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ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Δύο άρθρα-παρεμβάσεις 

για τις εκλογές 

της Κυριακής

n σελ. 7

3ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Νίκη επί του Ολυμπιακού και 3η θέση!  n σελ. 10

3ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Δύο μετάλλια στο Παίδων-Κορασίδων!  n σελ. 12

3 ΕΠΙΤΡ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΒΟΧΑΣ: Χάλκινο και κλήση στην εθνική!  n σελ. 12

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παραίτηση 
με αιχμές 

του Γραμματέα του 
Δ.Σ. Φάνη Παππά

για λόγους προσωπικής 
και πολιτικής ευθιξίας

Με δεύτερη 
επιστολή παραιτείται 

και από 
το συνδυασµό 

"ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ" και 
ανεξαρτητοποιείται

n σελ. 2

 � n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 4-5

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Οι δήμαρχοι μαζί με το λαό να 
διεκδικήσουν και να απαιτήσουν 

τα κονδύλια που χρειάζονται

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α Θ  Λ  Η  Τ  Ι  Κ  Α

Η θάλασσα 
κατατρώει 
την παραλία 
Μεγάλες καταστροφές 
στο παραλιακό 
μέτωπο από τους 
πρόσφατους ανέμους 
Γέμισαν τα σπίτια 
θαλασσινό νερό!

σελ. 6

ΑΣΣΟΣ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΛΕΧΑΙΟ

∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου-Βόχας µε τη Λαϊκή Συσπείρωση

Σε µία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη ο Σωτ. Παπαγεωργίου καταθέτει τις απόψεις του 
για την αποτυχία του "Καλλικράτη", το ρόλο που πρέπει να έχει ο δήµος, την ανάπτυξη, τη διαχείριση 
των απορριµµάτων, αλλά και το διακύβευµα των εκλογών της 6ης Μαΐου.

ΑΚΟΜΑ: Άρθρο του Γ. Πούρου για τα δημοτικά τέλη
στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου

Μας έκαναν περήφανους!
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ς Παραίτηση με αιχμές του 

Γραμματέα του Δ.Σ. Φάνη Παππά
Μετά την αήθη και συκοφαντική δυσφήµηση που δέχτηκα ως γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου από την συγκεκριµένη εφηµερίδα - χωρίς καµία παρέµβαση 
της ∆ηµοτικής Αρχής - είµαι υποχρεωµένος να υποβάλλω ενώπιον σας την 

παραίτηση µου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο παραιτηθείς γραµµατέας στην επιστολή του

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ - 

ΒΟΧΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕ∆ΑΡΗ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ 

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» ∆ΗΛΩΣΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Του Θεοφάνη Ιωαν. Παππά, Ανεξάρτητου 
∆ηµοτικού Συµβούλου Βέλου - Βόχας.

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, µε την παρούσα σας δηλώνω την 
παραίτησή µου και την αποχώρηση µου από τον συνδυα-
σµό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ µε επικεφαλής τον κ. Νικόλαο Μπούρα, 
συνδυασµό µε τον οποίο εξελέγη στις δηµοτικές εκλογές 
του Νοεµβρίου του 2010.

Ήδη µε την παρούσα, σας δηλώνω ότι παραµένω ανε-
ξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Βέλου - Βόχας καταθέτοντας την γνώµη µου και την 
ψήφο µου µε ευθύτητα, ειλικρίνεια και εντιµότητα, πάντα µε 
γνώµονα το συµφέρον των πολιτών το οποίο θέλησα να 
υπηρετήσω ασχολούµενος µε τα κοινά της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, θέλοντας να προσφέρω στον τόπο µου και στους 
συνδηµότες µου. Στην συµµετοχή µου στο προεδρείο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας ως γραµµατέας του 
Συµβουλίου, ουδέποτε προέβαλλα το προσωπικό µου συµ-
φέρον και φιλοδοξία και χωρίς να υπολογίσω το προσωπι-
κό µου κόστος, πάντοτε εργάσθηκα µε αυταπάρνηση, ειλι-
κρίνεια και εντιµότητα για την πρόοδο των θεµάτων και την 
επίλυση των προβληµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. ∆υ-
στυχώς όµως πολλές φορές στην πορεία µου αυτή ήµουν 
µόνος, χωρίς την στήριξη του συνδυασµού µε τον οποίο 
εξελέγη, ο επικεφαλής του οποίου χαράσσει δική του αυτό-
νοµη πορεία, χωρίς ποτέ να κληθούµε τα µέλη του συνδυα-
σµού που τον στήριξαν και τον εξέλεξαν δηµοτικό σύµβου-
λο να συνεδριάσουµε προκειµένου από κοινού να αντιµε-
τωπίσουµε τα προβλήµατα που ανακύπτουν και να έχουµε 
µία κοινή πολιτική και στόχο στην αντιµετώπιση των ζητη-
µάτων που ανακύπτουν στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε τις αρ-
χές και τις προγραµµατικές δηλώσεις του συνδυασµού ΝΕΑ 
ΠΟΡΕΙΑ. ∆υστυχώς ο συνδυασµός από τις εκλογές του 
Νοεµβρίου του 2010 και εντεύθεν, ουδέποτε συνεδρία-
σε, ουδέποτε συγκάλεσε τα µέλη και τους υποψηφίους που 
έδωσαν αγώνα για την εκλογική επιτυχία του συνδυασµού 
και ουδέποτε ενηµέρωσε όχι µόνο τα µέλη αλλά και εµένα 
ως εκλεγµένο δηµοτικό σύµβουλο για την πορεία του συν-
δυασµού και τα προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για τους ανωτέρω λόγους, παραµένω Ανεξάρτητος ∆η-
µοτικός Σύµβουλος µαχόµενος τα καθηµερινά προβλήµατα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης τιµώντας την ψήφο των δηµο-
τών που µε εξέλεξαν στο Συµβούλιο του ∆ήµου µας.

Στιµάγκα, 27/04/2012
Θεοφάνης I. Παππάς

Διαβάστε 
τις δύο επιστολές: 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕ∆ΑΡΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Του Θεοφάνη Ιωαν. Παππά, Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Βέλου - Βόχας.
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, µε την παρούσα σας δηλώνω την παραίτησή µου από την 

θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο οποίο συµµετείχα µέχρι σή-
µερα δυνάµει της υπ’αριθµ. 1/2011 απόφασης εκλογής µου, για λόγους προσωπι-
κής και πολιτικής ευθιξίας.

Ήδη σας είναι γνωστό το γεγονός, ότι εδώ και µία εβδοµάδα από σήµερα, δέχο-
µαι ανήθικη, ανέντιµη και συκοφαντική επίθεση από συγκεκριµένη εφηµερίδα του 
τοπικού τύπου, προσβάλλοντας την τιµή και την υπόληψή µου τόσο ως πρόσωπο 
όσο και την θέση µου ως γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σας.

Η συγκεκριµένη εφηµερίδα προέβη στην συκοφαντική δυσφήµησή µου θέλο-
ντας να βλάψει το πρόσωπο µου και την προσφορά µου στην τοπική κοινωνία και 
τους συνδηµότες µου, οι οποίοι µε τίµησαν µε την ψήφο τους.

Είναι γνωστή σε όλους τους δηµότες η έντιµη και ανιδιοτελή προσφορά µου στο 
∆ήµο µας µε την ανελλιπή παρουσία µου σε όλα τα δηµοτικά συµβούλια από τη 
θέση του Γραµµατέα του συµβουλίου στην οποία είχα εκλεγεί καθώς και από τον 
ενεργό ρόλο που διαδραµάτιζα στις επιτροπές του ∆ήµου που συµµετείχα, κατα-
θέτοντας την γνώµη µου και την ψήφο µου µε ευθύτητα, ειλικρίνεια και εντιµότη-
τα, πάντα µε γνώµονα το συµφέρον των πολιτών το οποίο έχουµε ταχθεί να υπη-
ρετούµε ως αιρετοί του ∆ήµου µας. Μάλιστα, πολλές φορές στήριξα την ∆ηµοτι-
κή Αρχή και τον ∆ήµαρχο, κ. Αννίβα Παπακυριάκο, σε κρίσιµα θέµατα και ψηφο-
φορίες αποφασίζοντας πάντα κατά συνείδηση τιµώντας την ψήφο των συνδηµο-
τών µου.

Μετά την αήθη και συκοφαντική δυσφήµηση που δέχτηκα ως γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου από την συγκεκριµένη εφηµερίδα - χωρίς καµία παρέµβαση 
της ∆ηµοτικής Αρχής - είµαι υποχρεωµένος να υποβάλλω ενώπιον σας την παραί-
τηση µου από την θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και από 
την επιτροπή σφραγίσεως καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (η οποία 
ουδέποτε συνεδρίασε µέχρι σήµερα), προκειµένου να υποστηρίξω τον εαυτό µου, 
απευθυνόµενος στην ποινική και αστική δικαιοσύνη προς αποκατάσταση της αλή-
θειας και του ονόµατος µου.

Στιµάγκα, 27/04/2012 
Μετά τιµής

Θεοφάνης I. Παππάς

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

∆/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 εφηµερίδαςΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΕΛΕΝΗ

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου            ΤΗΛ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

ΦΑΣΙΛΗ- ΚΑΤΣΑΡΟΥ

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

O ∆ήμος Βέλου Βόχας συμμέτοχος 
στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού  

Let’s Do It Greece

Καθαρίστηκαν οι παραλίες 
του δήµου µας 

Ο Δήμος Βέλου Βόχας συμμετέχοντας στην εκστρατεία καθαρισμού 
Let’s do it  Greece την Κυριακή 29 Απριλίου έκανε πράξη το μήνυ-
μα "Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα". 

Ενεργοποιώντας την εθελοντική ομάδα "Αρωγή" αλλά και συλλόγους, 
σχολεία αλλά και απλούς πολίτες καθαρίστηκαν μέσα σε μία μέρα οι 
σημαντικότερες παραλίες του δήμου μας. 

Το παρών έδωσε σύσσωμη η δημοτική αρχή, αλλά και πλήθος κό-
σμου, κυρίως μαθητών που συμμετείχαν στη δράση. Δύτες από το "Κα-
ταδυτικό Σώμα Κορίνθου" βούτηξαν και καθάρισαν το λιμάνι του Βρα-
χατίου, ενώ τα οχήματα του δήμου είχαν αναλάβει την αποκομιδή των 
απορριμμάτων που συνέλεγαν οι εθελοντές από την περιοχή. 

"Παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας"
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος αναφερόμενος 

στη δράση που πραγματοποιήθηκε είπε ότι "συµµετείχε η οµάδα εθελο-
ντισµού του δήµου µας ΑΡΩΓΗ, αρκετά σχολεία του δήµου, οι Σαµαρείτες 
του Ερυθρού Σταυρού και το Καταδυτικό Σώµα Κορίνθου που έχει αναλά-
βει τον καθαρισµό του λιµανιού. Θέλουµε να ευαισθητοποιήσουµε τους πο-
λίτες να συµµετέχουν εθελοντικά σε τέτοιου δράσεις κι έτσι παίρνουµε τις τύ-
χες στα χέρια µας. 

