραγωγής, με 
αναμόρφωση του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ 
Η αγροτική πολιτική οφείλει να πά-

ψει να είναι αποκλειστικά και μόνο ένας 
μηχανισμός κατανομής ενισχύσεων και 
να ενεργοποιήσει τα αναπτυξιακά ανα-
κλαστικά του αγροτικού χώρου, ώστε να 
αναβαθμίσει τον ρόλο του τόσο σε οικο-
νομικό (περιφερειακή ανάπτυξη – δη-
μιουργία διακλαδικών σχέσεων με την 
υπόλοιπη οικονομία) όσο και κοινωνικό 
επίπεδο (ασφάλεια και ποιότητα τροφί-
μων, προστασία του περιβάλλοντος).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
•	Αναδιάρθρωση	 της	 αγροτικής	παρα-

γωγής. Παραγωγή ποιοτικών προ-
ϊόντων, ασφαλών για τους κατανα-
λωτές. Ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊ-
όντων. (Κορινθιακή σταφίδα, Σουλτα-
νίνα, Αγιωργίτικο Νεμέας, πολλαπλα-
σιαστικό υλικό –φυτώρια-, προϊόντα 
της πεδιάδας του Φενεού).
•	 Αύξηση	 των	 καλλιεργειών	 κηπευτι-

κών προϊόντων. Δημιουργία ομάδων 

παραγωγών και οργάνωση κέντρων 
παραγωγής. 
•	Αναβάθμιση	 των	κρατικών	υπηρεσι-

ών και υποδομών, που υπάρχουν στο 
Νομό ( ΠΕΓΕΑΛ, κρατικό κτήμα Ξυ-
λοκάστρου, κρατικό κτήμα Βέλου και 
Κονιάρειο Ινστιτούτο) με σκοπό την 
ανάδειξη και βελτίωση των καλλιερ-
γειών και την αγροτική έρευνα.
•	Προώθηση	των	αγροτικών	προϊόντων	

ΟΠΑΠ (προϊόντα ονομασίας προελεύ-
σεως), της βιολογικής γεωργίας και 
εναλλακτικών μορφών μεταποίησης 
και εμπορίας των αγροτικών προϊ-
όντων, με πρωτεύοντα ρόλο στους 
συνεταιρισμούς. Προστασία της ζώ-
νης ΠΟΠ (προϊόντα ονομασίας προε-
λεύσεως).
•	 Λειτουργία	 της	 Περιφερειακής	 Αγο-

ράς του Λεχαίου για τη διάθεση των 
αγροτικών προϊόντων και την παρά-
καμψη των μεσαζόντων.
•	 Λειτουργία	 του	 ΑΤΕΙ	 οινολογίας	 –	

αμπελουργίας στη Νεμέα, με έμφα-
ση στην εφαρμογή μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και τη δημιουργία 
υποδομών, που θα καταστήσουν την 
περιοχή σε αμπελο –οινικό κέντρο 
της Μεσογείου.
•	Ενίσχυση	της	κτηνοτροφίας	στο	νομό,	

η οποία  μπορεί να έχει εξαιρετικές 
προοπτικές. Καλλιέργεια κτηνοτροφι-
κών φυτών. 
•	Πάταξη	 του	παράνομου	κυκλώματος	

οινοποίησης και εμπορίας εισαγομέ-
νων αγροτικών προϊόντων που βα-
φτίζονται ελληνικά. 
•	 Προστασία	 των	 υδάτινων	 πόρων,	

δημιουργία μικρών τοπικών φραγ-
μάτων και λιμνοδεξαμενών για τον 
εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζο-
ντα και μπορούν να δώσουν λύσεις 
τόσο στο θέμα της ύδρευσης, όσο και 
στο θέμα της άρδευσης. Επίσπευση 
της κατασκευής του φράγματος στον 
Ασωπό. Αξιοποίηση του φράγματος 
στη λίμνη Δόξα με την κατασκευή του 
δικτύου διανομής.
•	 Εκσυγχρονισμός	 του	 αρδευτικού	 δι-

κτύου του νομού, το οποίο  θα συμβά-
λει στη μείωση του κόστους παραγω-
γής και στην ορθολογική διαχείριση  
των υδάτινων πόρων. 

η πρόταση του ςυρΙΖά για την αγροτική πολιτική