Εµείς κάναµε την αρχή, ελπίζουµε σε µία καλύτερη συνέχεια", κατέληξε 
για να συμπληρώσει πώς ο δήμος θα είναι πάντα παρών, να βοηθά και 
να στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες. 

Για 2η συνεχή χρονιά 
η ΚΑΜΕΡΑΤΑ στο ∆ήµο µας

Ο ∆ήµος Βέλου Βόχας σε συνεργασία 
µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Ν. Κορινθίας και το 3ο Γυµνάσιο 
Κορίνθου διοργανώνουν και σας προσκα-
λούν την Παρασκευή 4 Μαϊου 2012
και ώρα 20.00 στη συναυλία της ΚΑ-
ΜΕΡΑΤΑ-Ορχήστρας των Φίλων της 
Μουσικής, στο χώρο του πρώην κινηµα-
τογράφου ΑΜΟΡΕ στο Ζευγολατιό.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαί-
σια του πιλοτικού µαθήµατος της χορω-
δίας της  µουσικής οµάδας του 3ου Γυµνα-
σίου Κορίνθου. Η υπεύθυνη για το πρό-
γραµµα και την οργάνωση της εκδήλωσης 
είναι η καθηγήτρια µουσικής κα. Ανα-
στασία Γ. Τσαπάλου.
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■ H διοικητική μεταρρύθμιση «Καλ-
λικράτης» μετρά ένα χρόνο ζωής. 
Ποια είναι η άποψή σας για την 
εφαρμογή του: Είναι επιτυχημένη 
ή αποτυχημένη και γιατί; Ποια πι-
στεύετε ότι είναι τα κυριότερα ση-
μεία στα οποία χωλαίνει ο «Καλλι-
κράτης»;

Ο «Καλλικράτης», στη βασική του φι-
λοσοφία στηρίχτηκε στις αποφάσεις και 
συνθήκες της ΕΕ, εκπονήθηκε με όχημα 
την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ με τη συμφω-
νία στους στρατηγικούς στόχους, τη σύ-
μπνοια και τη συνεργασία των στελεχών 
της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι νέες τοπικές διοικήσεις δεν έχουν κα-
μιά σχέση με την έννοια της τοπικής «αυ-
τοδιοίκησης», που άλλωστε έχει αλλοιω-
θεί εδώ και πολλά χρόνια και τυπικά με 
τον «Καποδίστρια 1» του ΠΑΣΟΚ και τις 
αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που επέβα-
λε η ΝΔ ενταγμένες όλες στις αντίστοιχες 
αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ. Η εφαρ-
μογή του δεν είναι επιτυχημένη ή αποτυ-
χημένη. Είναι βαθιά αντιλαϊκή. 

Οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι το 
δεξί χέρι της κεντρικής διοίκησης, το 
όχημα για να μπουν μεγάλοι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι σε τομείς όπως η καθαρι-

ότητα. Όχημα για την παραπέρα υποβάθ-
μιση της Υγείας και της Παιδείας και να 
ανοίξει ο δρόμος για την παραπέρα ιδιω-
τικοποίηση τους. Με αυτούς τους όρους 
δώσαμε τη μάχη των εκλογών, είχαμε το-
νίσει πως είναι βαθιά πολιτικές και πως 
δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα αλλά οι 
δυνάμεις που τα υποστηρίζουν. Δυστυ-
χώς η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις 
θέσεις μας. Και με αυτές τις θέσεις πο-
ρευόμαστε μέσα στα συμβούλια.   

■ Στο επίπεδο της λειτουργίας του 
δήμου, τώρα. Ξεκινώντας από τα 
τοπικά συμβούλια θεωρείται τη 
λειτουργία τους ικανοποιητική και 
τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για 
την αναβάθμισή τους;  

Για εμάς το κρίσιμο ζήτημα είναι η δια-
χείριση των αρμοδιοτήτων των συμβουλί-
ων και σε όφελος ποιου θα είναι. Με δε-
δομένο ότι ο θεσμός δεν έχει χαρακτη-
ριστικά λαϊκής συμμετοχής, αλλά απο-
τελεί τμήμα της κρατικής διοίκησης και 
με δεδομένη την πλειοψηφία και το συ-
σχετισμό μέσα στα συμβούλια, η διαχείρι-
ση αυτή δεν θα στοχεύει στην ουσιαστι-
κή επίλυση οξυμένων προβλημάτων των 
εργαζομένων, των φτωχών και μεσαίων 

αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των τοπικών προ-
βλημάτων είναι απόρροια της γενικής 
πολιτικής γραμμής και είναι αδύνατο να 
υπάρχει αντιμετώπιση των τοπικών και 
περιφερειακών ανισοτήτων όσο υπάρ-
χει η βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική. Τα 
συμβούλια παίζουν το ρόλο που τους έχει 
ανατεθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. 

■ Κατά τη γνώμη σας το χρέος που 
κληρονόμησε ο δήμος μας από τον 
πρώην δήμο Βέλου, πόσο επηρεά-
ζει τη λειτουργικότητά του; 

Την τελευταία εβδομάδα έχει γεμίσει 
ο τοπικός τύπος από δηλώσεις αγανα-
κτισμένων δήθεν δημάρχων, ότι έχουν 
πολλές αρμοδιότητες αλλά δεν έχουν τα 
απαιτούμενα κονδύλια. Είναι υποκριτές. 
Ήξεραν πως η στρόφιγγα από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό θα έκλεινε. Τώρα 
βγαίνουν και διαμαρτύρονται για να 
προετοιμάσουν το έδαφος για τις αυξή-
σεις στα δημοτικά τέλη στο νερό και στο 
ρεύμα, για τα τέλη ανταποδοτικότητας. 
Να πείσουν τους απλήρωτους εργαζόμε-
νους των δήμων πως τάχα είναι αθώοι 
οι δήμαρχοι και πως για όλα φταίει η κε-
ντρική διοίκηση. Οι δήμαρχοι να βγουν 
διεκδικητικά, με οργανωμένο το λαό στο 
πλευρό τους και να απαιτήσουν τα κον-
δύλια που χρειάζονται. Όμως αυτές οι 
πλειοψηφίες είναι συνένοχες, εφαρμό-
ζουν στο ακέραιο τις αντιλαϊκές πολιτι-
κές των κομμάτων τους, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. 
Όχι μόνο δεν θα διεκδικήσουν τίποτα 
αλλά θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσό-
τερο τη ζωή των κατοίκων.

■ Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασι-
κοί άξονες πάνω στους οποίους θα 

Σωτήρης Παπαγεωργίου
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου-Βόχας µε τη Λαϊκή Συσπείρωση

Οι δήμαρχοι μαζί με το λαό 
να διεκδικήσουν 
και να απαιτήσουν τα 

κονδύλια που χρειάζονται
Σε µία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη ο Σωτ. Παπαγεωργίου 
καταθέτει τις απόψεις του για την αποτυχία του "Καλλικράτη", το 
ρόλο που πρέπει να έχει ο δήµος, την ανάπτυξη, τη διαχείριση των 
απορριµµάτων, αλλά και το διακύβευµα των εκλογών της 6ης Μαΐου.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

Μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
Σίδερης Φώτης

Φυσική-Χημεία: Λέκκας ΝίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ
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μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη της 
περιοχής μας;

Η ανάπτυξη είναι ένα θέμα που συζητιέ-
ται και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και σε 
τοπικό. Το ζήτημα είναι ποιόν θα εξυπηρετεί 
αυτή η ανάπτυξη. Ας υποθέσουμε πως χτί-
ζεται μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην 
παραλιακή ζώνη. Θα είναι ανάπτυξη; Με 
άθλιους μισθούς για τους ξενοδοχοϋπάλλη-
λους και με δεδομένο ότι οι μισοί και πλέον 
εργαζόμενοι και τα υπόλοιπα φτωχά στρώ-
ματα δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε δι-
ακοπές. Αυτή η ανάπτυξη που ευαγγελίζο-
νται δεν θα εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν θα προχω-
ρήσουν στην κατασκευή υποδομών, παιδι-
κών σταθμών, κέντρων υγείας. Αντίθετα τα 
κλείνουν, κάνοντας κόλαση τη ζωή των κα-
τοίκων. Βέβαια και το περιβάλλον έχει αφε-
θεί στα χέρια ΜΚΟ, οι οποίες παίρνουν γεν-
ναίες χρηματοδοτήσεις για να καθαρίσουν 
μια παραλία ή να φτιάξουν ένα πάρκο με μια 
παιδική χαρά. Ανακυκλώνουν και ένα κομ-
μάτι ανεργίας με εξάμηνες συμβάσεις, χω-
ρίς ασφάλιση.

■ Η διαχείριση των απορριμμάτων και 
η προστασία του περιβάλλοντος στο 
δήμο μας. Ποιες δράσεις θα μπορού-
σαν να προαχθούν για να βελτιωθεί το 
επίπεδο και η ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων του δήμου μας; 

Η διαχείριση των απορριμμάτων έτσι 
όπως έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στις 
συνθήκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε 
όλη τη χώρα, αλλά και στο δήμο παρουσιά-
ζει την εξής εικόνα:

Αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια 
υγεία καθώς και για την υγεία των εργαζο-
μένων στην καθαριότητα.

Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα οι ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουρ-
γούν σαν ημιελεγχόμενες, είναι μάστιγα για 
τα γύρω χωριά.

Είναι κύριος παράγοντας υποβάθμισης 
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Η κατάσταση όχι μόνο δεν θα βελτιωθεί, 
αλλά θα γίνει ακόμα χειρότερη με την εκχώ-
ρηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων 
στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Αποτελεί 
πόλο προσέλκυσης επιχειρηματικών ομίλων 
για επενδύσεις με μεγάλα κέρδη και όχι με 
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών ανα-
γκών. Να σημειώσουμε πως η ιδιωτικοποί-
ηση της καθαριότητας θα σημάνει και απο-
λύσεις εργαζομένων ή στην καλύτερη νέες 
συμβάσεις με 300- 400 ευρώ. Καμία επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην καθαριότητα. 
Μόνο με τη λαϊκή εξουσία και οικονομία, με 
ενιαίο δημόσιο φορέα διαχείρισης και επε-
ξεργασίας απορριμμάτων, με περιβαλλοντι-
κό και χωροταξικό σχεδιασμό, θα δοθεί ορι-
στική λύση σε αυτό το πρόβλημα.  

■ Θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας ο 
δήμος μας, με δεδομένα τα χρέη που 
αντιμετωπίζει, να σταθεί κοντά στους 
δημότες και να τους στηρίξει έναντι 
της δύσκολης οικονομικής και κοινω-

νικής συγκυρίας στην οποία βρίσκο-
νται; 

Το αν ο δήμος θα σταθεί δίπλα στους ερ-
γαζόμενους, στους φτωχούς αγρότες, στους 
αυτοαπασχολούμενους, που καταστρέφο-
νται από την πολιτική της ΝΔ και του ΠΑ-
ΣΟΚ, δεν εξαρτάται από την οικονομική κα-
τάσταση του δήμου, αλλά από την πολιτική 
τοποθέτηση της πλειοψηφίας του συμβουλί-
ου. Αλλά ποιός θα πάει κόντρα στο κόμμα 
του; Οι δήμαρχοι είναι συνένοχοι στην εξα-
θλίωση του λαού. Για τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση ούτε τα συσσίτια, ούτε τα κοινωνικά πα-
ντοπωλεία, σε συνεργασία με την εκκλησία 
είναι λύση. Γιατί δεν είναι αυτή η ζωή που 
αξίζει στον λαό, στους ανθρώπους που με 
την εργασία τους παράγουν αμύθητο πλού-
το, τον οποίο κλέβουν μια χούφτα καπιταλι-
στές και για αντάλλαγμα τους δίνουν ένα ξε-
ροκόμματο. Ο δήμος πρέπει να είναι μπρο-
στάρης στην οργάνωση του λαού. Σε κάθε 
χωριό, σε κάθε γειτονιά, να μην πληρωθεί 
κανένα χαράτσι, να μη μείνει κανένα σπί-
τι χωρίς ρεύμα, να μην πεινάσει κανένας 
άνεργος. Να είναι εκφραστής αλληλεγγύης 
για κάθε σπίτι που στενάζει και όχι φορέας 
φιλανθρωπίας και ψεύτικου ανθρωπισμού.

■ Την προσεχή Κυριακή 6 Μαΐου ο λαός 
θα προσέλθει στις κάλπες να ψηφί-
σει. Αν μπορούσατε να μιλήσετε στον 
καθένα ξεχωριστά πριν μπει στο πα-
ραβάν, τι θα λέγατε στον αγρότη, τον 
άνεργο, τον συνταξιούχο, τον εργαζό-
μενο;

Καλούμε ιδιαίτερα τα εργατικά, φτωχά λα-
ϊκά στρώματα που μέχρι τώρα ακολουθού-
σαν τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, και όμως λέμε, 
αυτοί είναι οι ρυθμιστές των εξελίξεων στις  
7 του Μάη. Αν ο λαός δηλαδή θα είναι ετοι-
μοπόλεμος να αντεπιτεθεί, ή αν θα είναι ξε-
γελασμένος από αυταπάτες και ύστερα από 
λίγο θα αισθάνεται για άλλη μια φορά ηττη-
μένος και προδομένος. Αυτοί έχουν την υπό-
θεση στα χέρια όμως. Γιατί έζησαν και όμως 
υποσχέσεις όμως ΝΔ και όμως υποσχέσεις 
του ΠΑΣΟΚ και τα τρομοκρατικά όμως δι-
λήμματα, δοκίμασαν πολύ και όμως δύο. 
Εναλλάξ ψήφισαν και όμως δύο. Αυτοί ρυθ-
μίζουν σήμερα όμως εξελίξεις. Και πρέπει να 
όμως πούμε ότι αν θέλουν να ξανανιώσουν 
την ελπίδα να αναπτερώνεται, αν θέλουν 
να μην αισθάνονται προδομένοι, αν θέλουν 
να μην αισθάνονται ότι όμως χρησιμοποίη-
σαν την ψήφο, τότε με ασφάλεια μπορούν 
να ρίξουν στην κάλπη τα ψηφοδέλτια του 
ΚΚΕ. Όμως ξέρουν. Ξέρουν ότι εμείς δε λέμε 
άλλα τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη. Άλλα πριν 
την κάλπη κι άλλα μετά την κάλπη. Μαζί 
όμως και μαζί με όμως που αγωνιστήκαμε 
όλα αυτά τα χρόνια θα είμαστε στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα και όλοι μαζί να βοηθή-
σουμε στην αναγέννηση όμως κινήματος, το 
οποίο δε θα περιορίζεται σε έναν αγώνα χα-
ρακωμάτων, αλλά και θα αποκρούσει τα νέα 
μέτρα –και μακάρι να αποσπάσει και ορισμέ-
νες κατακτήσεις- ένα κίνημα όμως που θα 
τραβάει μπροστά, πετώντας όλα τα εμπόδια 
και διεκδικώντας αυτό που ανήκει στο λαό, 
που πρέπει να ανήκει, τη δική του εξουσία».

«Ο δήμος πρέπει να είναι μπροστάρης στην 
οργάνωση του λαού», τονίζει ο Σωτ. Παπαγεωργίου, 

«να είναι εκφραστής αλληλεγγύης για κάθε σπίτι 
που στενάζει και όχι φορέας φιλανθρωπίας 

και ψεύτικου ανθρωπισμού».

∆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
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Για το 2012, ο δήµος Κορινθίων  δεν ψήφισε αύξηση στα τιµολόγια, αλλά πα-
ρέµειναν  τα τιµολόγια που είχαν ψηφιστεί για το έτος 2011, τα οποία και εί-
χαν αυξηθεί σηµαντικά. Η γενικότερη τάση και στόχος του δηµοτικής αρχής εί-
ναι η εξοµοίωση-εξίσωση των τιµολογίων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
Έτσι λοιπόν, οι φόροι-τέλη έχουν ως εξής:

1.  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατοικίες -Οικιακή Χρήση:
Ενδεικτικά, αναφέρω τα παρακάτω:

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες Προηγούµενη τιµή € 
/ τ.µ. ετησίως

Ισχύουσα τιµή 
€ / τ.µ. ετησίως

Κόρινθος 1,83 1,85
Άσσος, Κ. Άσσος, Λέχαιο, Περιγιάλι 0,78 1,00
Αρχ. Κόρινθος, Ξυλοκέριζα 1,43 1,45
Γαλατάκι, Κατακάλι 1,26 1,30
Κόρφος 0,88 1,00
Στην ∆ηµοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, σηµειώθηκε αύξηση 28%.
                                     

Επαγγελµατικοί χώροι - Γενική Χρήση:
Ενδεικτικά, αναφέρω τα παρακάτω:

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες Προηγούµενη τιµή 
€ / τ.µ. ετησίως

Ισχύουσα τιµή 
€ / τ.µ. ετησίως

Κόρινθος 3,24 3,25
Άσσος, Κ. Άσσος, Λέχαιο, Περιγιάλι 1,84 1,85
Αρχ. Κόρινθος, Ξυλοκέριζα 1,43 1,45
Γαλατάκι, Κατακάλι 2,58 2,60
 Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες η αύξηση ήταν µηδαµινή.                                                                                               

2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τον καθορισµό συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων του 
Ν.1080/80 για το έτος 2011 και εφεξής, ανάλογα µε τις τέσσερις ζώνες α) Κό-
ρινθος, β)πεδινές – παραλιακές, γ) ηµιορεινές και δ) ορεινές :  Ενδεικτικά, ανα-
φέρω τα παρακάτω:

Στεγασµένοι χώροι:

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες Προηγούµενη τιµή 
€ / τ.µ. ετησίως

Ισχύουσα τιµή 
€ / τ.µ. ετησίως

Κόρινθος 3,24 0,55
Άσσος, Κ. Άσσος, Λέχαιο, Περιγιάλι 0,15 0,20
Στην ∆ηµοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, σηµειώθηκε αύξηση  33%.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
50% ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ, 
ΤΕΝΕΑΣ, ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

∆ηµοτικές 
και Τοπικές 
Κοινότητες

Προηγούµενο τιµολόγιο 
€/ 6µηνο

Ισχύον τιµολόγιο 
€ / 4µηνο

Άσσος, 
Κ. Άσσος, 
Λέχαιο, 

Περιγιάλι

Ίσχυε το εξής:
8,63€ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ)  + 
18,99€ (ΠΑΓΙΟ)  

=ΣΥΝΟΛΟ 27,62€  
Η ελάχιστη κατανάλωση 

(0-100 κυβικά) 
ήταν το 6µηνο.

Προτεινόµενη τιµή €
0 - 100 0,60 (ΑΠΟ 8,63) 

101 - 200 0,75 (ΑΠΟ 0,51)
201 -300 0,90 (ΑΠΟ 0,68)

300 και πάνω 1,75 (ΑΠΟ 1,72)       
Άρα η ελάχιστη κατανάλωση 
έγινε από 0 – 100 κυβικά  

60€ το 4µηνο.     

Επίσης τα τέλη σύνδεσης αυξήθηκαν από 345,41€ σε  400€, τα τέλη επανα-
σύνδεσης αυξήθηκαν  από 172,71€ σε 200€ , το πάγιο από 18,99€ σε 20€ 
(συµπεριλαµβάνεται όµως στην ελάχιστη κατανάλωση), και η ποινή παράνοµης 
σύνδεσης έγινε 1.467€ ∆ηλαδή στη ∆ηµοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, στην 
ύδρευση σηµειώθηκε αύξηση  226%.
Όµως το σοβαρότερο παράπονο και ένσταση των δηµοτών είναι ότι, παρόλη 
την απότοµα υπερβολική και αβάσταχτη για ορισµένες οικογένειες αύξηση που 
επεβλήθη, η ποιότητα του νερού του δικτύου της ∆ηµοτικής Ενότητας εξακο-
λουθεί να είναι ΑΚΑΤΑΛΗΛΗ για πόση.
Ας ελπίσουµε, και  πιέζουµε γι αυτό, να τρέξει επιτέλους, στις βρύσες των δη-
µοτών µας, ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.

 4. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗ-
ΡΙΩΝ
∆ηµοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:    
1.  ∆ικαίωµα παραχώρησης νέων τάφων σε δηµότες , αυξήθηκε από 138€ ή 

172€ σε 250€.
2.  ∆ικαίωµα παραχώρησης νέων τάφων σε ετεροδηµότες 2.000€
3.  ∆ικαίωµα καθαριότητας στα Νεκροταφεία (ετησίως) αυξήθηκε από 6,90€ 

σε 20€/ετησίως.
∆ηλαδή στη ∆ηµοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, στα τέλη καθαριότητας νε-
κροταφείων σηµειώθηκε αύξηση  190%. Επί πλέον, παραχωρούνται ΜΟΝΟ 
ΜΟΝΟΙ ΤΑΦΟΙ. Οι δηµότες διαµαρτύρονται διότι ενώ τα τέλη καθαριότητας 
3πλασιάστηκαν, τα νεκροταφεία δεν καθαρίστηκαν ούτε µια φορά. Όµως τα 
τέλη αυτά, είναι ανταποδοτικά.
 ∆ηλαδή ο δηµότης τα πληρώνει, και ο δήµος τα επιστρέφει σε µορφή παρο-
χής υπηρεσιών.
Που είναι λοιπόν η ανταποδοτικότητα αυτών των τελών προς τους δηµότες;

Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής 
φόρων και τελών στο ∆ήµο Κορινθίων και 
την ∆.Ε. Άσσου-Λεχαίου, για το έτος 2012

Γράφει ο
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΟΥΡΟΣ
∆ηµοτικός 
Σύµβουλος 
Κορινθίων

Η θάλασσα κατατρώει την παραλία 
Μεγάλες καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο από τους 
πρόσφατους ανέμους Γέμισαν τα σπίτια θαλασσινό νερό!

Οι κάτοικοι της παραλιακής ζώνης 
αναφέρουν ότι κινδύνεψαν τα σπίτια 
τους από τα ορµητικά κύµατα και τη 
δύναµη του αέρα. Ο δρόµος γέµισε 
µε κάθε είδους αµµοχάλικο που ξέ-
βρασε η θάλασσα και έκλεισε εντε-
λώς την κυκλοφορία καθώς και τις 
εισόδους πολλών κατοικιών. 

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Περιγιαλί-
ου Καψάσκης Παναγιώτης επισηµαί-
νει ότι το φαινόµενο είναι εξαιρετι-
κά επικίνδυνο, αφού έχουν φθαρεί 
ακόµη και οι βάσεις από τις κολώνες  
φωτισµού που έχουν τοποθετηθεί 
κατά µήκος του παραλιακού δρόµου. 

Παρόµοια κατάσταση αντιµετωπί-

ζει και η Τ.Κ. Κάτω Άσσου όπου η 
παραλιακή οδός "Αγίου Παντελε-
ήµονος" παρουσιάζει το ίδιο πρό-
βληµα σε αρκετά σηµεία, σηµειώνει 
ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ανδριανόπου-
λος Βασίλης. 

Η ελπίδα όλων είναι ότι θα υπάρ-
ξει λύση το συντοµότερο διότι το 
καλοκαίρι έφτασε και οι όµορφες 
παραλίες της περιοχής θα υποδε-
χτούν χιλιάδες λουόµενους. 

Σηµείωση: Σε επόµενο φύλλο 
της εφηµερίδας µας θα ασχοληθού-
µε εκτενώς µε τη διάβρωση των 
ακτών που λαµβάνει ανησυχητικές 
διαστάσεις.

∆ΗΜ. ΕΝΟΤ. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Πρόβλημα 
τα ογκώδη 
απορρίμματα 
Η έλλειψη προσωπικού 
δυσχεραίνει την αποκομιδή
Αγκάθι η πλατεία Κόλλια

Παρά το γεγονός ότι µε τη δηµο-
τική αρχή υπάρχει καλή συνεργα-
σία, όπως λέει ο πρόεδρος της Τ.Κ. 
Κ. Άσσου κ. Ανδριανόπουλος, η έλ-
λειψη προσωπικού και η κακή συµπε-
ριφορά των παραθεριστών του Σαβ-
βατοκύριακου καθιστά το θέµα της 
αποκοµιδής των απορριµµάτων µέγι-
στο πρόβληµα. Η πλατεία Κόλλια εί-
ναι το αγκάθι µας λέει χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος, που προτείνει την 

ανάπλασή της και την ενηµέρωση των 
κατοίκων -σε συνεργασία µε το δήµο 
Βέλου-Βόχας, για την προστασία και 
την καλαισθησία της περιοχής.

Το ίδιο πρόβληµα, της αποκοµιδής 
των ογκωδών απορριµµάτων προ-
τάσσει ως µείζον και ο πρόεδρος 
της Τ.Κ. Περιγιαλίου κ. Καψάσκης, 
ο οποίος παράλληλα επισηµαίνει και 
την ανάγκη καθαριότητας των αγρο-
τικών δρόµων.
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Η αγροτική παραγωγή σε… κρίση

Για το αυγό του φιδιού*

Τα τελευταία 
χρόνια είµαστε 
µάρτυρες µιας συ-
νεχούς µείωσης 
του αγροτικού ει-
σοδήµατος στο 
νοµό.

Το υψηλό κό-
στος παραγωγής, 
ο µικρός και πολυ-
τεµαχισµένος κλή-
ρος, τα συνεχόµε-
να «κανόνια» των 
εµπόρων, η απου-
σία αγροτικής πο-
λιτικής είναι µερι-
κές από τις παραµέ-
τρους που οδήγη-

σαν στη µείωση αυτή µέχρι τώρα.
Η οικονοµική κρίση και οι µνηµονιακές 

πολιτικές που την ακολουθούν, έρχονται να 
επιδεινώσουν δραµατικά την ήδη κακή κατά-
σταση της γεωργίας στην Κορινθία.

Η βίαιη µείωση του εισοδήµατος όλων των 
παραγωγικών τάξεων (εργαζόµενοι, ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες) και των συνταξιούχων µε 
τις συνεχείς περικοπές και τα απανωτά χαρά-
τσια, έχει εξαφάνιση την αγοραστική δύναµη 
των πολιτών, οι οποίοι ίσα – ίσα καλύπτουν 
τις βασικές τούς ανάγκες. Αυτό έχει σαν απο-
τέλεσµα τη µείωση της ζήτησης των αγροτι-
κών προϊόντων και κατά συνέπεια της τιµής 
πώλησης τους.

Το ίδιο ισχύει ως ένα βαθµό και για τα 
προϊόντα που κατευθύνονται στις αγορές της 
Ευρώπης, γιατί η κρίση επηρεάζει όλους τούς 
ευρωπαίους πολίτες.

Η τελευταία δραµατική παράµετρος, έχει 
να κάνει µε το πάγωµα των πιστώσεων προς 
αγρότες και επιχειρήσεις γεωργικών εφοδί-
ων από τις τράπεζες, αλλά και των αλλά και 
των ξένων οίκων παραγωγής εφοδίων και 
πρώτων υλών προς τις ελληνικές εταιρείες 
τυποποίησης και διανοµής. Η πρακτική αυτή 
επηρεάζει ήδη όλη την αλυσίδα γεωργικών 
εφοδίων µε τελευταίο κρίκο τον αγρότη ο 
οποίος αδυνατεί πλέον να προµηθευτεί εφό-
δια και κατά συνέπεια αδυνατεί να καλλιεργή-
σει και να παράξει.

Το  πάγωµα  των  πιστώσεων  έχει  οδη-
γήσει  στην  καταστροφή  την  αγροτική  οι-
κονοµία,  γιατί  πολύ απλά δεν επιτρέπει καν 
τη συνέχιση των καλλιεργειών και της παρα-
γωγής. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθ-
µιση των αγροτικών χρεών εγγράφεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο µιας στρατηγικής για την 
ενίσχυση του κόσµου της υπαίθρου, για τη 
δηµιουργία ενός µεγάλου πλαισίου ασφαλεί-
ας, για ένα δίχτυ ασφάλειας που θα ενθαρ-
ρύνει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριό-
τητας και περιλαµβάνει δύο βασικές ενότητες 
µέτρων µε στόχο:
1. ∆ηµιουργία συνθηκών που θα διασφα-
λίζουν τη συνέχεια και τη σταθερότητα της 
γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας. Με τη 
διαµόρφωση χαµηλών επιτοκίων µέσω κρατι-

κής επιδότησης του επιτοκίου για βραχυπρό-
θεσµα δάνεια που σχετίζονται ευθέως µε τη 
συνέχιση της γεωργικής παραγωγής. Με την 
έκδοση για τα επόµενα δύο χρόνια για κάθε 
αγρότη, µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου, καλλιεργητικής κάρτας µε διάρκεια αντί-
στοιχη της καλλιεργητικής περιόδου και µε 
οικονοµικό πλαφόν βασισµένο στα στοι-
χεία των δηλώσεων καλλιέργειας της τελευ-
ταίας διετίας. Με την κάρτα αυτή, µέσω µίας 
και µοναδικής τράπεζας επιλογής του αγρότη, 
ο ίδιος ο αγρότης θα επιλέγει τους νόµιµους 
προµηθευτές των εισροών του οι οποίοι θα 
αποπληρώνονται το τίµηµα των πωλήσεών 
τους απευθείας από την τράπεζα µέχρι του πο-
σού του εγκεκριµένου πλαφόν.
2. ∆ιασφάλιση των περιουσιακών στοι-
χείων κάθε αγρότη στα σηµερινά τους επί-
πεδα, µε τα εξής µέτρα: 
• Πάγωµα κάθε διαδικασίας εκποίησης µε 

πλειστηριασµό περιουσιακού στοιχείου 
αγρότη για ένα συγκεκριµένο χρονικό δι-
άστηµα τουλάχιστον δύο ετών.

• Πάγωµα των χρεών των αγροτών στις τρά-
πεζες και αναστολή καταβολής δανειακών 
δόσεων για το ίδιο διάστηµα.

• Να σταµατήσει η παρακράτηση από την 
Αγροτική Τράπεζα των κοινοτικών ενισχύ-
σεων για την εξόφληση δανειακών υπο-
χρεώσεων των αγροτών.

• Δηµιουργία τράπεζας ειδικού σκοπού για 
τη στήριξη των αναγκών του µικροµεσαί-
ου αγρότη.

∆ΙΑΡΡΗΓΝΥΟΥΝ τα ιµάτιά τους πολλοί από τους 
ψηφοφόρους βλέποντας τη Χρυσή Αυγή να επε-
λαύνει προς τα έδρανα της Βουλής. Και αρχηγοί 
κοµµάτων οµιλούν περί εκφασισµού της κοινω-
νίας και άλλα ποµπώδη «δηµοκρατικά» ληρήµατα 
εκτοξεύονται από ευαίσθητους περί την ελευθε-
ρία πολίτες. Ουδείς εξ αυτών µπαίνει στον κόπο 
να αναλογιστεί, ποιος επώασε το αυγό του φι-
διού. Ουδείς. ∆ιότι όλοι είναι υπαίτιοι, όλοι βοή-
θησαν στην επώαση µε την αλαζονεία τους, µε την 
αδιαφορία τους για τα λαικά στρώµατα, µε το µί-
σος τους εναντίον εκείνων που ύψωναν αντιστα-
σιακή φωνή, µε, µε......

ΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ των ναζί έχουν το συνταγµατι-
κό δικαίωµα να κατέλθουν στον προεκλογικό 
αγώνα. Επ' αυτού δεν χωρεί αµφισβήτηση. Άρα, 
οφείλουµε να δείξουµε σεβασµό, παρ' ότι το γε-
γονός αυτό µας προκαλεί σύγκρυο και ανατριχί-
λα. Αυτό είναι το πολιτικό (µας) σύστηµα. Αυτό 
το σύστηµα δεν κινδυνεύει εντούτοις από την εµ-
φάνιση των ναζιστών στην εκλογική αρένα. Έτσι 
κι αλλιώς διεφθαρµένο και σάπιο ήταν, γι αυτό 
εξάλλου επέτρεψε να αναπτυχθούν ακραία φαινό-
µενα. Όταν δεν έχεις σοβαρή µεταναστευτική πο-
λιτική, όταν οι Χρυσαυγίτες µε ρόπαλα και αλυ-
σίδες (και άλλα φονικά εργαλεία) υποκαθιστούν 
την έννοµη τάξη τροµοκρατώντας και χτυπώντας 
ανηλεώς τους ανυπεράσπιστους φτωχοδιάβο-
λους µετανάστες, τότε επέρχεται ως φυσικό επα-
κόλουθο να αποκτήσουν την εύνοια των πολιτών 
εκείνων που πέφτουν θύµατα κλοπών. Το κράτος 
µας δεν τα ήξερε αυτά; Αυτό το ίδιο διευκόλυ-

νε τη δράση των Χρυσαυγιτών, ας αφήσει λοιπόν 
τώρα τους λεονταρισµούς, ας σκουπίσει τα κρο-
κοδείλια δάκρυα. Είναι πολύ αργά πλέον. Η επώ-
αση ολοκληρώθηκε. Το τέρας γεννήθηκε.

ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ πολλοί (και µε το δίκιο τους) από 
τη διαφαινόµενη είσοδο των ναζιστών στη Βου-
λή. Φρίττουν (φρίττουµε όλοι µας) στη θέα των 
αγκυλωτών σταυρών, στα κουρεµένα κεφάλια, 
στα πέτσινα µπουφάν και τις αλυσίδες και τις µπό-
τες, στην υποκουλτούρα δηλαδή του στυλ των νε-
οναζί. ∆υστυχώς δεν µπορούµε να κάνουµε τίπο-
τα. Το Σύνταγµα τους προστατεύει.

ΜΑ, ΘΑ ΠΕΙ κάποιος, το κόµµα του Καρατζαφέρη 
δεν ήταν έως τώρα στη Βουλή; Το κόµµα αυτό των 
πολιτικών τυχοδιωκτών δεν ήταν παρά ένα παρδα-
λό µόρφωµα, ένα συνονθύλευµα ακροδεξιών που 
µε την πρώτη ευκαιρία µεταπήδησαν στα δώµατα 
της εξουσίας νοµιµοποιούµενοι από την παραδο-
σιακή ∆εξιά, όπως ο τραµπούκος Βορίδης και ο 
αστείος Άδωνις. Τώρα, όµως, έχουµε να κάνου-
µε µε νοσταλγούς του Χίτλερ, µε ανθρώπους που 
τάσσονται υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
µε φανατισµένους και άµυαλους, µε ψυχοπαθολο-
γικούς οργανισµούς που έχουν, δυστυχώς, δύο 
πόδια και περπατάνε. Είναι δικαίωµά τους όλα αυτά 
βεβαίως, ενόσω δεν γίνονται πράξη, πάντα όµως 
ελοχεύει αυτός ο µεγάλος κίνδυνος.

∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ σε τι περιπέτεια µπαίνουν όσοι 
κραυγάζουν ότι θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, δεν 
αναλογίζονται τις συνέπειες της πράξης τους. Θέ-
λοντας να διαµαρτυρηθούν εναντίον όλων των πο-
λιτικών κοµµάτων βρίσκουν αποκούµπι στη Χρυσή 

Αυγή. Ξεχνάνε δηλαδή 
το αποκρουστικό και 
εφιαλτικό παρελθόν 
του ναζισµού, του τέ-
ρατος αυτού που γεν-
νήθηκε στη Γερµανία, 
που µαστιζόταν τότε 
από οικονοµική κρίση.

ΑΣ ΤΟ ξανασκεφτούν 
όσοι δηλώνουν ότι 
θα ψηφίσουν τους 
ναζιστές. ∆εν παίζουν 
µε αυτά τα ιδεολογή-
µατα. Υπάρχουν τόσα 
µικρά κόµµατα που 
µπορούν να απορροφήσουν την ψήφο διαµαρτυ-
ρίας, υπάρχει και η αποχή. Και είναι νοµοτελεια-
κώς βέβαιο ότι όσοι ψηφίσουν Χρυσή Αυγή θα 
το µετανιώσουν πικρά, αλλά θα είναι αργά τότε. 
Αλλά, διάβολε, πως µπορεί κάποιος που έχει παι-
διά να αντικρύσει αυτά τα παιδιά έχοντας ψηφί-
σει νεοναζιστές; 

∆ΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ να ενοχοποιήσω τους επίδο-
ξους ψηφοφόρους, αυτό θα ήταν ανέντιµο (και 
αντιδηµοκρατικό), γνωρίζοντας όµως καλά την 
Ιστορία, θέλω τα παιδιά µου να µεγαλώσουν χω-
ρίς φόβο, χωρίς τρόµο, σε δηµοκρατικό καθε-
στώς, όσο λειψό κι αν είναι αυτό. To ζητούµενο 
είναι η αγάπη, ο έρωτας, η συνύπαρξη, όχι η βία 
και η σκλαβιά!

*Το κείµενο αποτελεί αναδηµοσίευση από την 
εφηµερίδα "Πολιτεία Σικυωνίων"

Γράφει ο
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ

ΦΑΝΗΣ
Γεωπόνος  - 

βιοκαλλιεργητής
Υποψ. Βουλευτής 
Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ

Εθ
νι

κέ
ς 

Εκ
λο

γέ
ς 

20
12

Γράφει ο
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
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δήµου Σικυωνίων
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Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, 
Αρχειονόµος – 
Βιβλιοθηκονόµος, 
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

Με αυτά τα λόγια του 
Γκαίτε µπορούµε 
να αποτυπώσου-

µε και το δικό µας συναί-
σθηµα για την σηµασία και 
την αξία που έχει για εµάς 

τους βοχαϊτες ο λόφος του Φουκά, µε ολό-
κληρη την ιστορία, τον αρχαιολογικό πλούτο, 
τους µύθους και τις παραδόσεις που τον συ-
νοδεύουν στο διάβα του χρόνου. Κάτι άλλω-
στε που επιβεβαιώνεται µε την ολοένα αυξα-
νόµενη κάθε χρόνο επισκεψιµότητα του χώ-
ρου, ιδιαίτερα την Παρασκευή της ∆ιακαινη-
σίµου, όπου και εορτάζει το ιστορικά διατη-
ρητέο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής.

Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της τοπι-
κής πολιτιστικής και πνευµατικής κληρονο-
µιάς, εξέχον δείγµα του πολιτισµού που ανα-
πτύχθηκε και άκµασε στην περιοχή µας από 
τα αρχαία έως τα νεότερα χρόνια. Τα µνηµεία 
που υπάρχουν, κηρυγµένα ως αρχαιολογικά 
προστατευόµενα ή ιστορικά διατηρητέα, όπως 
το επιβλητικό καµπαναριό και το µοναδικής 
οµορφιάς εκκλησάκι στο βράχο, η πόλη της 
αρχαίας Άπεσσας και ο µεσαιωνικός οικισµός 
«Φουκά» που την διαδέχτηκε µαζί µε τα τεί-
χη που κάποτε την οχύρωναν (σώζεται τµή-
µα τους στη νότια πλευρά), στέκονται εκεί για 
να θυµίζουν στους παλαιότερους και να διδά-
σκουν τους νεότερους ότι η Βόχα έχει ιστο-
ρία, συνεχή και αδιάλειπτη.

Πέραν βεβαίως της αδιαµφισβήτητης ανά-
µνησης ή διδαχής που προσφέρουν στην κοι-
νωνία µας, η µέχρι σήµερα διατήρησή τους 
στην αρχική τους µορφή παρόλες τις νεώτε-
ρες επεµβάσεις που έχουν γίνει, µας προκαλεί 
δέος, θαυµασµό, αλλά ταυτόχρονα προβλη-
µατισµό, φόβο και υψηλό αίσθηµα ευθύνης.

Προβληµατισµό για το τι πρέπει να γίνει 
ως προς την ανάδειξη, την προστασία και τη 
φύλαξη του χώρου.

Φόβο για το αν θα µπορέσουµε ατοµικά και 

συλλογικά να διαφυλάξουµε τα µνηµεία στην 
αρχική τους µορφή, έτσι ώστε να τα κληρονο-
µήσουν ως κτήµα ες αεί οι επιγενόµενοι.

Σε κάθε πάντως περίπτωση η προστα-
σία και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων και του 
ιστορικού τοπίου, ο σεβασµός στο περιβάλ-
λον, σε συνδυασµό µε καλά οργανωµένες και 
συντονισµένες θεσµικές παρεµβάσεις, είναι ο 
µοναδικός δρόµος που πρέπει να ακολουθή-
σουµε στο µέλλον, εάν θέλουµε ως κοινωνία 
πολιτών να µεγιστοποιήσουµε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα του δήµου µας.

Γιατί θα πρέπει να θυσιάζουµε το µεγαλύ-
τερο συγκριτικό πλεονέκτηµα του δήµου µας, 
που είναι οι αρχαιολογικοί – ιστορικοί του 
χώροι, όπως στο λόφο του Φουκά;

Γιατί θα πρέπει να αλλοιώνουµε ή ακό-
µη και να καταστρέφουµε έναν αρχαιολογι-
κό χώρο, ένα ιστορικό µνηµείο, έναν πλούτο 
πολιτιστικό και πνευµατικό, χωρίς να έχου-
µε το ενδιαφέρον ή την περιέργεια να δού-
µε κάποια στιγµή τι θα µπορούσε να αποκα-
λύψει µια ενδεχόµενη µελλοντική αρχαιολο-
γική σκαπάνη;

Εάν τελικά είµαστε ανίκανοι να προχωρή-
σουµε στην ανάδειξη των µνηµείων µας (αδι-
αφορία για την προστασία και την χωροθέτη-
ση, µη καταβολή χρηµάτων), γιατί δεν αφή-
νουµε τουλάχιστον ανέπαφο το χώρο έτσι 
ώστε στο µέλλον νέοι και άξιοι συµπολίτες 
µας να αξιοποιήσουν αυτό τον πλούτο για το 
καλό της Βόχας, του δήµου µας ευρύτερα και 
της Κορινθίας γενικότερα;

Στην κρίση που βιώνουµε σήµερα όλοι µας 
ο Πολιτισµός και τα µνηµεία µας προβάλλουν 
ως ένας υγιής και ασφαλής δρόµος (ίσως ο 
µοναδικός) για ανάπτυξη. Για να έρθει η ανά-
πτυξη χρειάζεται σύµπνοια, ιδέες και προ-
τάσεις βιώσιµες και ρεαλιστικές. Χρειάζεται 
όµως πάνω από όλα σταθερές βάσεις και εξα-
σφαλισµένες προϋποθέσεις.

Χρειάζεται έµπνευση και όραµα.

Όρος Φουκάς, 873 μ.
(αρχ. Απέσας, Σεληνούντιο, Οφέλτιο)

«ότι είναι ο νούς και η καρδιά για τον άνθρωπο, 
είναι και η Ελλάδα για όλη την οικουµένη», Γκαίτε

1. Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής που 
βρίσκεται στο οµώνυµο εκκλησάκι 
του Φουκά (πάνω)

2. Πλήθος κόσµου βρέθηκε την παρα-
µονή της Ζωοδόχου Πηγής στο εκκλη-
σάκι  του Φουκά για τον εσπερινό.

(Φωτογραφίες: Κ. Σχοινοχωρίτης)

Εκδηλώσεις

ατζέντα
ΧΟΡΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ατζέντα

4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΑΪΟΥ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
'ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΙΑΣ
Παράσταση αφήγησης 
παραμυθιών με κούκλες 
φτιαγμένες με φυσικά 
υλικά ή πλαστικά μπου-
κάλια και κουτάκια, μα-
ριονέτες γαντόκουκλες, 

μαρότες και φιγούρες θεά-
τρου σκιών. Μετά την παράσταση, ακο-
λουθούν εικαστική δράση ή θεατρικό 
παιχνίδι με τα παιδιά . 
Τηλ. επικοινωνίας: 6948-278056 και 
27410-24787  11.00-14.00 καθημερινά.
τηλ Θεάτρου Περιγιαλίου: 27410-86330
Παραστάσεις για σχολεία στο χώρο 
του Θεάτρου Περιγιαλίου. Η παράστα-
ση μπορεί να μεταφερθεί σε σχολικό ή 
άλλο χώρο.

Γενική είσοδος : 5 ευρώ

“Ένας ήρωας με παντό-
φλες” των Αλ. Σακελάρι-
ου- Χρ. Γιαννακόπουλου 
παρουσιάζει η ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕ-
ΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-
ΟΥ. Ώρα έναρξης: 21:00. 

Σκηνοθεσία- σκηνο-
γραφία: Πολυξένη Ορκοπούλου- Ξαν-
θάκη / Μουσική επιμέλεια: Παύλος 
Γιαννακάκος / Φωτισμοί: Αλέκος Ξαν-
θάκης

O Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Κορινθίων «ΤΕΡΨΙ-
ΧΟΡΗ», σας προσκαλεί 

σε μια παράσταση με άρωμα 
Λατινικής Αμερικής… Ήχοι και χρώμα-
τα της γειτονιάς του κόσμου θα μας πά-
ρουν από το χέρι σε ένα ταξίδι με ζω-
ντανή μουσική, ισπανόφωνα τραγού-
δια και απίθανους χορευτές. Η salsa θα 
συναντήσει το fl amenco,το αργεντίνικο 
tango θα μπλεχτεί με το tsa tsa tsa. Σας 
περιμένουμε,να είστε όλοι εκεί !!! 

Παιδική θεατρική πα-
ράσταση «ΤΟ ΛΟΥΡΙ ΤΟΥ 
ΣΩΚΡΑΤΗ» του Δ. Ποτα-

μίτη από την παιδική θεα-
τρική ομάδα της ΝΕΑΣ ∆ΙΑΠΛΑ-
ΣΗΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολα-
τίου. Σκηνοθεσία Ντίνα Γιαμπουράνη. 

Γενική είσοδος 3 ευρώ. Για κρατήσεις 
θέσεων 6945871808 – 6974608079

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ12-13

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΪΟΥ
20:30

ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΜΑΪΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21:00

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

5 & 12
ΣΑΒΒΑΤΟ

19:00
ΜΑΪΟΥ

6 & 13
ΚΥΡΙΑΚΗ

11:30
ΜΑΪΟΥ
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Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά, πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας 
μια βόλτα με ποδήλατα στην εξοχή. Σκο-
πός μας είναι η καλλιέργεια σε μικρούς 
και μεγάλους μιας υγιούς αθλητικής νο-
οτροπίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τρί-
πτυχο «άθληση-φύση-υγεία», καθώς 
ο συνδυασμός αυτός έχει άριστα οφέ-
λη τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα 
του ανθρώπου. Ονομάζουμε τη δραστη-
ριότητα αυτή «βόλτα» για να τονίσουμε 
τον ψυχαγωγικό, ομαδικό, αθλητικό χα-
ρακτήρα της και να αποκλείσουμε κάθε 
ίχνος ανταγωνισμού. Τα μόνα βραβεία 
που «κερδίζει» κάποιος που συμμετέχει 
είναι η χαρά, ο ενθουσιασμός και η από-
λαυση της υπέροχης φύσης του χωριού 
μας. Απώτερος στόχος μας είναι η αύ-
ξηση της συχνότητας ομαδικών εξορμή-
σεων με ποδήλατα, ως και μια φορά την 
εβδομάδα. 

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη 
συμμετοχή των συγχωριανών μας, παι-

διών και ενηλίκων, (36 άτομα πήραν μέ-
ρος) παρόλο που η διαδρομή δεν είναι 
μικρή (περίπου 8 χιλιόμετρα). 

Ευχαριστούμε τον Δήμο Κορίνθου 
που μας παραχώρησε για μια μέρα 18 
ποδήλατα και έτσι μπόρεσαν να λάβουν 
μέρος στη βόλτα άτομα που δεν διέθε-
ταν δικό τους ποδήλατο.

Η Γ.Γ. του Συλλόγου
Αργυρώ Προκόπου

Ποδηλατοβόλτα στο Ελληνοχώρι

Επιτυχία και στο 4ο soccer school στο Βέλο
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το  4ου Liverpool 

F.C. International Football Academy soccer school στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Βέλου υπό την επίβλεψη του προπονητή 
της Λίβερπουλ, Άλεξ Άρνολντ. Μαζί του ήτα και ο προπο-
νητής του δικτύου, Χάρης Σταθακόπουλος.

 Η πρώτη µέρα περιελάµβανε  τρεις προπονητικές συνε-
δρίες  διάρκειας πέντε περίπου ωρών.  Στην πρώτη προπο-
νητική συνεδρία συµµετείχε το τµήµα κοριτσιών των Ακα-
δηµιών , στη δεύτερη το τµήµα των παιδιών που έχουν γεν-
νηθεί  το 2005-2006 και στην τρίτη  το τµήµα παιδιών που 
έχουν γεννηθεί  τις χρονολογίες  2003-2004.

 Την δεύτερη µέρα προπονήθηκαν παιδιά τα οποία έχουν 
γεννηθεί τις χρονολογίες 1996-1998, 1999-2000 και 
2001-2002.

 Στην τελευταία µέρα της επίσκεψής τους, ο Άλεξ Άρνολντ, 
έκανε αξιολόγηση στους προπονητές της οµάδας, Σπύρο 
Κωσταγιώργο και Νίκο Κοσκολέτο και έµειναν απόλυτα ικα-
νοποιηµένοι από τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουν. 
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ΦΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κεχαγιάς
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ

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

Νέα Γέφυρα Προαστιακού, ΒΟΧΑΪΚΟ
27410 56416, 6975.589.408, 6976.389.611

ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟ ΦΙΝΑΛΕ: ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2

Και όµως δεν είναι όνειρο!
Η Οµάδα της καρδιάς µας κατέκτησε την 

3η θέση της Α1 Κατηγορίας, επικρατώντας 
του Ολυµπιακού µε 3 - 2 σετ. Πιο όµορφο 
τέλος, δεν θα µπορούσε να φανταστεί κανείς 
µας! Ένα γήπεδο γεµάτο παλµό που δηµιούρ-
γησαν οι φίλαθλοι, πήρε απο το χέρι τους 
παίκτες του Παµβοχαικού και του έδειξε τον 
δρόµο για την νίκη, την οποία και τελικά, κα-
τέκτησε, µετά από ένα συναρπαστικό παιχνί-
δι, που έφτασε πάλι ως το τάι µπέηκ. 

Ήταν ένα παιχνίδι µε διακυµάνσεις στο 
σκορ και αντάξιο της θέσης των Οµάδων. 
Ο Ολυµπιακός αγωνίσθηκε χωρίς τους ξέ-
νους παίκτες του, παρουσιάζοντας όµως, 
ένα οµοιογενές σύνολο και πάλεψε το παι-
χνίδι µέχρι τέλους.

Ο Παµβοχαϊκός δεν έπιασε τα γνωστά 
υψηλά στάνταρς της απόδοσής του και οι 
παίκτες του φάνηκαν αγχωµένοι, πάλεψαν 
όµως, όπως πάντα, το παιχνίδι, και τελι-
κά πανηγύρισαν την νίκη και την κατάκτηση 
της 3ης θέσης. Μετά τη λήξη του αγώνα, και 
µέσα σε κλίµα αποθέωσης, έγινε η απονο-
µή των επάθλων, που αθλοθέτησε η ΕΣΑΠ. 
Τις απονοµές έκαναν ο Περιφερειάρχης Πε-
λοπονήσσου κ. Τατούλης, ο ∆ήµαρχος Βέ-

λου - Βόχας κ. Παπακυριάκου και ο Γ. Γραµ-
µατέας της ΕΣΑΠ κ. Βασιλείου.

Νίκος Ζαλμάς: "Αυτή η χρονιά 
είναι η μεγάλη μας προίκα"

Μετά το πέρας του αγώνα είχαµε την ευ-
καιρία να συνοµιλήσουµε για λίγο µε τον 
προπονητή του Παµβοχαϊκού, τον αρχιτέ-
κτονα της φετινής θριαµβευτικής πορείας 
του. "Η οµάδα πήρε αυτό που της άξιζε", 
µας είπε. "Παίξαµε πάρα πολύ καλά παιχνί-
δια στους ηµιτελικούς. Αξίζουν συγχαρητή-
ρια σ' αυτή την οµάδα" συνέχισε, "από τον 
πρώτο µέχρι τον τελευταίο που συµµετείχε 
σ' αυτή την προσπάθεια. Όλη αυτή η χρονιά 
είναι µία µεγάλη προίκα για τον Παµβοχαϊκό 
αφού υπάρχει κίνητρο για την Ευρώπη και η 
δυνατότητα προβολής της περιοχής. 

Για µας", κατέληξε, "πρέπει από του χρό-
νου να γίνει µία µεγάλη προσπάθεια για να 
παραµείνει η οµάδα στην Α1. Από την πλευ-
ρά του κόσµου, που τον ευχαριστούµε θερ-
µά, περιµένουµε τη βοήθεια και στήριξη από 
όλους τους φορείς και χορηγούς για να ευ-
οδώσει αυτή η προσπάθεια αφού είµαστε 
ένας καλός πρεσβευτής της Κορινθίας".
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Πάµε Στοίχηµα

Σ το τελευταίο παιχνίδι του Ερνέ-
στο Βαλβέρδε στον ερυθρόλευ-
κο πάγκο, ο Ολυµπιακός λύγι-

σε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης 
τον φιλότιµο Ατρόµητο  και έκανε το 
νταµπλ.

 Ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποχώρη-
σε από τον Ολυµπιακό µετά από συ-
νολικά τρία χρόνια πετυχηµένης πα-
ρουσίας στον πάγκο των «ερυθρόλευ-
κων».  Ο Ισπανός προπονητής αποφά-
σισε για προσωπικούς λόγους να αφή-
σει την Ελλάδα και να επιστρέψει στην 
Ισπανία. Η απόφαση του ανακοινώθη-
κε στης  (19/4) σε κοινή δήλωση µαζί 
µε τον πρόεδρο του Ολυµπιακού Βαγ-
γέλη Μαρινάκη Ο Ερνέστο Βαλβέρ-
δε χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο 
καλύτερος προπονητής που πέρασε 
από τον πάγκο του Ολυµπιακού. Άφη-
σε την δική του σφραγίδα και κατάφε-
ρε να περάσει την φιλοσοφία του. Στις 
µέρες του ο Ολυµπιακός έγινε µία µο-
ντέρνα οµάδα που απέδωσε σύγχρο-
νο ποδόσφαιρο. ∆ίκαιος προπονητής 
κέρδισε τον σεβασµό και την εκτίµηση 
των παικτών του. Επιβλήθηκε σε όσους 
προσπάθησαν να παρεκκλίνουν από τις 
απόψεις και τις ιδέες του. Ήρθε στον 
Ολυµπιακό το καλοκαίρι του 2008. 
Αποχώρησε το καλοκαίρι του 2009 για 
να επιστρέψει και πάλι το 2010.

Άσχηµο ξεκίνηµα, καλό τέλος
Ο αποκλεισµός από την Ανόρθωση 

στην πρώτη του θητεία στον πάγκο του 
Ολυµπιακού προκάλεσε απογοήτευση 
αλλά γρήγορα οι «ερυθρόλευκοι» επα-
νακάµψαν και κατέκτησαν στο τέλος της 
σεζόν το νταµπλ. Σε 30 αγώνες ο Ολυ-
µπιακός είχε 22 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 
ήττες µε γκολ 50-14 και συγκοµιδή 71 
βαθµούς. Κατέκτησε το Κύπελλο Ελλά-
δας µε αντίπαλο την ΑΕΚ σε έναν συ-
γκλονιστικό τελικό ενώ στην Ευρώπη, 
παρά τον γρήγορο αποκλεισµό από την 
Ανόρθωση, ο Ολυµπιακός πέτυχε εκ-
κωφαντικές νίκες στον όµιλο του Γιου-
ρόπα Λιγκ.

Κέρδισε στο Καραϊσκάκης την Μπεν-
φίκα µε 5-1 και την Χέρτα Βερολίνου µε 
4-0. Εκεί, φάνηκε ξεκάθαρα η αλλαγή 
νοοτροπίας και αγωνιστικής ταυτότη-
τας της οµάδας, ενώ οι οπαδοί φώνα-
ξαν πολλές φορές το όνοµα του. Συνο-
λικά την σεζόν 2008-09 ο Ολυµπιακός 
στην Ευρώπη είχε 3 νίκες και 5 ήττες.

Επιστροφή και 
ξανά πρωταθλητής

Μετά τον αποκλεισµό από την Μακά-
µπι το καλοκαίρι του 2010 ο Ολυµπι-
ακός διώχνει τον Έβαντ Λίνεν και κά-
νει προσπάθειες να φέρει τον Βαλβέρ-
δε στον Πειραιά. Ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης ταξιδεύει στην Ισπανία και τον πεί-
θει να επιστρέψει. Απαλλαγµένος από 

τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι παίκτες 
έριξαν όλο το βάρος στην κατάκτηση 
του πρωταθλήµατος που ήταν ο βασι-
κός στόχος. Ο Ολυµπιακός κατέκτησε 
το πρωτάθληµα µε συγκοµιδή 73 βαθ-
µών, 24νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες και 
γκολ 65-18. Το εντυπωσιακό είναι ότι 
οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν και στα 15 
εντός έδρας παιχνίδια.

Στο Κύπελλο Ελλάδας ο ΠΑΟΚ ήταν 
η οµάδα που απέκλεισε τον Ολυµπιακό 
στην φάση των προηµιτελικών µε µία 
ισοπαλία 1-1 στο Καραϊσκάκης και ήττα 
στην Τούµπα 1-0.

 Η καλύτερη σεζόν 
του Ολυµπιακού

Η φιλοσοφία του Ισπανού προπονη-
τή φάνηκε ξεκάθαρα την φετινή σεζόν. 
Ο Ολυµπιακός απέδωσε υψηλής ποι-
ότητας ποδόσφαιρο κατακτώντας το 
πρωτάθληµα ενώ εντυπωσιακές ήταν οι 
εµφανίσεις στην Ευρώπη «ερυθρόλευ-
κοι» σηµείωσαν πέντε νίκες και τέσσε-
ρις ήττες. Στο Τσάµπιονς Λιγκ αντιµε-
τώπισαν την Άρσεναλ (3-1, 1-2), την 
Μαρσέιγ (0-1, 1-0) και την Ντόρτµουντ 
(3-1, 0-1). Αποκλείστηκαν µε συγκοµι-
δή εννιά βαθµών, ένα βαθµό πίσω από 
την Μαρσέιγ. Στο Γιουρόπα Λιγκ προ-
κρίθηκαν στους «16» επί της Ρούµπιν 
Καζάν µε δύο νίκες (1-0,1-0) και απο-
κλείστηκαν από την Μέταλιστ καθώς 
επικράτησαν στην Ρωσία µε 1-0 αλλά 
ηττήθηκαν µε 2-1 στο Καραϊσκάκης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο 
Ολυµπιακός σηµείωσε τρεις συνεχό-
µενες εκτός έδρας νίκες στην Ευρώπη 
Μαρσέιγ 0-1, Ρούµπιν 0-1, Μέταλιστ 
0-1 Στο πρωτάθληµα µε 9 σερί νίκες 
πέρασε µπροστά στην βαθµολογία και 
ουσιαστικά εξασφάλισε το πρωτάθλη-
µα στο ντέρµπι µε τους «πράσινους» 
στο Ο.Α.Κ.Α

Τα στατιστικά του Βαλβέρδε
Συνολικά στην πρώτη σεζόν του Βαλ-

βέρδε, ο Ολυµπιακός εντός έδρας είχε 
ρεκόρ 13-1-1 (ήττα από τη Λάρισα την 
29η αγωνιστική), την δεύτερη 15-0-0 
και φέτος ολοκλήρωσε τη χρονιά µε 
12-2-1 (ήττα από την Κέρκυρα την 28η 
αγωνιστική). Εκτός έδρας είχε ρεκόρ 
28 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Στην Superleague είχε 68 νίκες, 10 
ισοπαλίες, 11 ήττες. Στο Κύπελλο Ελ-
λάδας ο απολογισµός είναι 11 νίκες, 3 
ισοπαλίες και δύο ήττες. Αποµένει η τε-
λευταία αγωνιστική της Superleague και 
ο τελικός Κυπέλλου µε τον Ατρόµητο. 
Στην Ευρώπη ο Ολυµπιακός σε σύνο-
λο 20 αγώνων είχε 11 νίκες και 9 ήττες.

Πετυχηµένος η όχι ?  Βγάλτε τα συ-
µπεράσµατα εσείς...

Ο Βίγια

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

02/05/12

Αγγλία    Πρεµιερ λινκ
• Τσελσι- Νιουκαστλ   1   στο   1,60
• Μπολτον-Τοτενναµ   2    στο     2.00

 Σκωτία   Πρεµιερ λινκ
• Ρεϊντζερς-Νταντι Γιουναιτεντ 1 στο   1,50

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

02/05/12 

Σκωτία   Πρεµιερ λινκ
• Ιβερνες - Ντανφερλιν τον 1  στο   1,60
• Αµπερτιν - Χιλπερνιαν   το   Χ   στο  3,30
• Κιλµαρνοκ - Σεντ Μιρεν   τον  1    στο   2,15

Ο << Κόντε>> 
Οι προβλέψεις µου για αυτήν την εβδοµάδα εί-
ναι οι εξής

03/05/12

Αγγλία Τσαµπιονσιπ
• Καρντιφ-Γουεστ Χαµ   το   Χ  στο  3,10

Σκωτία   Πρεµιερ λινκ
• Σελτικ- Σεντ Τζονσον τον  1   στο  1,35

Αγγλία  Μπλου Σκουεαρ Πρεµιερα
• Γιορκ-Μανσφιλντ  το  Χ   στο  3,10

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

04/05/12

Αγγλία Τσαµπιονσιπ
• Μπλακπουλ-Μπερµιχγαµ τον  1  στο  2,37

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

05/05/12

Αγγλία  Κύπελλο
• Τσελσι- Λιβερπουλ  τον  1  στο  2,30

Κύπελλο Βορείου Ιρλανδίας
• Κρουσειντερς-Λινφιλντ  το  2   στο  1,45

  ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ ΣΕ  ΟΛΟΥΣ!!!!
Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µας για τις 

δικές απόψεις στο mail gnovilla@hotmail.gr 

Ο απολογισµός του Ερνέστο Βαλβέρδε

∆. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ

• ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ
• ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
• ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
• ΣΧΟΛΙΚΑ
• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΑΤΙ (δίπλα στον ΟΤΕ)
τηλ.: 27410 51866  Οικίας: 27410 55201



12 // 1 MΑΪΟΥ 2012 Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιτρα
πέζια

Αντισφαίριση
Βόχας

ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

Μετά την εξασφάλιση της παραµονής της 
οµάδος των Ανδρών στην Α2 κατηγορία  
(µε συµµετοχή συνήθως µε Εφήβους και παί-
δες) οι επιτυχίες συνεχίστηκαν στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθληµα ηλικιών. Στην Πάτρα δι-
εξήχθη η προκριµατική φάση στις  κατηγορί-
ες Παίδων-Κορασίδων (13-15 ετών) για την 
ανάδειξη του Πρωταθλητού Πελοποννήσου 
στο Οµαδικό καθώς και 4 προκρίσεις για το 
ατοµικό Παίδων και 1 πρόκρισης για τις Κο-
ρασίδες Αποτελέσµατα των αγώνων είναι.

ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ (13 οµάδες)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Επιτρ. Αντισ. Βόχας
2. Ολυµπιακός Άσσου
3. ∆ιαγόρας Βέλου. 

Οι δυο πρώτοι προκρίνονται για τα τελικά 
στην Αθήνα {ΣΕΦ}

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙ∆ΩΝ (70 αθλητές)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Σιάχος Νίκος
2. Σωτηριου Νίκος
3. Παµβουξόγλου Αναστ.
4. Παµβουξόγλου Ανδρέας

Προκρίνονται όλοι  στα τελικά καθώς και ο 
Σιαπκαράς Πέτρος διότι είναι στους 8 καλύτε-
ρους της κατηγορίας του (Νο 5).

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (23 αθλήτριες)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. ∆ασκαλοπούλου Αχίλλεια προκρίθηκε 
για τα τελικά. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ

Στους τελικούς Πανελλήνιους  αγώνες που 
έγιναν στο ΣΕΦ {Αθήνα} ο Πέτρος Σιαπκα-
ράς (φωτό) κατέκτησε το  ΧΑΛΚΙΝΟ Μετάλ-
λιο. 

Το ∆.Σ του συλλόγου συγχαίρει του αθλη-
τές και τους προπονητές της οµάδας καθώς 
και τους αθλητές των συνεργαζόµενων σω-
µατίων της περιοχής Ολυµπιακού Άσσου και 
∆ιαγόρα Βέλου.

Συγχαρητήρια και από το δήμαρχο
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το γρα-

φείο  τύπου του δήµου Βέλου-Βόχας, ο δή-
µαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος συγχαίρει 
τους αθλητές, τους προπονητές της οµάδας 
καθώς επίσης και  τους αθλητές των συνερ-
γαζοµένων σωµατείων της περιοχής Ολυ-
µπιακού Άσσου  και ∆ιαγόρα Βέλου για τις 
εξαιρετικές επιτυχίες τους,  ευχόµενος καλή 
υγεία και δύναµη για να συνεχίζουν το δρό-
µο που έχουν διαλέξει  για µεγαλύτερες ακό-
µα διακρίσεις.

Εµείς µε τη σειρά µας να σηµειώσουµε πώς 
η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βόχας έχει επι-
τύχει σηµαντικές διακρίσεις για την περιοχή 
µας που µας κάνουν όλους να αισθανόµα-
στε περήφανοι, ενώ ευχόµαστε να συνεχίσει 
ακόµη πιο ψηλά κι ακόµη πιο δυνατά!

Μπράβο σε όλους!

ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΟΜΑ∆Α ΠΑΙ∆ΩΝ

  Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βόχας είναι στην 
ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσει ότι µετά την 
κατάκτηση του χάλκινου µεταλλίου στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθληµα στην κατηγορία παίδων {13-15 
ετών} που έγιναν στο ΣΕΦ στις 22/4/12 από τον 
αθλητή µας ΠΕΤΡΟ ΣΙΑΠΚΑΡΑ   η  Οµοσπονδία 
αξιολογώντας τις ικανότητες του  µε την υπ’ αριθ. 
2 εγκύκλιο της τον επέλεξε  να συµµετάσχει  στο 
τουρνουά για την επιλογή των αθλητών {6 αθλη-
τές για 3 θέσεις}  που θα πλαισιώσουν την Εθνι-
κή οµάδα που θα συµµετάσχει στους 55ο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθληµα Νέων - Παίδων που θα γί-
νει στην πόλη SCHWECHAT της Αυστρίας από 15 
έως 22 Ιουλίου 2010 .

Με τη συµµετοχή 500 αθλητών και αθλητριών από 
80 συλλόγους της  Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
και ∆υτικής Ελλάδας διεξήχθη το  Σαββατοκύριακο 28-
29/4/2012 στη Πάτρα  το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα 
Παίδων  - Κορασίδων.  Στους αγώνες συµµετείχε και ο 
Α.Γ.Σ. Άπις  Ζευγολατιού µε µια νέα και  σχετικά άπειρη 
οµάδα, κατακτώντας δυο µετάλλια και αρκετά καλά πλα-
σαρίσµατα. Τα µετάλλια κατακτήθηκαν από τον αθλητή 
Ανδρέα Μήτρου στο ύψος παίδων που κατέκτησε τη 2η 
θέση και  από τους αθλητές ∆. Πανταζή, ∆. Τσούλια, 
Μ. Τσελικα και Α. Λέκκα που κατέκτησαν την 3η θέση 
στο 4Χ100 Κορασίδων.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των Αθλητών και αθλη-
τριών του Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού είναι τα εξής

200 Μ. ΠΑΙ∆ΩΝ
9ος Καπνιστής Ορέστης  24''.82

800 Μ. ΠΑΙ∆ΩΝ
8ος  Κακούρης Σεραφείµ 2'.17''.94
10ος Σκούπας Βασίλης 2'.21''.22

1500 Μ. ΠΑΙ∆ΩΝ
9ος Σκούπας Βασίλης 5'.03''.98

 ΥΨΟΣ ΠΑΙ∆ΩΝ
2ος Μήτρου Ανδρέας 1.73 µ.

4 Χ 400 Μ. ΠΑΙ∆ΩΝ
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού 6ος  4'.06''.99  (Μήτρου 
Α. - Κακούρης Σ. - Σκούπας Β. - Καπνιστής Ο.)
100 Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
6η  Λέκκα Ανάσταση 13''.21

200 Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
6η Λέκκα Αναστασία 27''.33
9η Τσελικα Μαριλένα 28''.38

1500 Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
9η Πανταζή ∆έσποινα 6'.06''.87

4 Χ 100 Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού 3ος 54''.61 (Πανταζή ∆. - 
Τσούλια ∆. - Τσελικα Μ. - Λέκκα Α.)
Ο ∆ήµαρχος Βέλου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος 
συνεχάρη, µέσω δελτίου τύπου, τους αθλητές και τους 
προπονητές για τις εξαιρετικές επιτυχίες τους, ευχόµε-
νος καλή υγεία και δύναµη για να συνεχίσουν και στο 
µέλλον για ακόµα µεγαλύτερες διακρίσεις.  
Η εφηµερίδα συγχαίρει τους αθλητές του ΑΓΣ ΑΠΙΣ.

επισκεφτείτε το site μας www.drososservice.gr

Σημαντικές 
επιτυχίες
για τον τοπικό
αθλητισμό

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ

ΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟ, ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΠΛΑΣΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙ∆ΩΝ-ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
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Τι είναι η κυτταρίτιδα;

Αλεξάνδρα Αγάθου
Πτυχ.Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΤΕΙ Αθήνας Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. (Natural Health Sience)

Μετεκπαιδευθείσα στο Heinrich-Heine-Universtat DUSSELDORF 

ΠΡΟΣΩΠΟ
Βαθύς καθαρισµός
Ακµή
Ενυδάτωση 
Αντιγήρανση

ΣΩΜΑ
Αδυνάτισµα
Κυτταρίτιδα
Σύσφιξη

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Φωτόλυση
Ριζική
Κερί

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

Spa & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Θέλετε να κάνουµε διάγνωση τι είδους και βαθµού είναι 
η κυτταρίτιδα σας; Ακόµα καλύτερα . . . . θέλετε να σας 

προτείνουµε λύσεις για να δείτε το δέρµα στο σώµα σας λείο, 
απαλό και χωρίς την αντιαισθητική όψη “φλοιού πορτοκαλιού“;

Πρόγραµµα Μασάζ κυτταρίτιδας µε

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΪΟΥ

190 €!
Κάντε   στη σελίδα µας στο facebook (Αγάθου Beauty & Spa) ενηµερωθείτε για προσφορές 

και νέες θεραπείες και πάρτε µέρος κάθε µήνα σε κλήρωση για πλούσια δώρα (επαγγελµατικά 
καλλυντικά, προϊόντα µακιγιάζ, θεραπείες)

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Νυφικό & Βραδινό

ΝΥΧΙΑ
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Τεχνητά
Βιολογικό gelSOLARIUM

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27410 55405 | www.agathoubeautyspa.gr, facebook: Αγάθου Beauty & Spa

Aισθητική Γνώµη

Ηκυτταρίτιδα είναι η εναπόθεση νερού και 
λίπους ανάµεσα στο δέρµα και τον υπο-
δόριο ιστό. Οφείλεται στην κακή αιµά-

τωση και στη διόγκωση των λιποκυττάρων στη 
συγκεκριµένη περιοχή του σώµατος που εµφανί-
ζεται. Ο συνδετικός ιστός χάνει την ελαστικότη-
τά του και το δέρµα παρουσιάζει µια εικόνα που 
µοιάζει µε φλοιό πορτοκαλιού. 

Η κυτταρίτιδα θα εµφανιστεί στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των γυναικών κάποια στιγµή της 
ζωής τους,  ανεξάρτητα από το βάρος τους! Εί-
ναι ευνόητο όµως πως η συσσώρευση τοπικού 
λίπους ευνοεί την εµφάνισή της και επιδεινώνει 
την κατάστασή της.

Η κυτταρίτιδα εµφανίζεται συνήθως στους µη-
ρούς, τους γλουτούς, το στοµάχι, την κοιλιά, τις 
γάµπες και στο εσωτερικό των µπράτσων. 

ΑΙΤΙΕΣ
• καθιστική ζωή
• µειωµένη φυσική δραστηριότητα
• κακή διατροφή (ζάχαρη, ζωικά λίπη)
• διαταραχές στην κυκλοφορία του αίµατος 
• ορµονικές διαταραχές
• εγκυµοσύνη
• κληρονοµικότητα
• κάπνισµα
• συχνή και υψηλή κατανάλωση αλκοόλ
• στρες (αύξηση αδρεναλίνης)
• παχυσαρκία
• φάρµακα (π.χ. χρήση αντισυλληπτικών χαπιών)

ΣΤΑ∆ΙΑ & ΕΙ∆Η ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ
1ο στάδιο:
Εµφανής µόνο µετά από «τσίµπηµα» της περι-

οχής (“φλούδας πορτοκαλιού”).
2ο στάδιο:
Εµφανής µόνο σε όρθια στάση.
3ο στάδιο:
Εµφανής τόσο σε όρθια όσο 

και σε ξαπλωτή στάση.
4ο στάδιο:
Πρόπτωση του δέρµατος 

(κυρίως σε γυναίκες µεγάλης 
ηλικίας).

To 1o και 2ο στάδιο, είναι 
σχετικά εύκολα στην αντιµε-
τώπισή τους, ενώ το 3ο και 4ο 
στάδιο θεραπεύονται  πιο δύ-
σκολα.

Εκτός από τα στάδια της κυτταρίτι-
δας, η κυτταρίτιδα διακρίνεται και σε συ-
µπαγής, οιδηµατική και χαλαρή κυτταρίτιδα.

Συµπαγής ή σκληρή  κυτταρίτιδα:
Σε όρθια ή ξαπλωµένη στάση, αυτή η µορ-

φή κυτταρίτιδας δεν µετακινείται γιατί είναι προ-
σκολληµένη στους εν τω βάθει ιστούς. Είναι 
σκληρή, κοκκώδης και µπορεί να σου προκαλέ-
σει πόνο κατά την ψηλάφηση.

Οιδηµατώδης κυτταρίτιδα:
Χαρακτηριστικό αυτής της µορφής είναι η εµ-

φάνιση οιδηµάτων που προκαλούν πόνο ξαφνι-
κά. Συνήθως, συνυπάρχει µε κιρσούς, ευρυαγ-
γείες, κνησµό και εύκολη κόπωση.

Μαλθακή ή Χαλαρή κυτταρίτιδα:
Σε αυτή την µορφή, υπάρχει κυτταρίτιδα αλλά 

φαίνεται µόνο µε ψηλάφηση του δέρµατος (1ο 
στάδιο).

ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ;

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι επεµβατικές και µη 
για την αντιµετώπισή της! 

Η καλύτερη και πιο αποτελεσµατική µέθο-
δος εξαρτάται και επιλέγεται από την 

αισθητικό ανάλογα από το ιατρικό 
ιστορικό, το είδος και το βαθµό 

κυτταρίτιδας! 
Θεµέλιος λίθος παραµέ-

νει η µάλαξη και ειδικότερα 
η λεµφική!

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

• Βελτιώνει την τρο-
φοδότηση των κυττάρων, των 

ιστών και των οργάνων µε θρε-
πτικά συστατικά.

• Αυξάνει τα επίπεδα του κυττα-
ρικού µεταβολισµού. 

• Χαλαρώνει την κοιλιακή χώρα και τους µύες 
των εντέρων και βελτιώνει τη λειτουργία του 
πεπτικού συστήµατος. 

• Βελτιώνει τις αποτοξινωτικές λειτουργίες του 
λεµφικού συστήµατος. 

• Βελτιώνει την αιµατική και λεµφική κυκλοφο-
ρία. 

• Διεγείρει και τονώνει τους µύες. 
• Ενδυναµώνει το συνδετικό ιστό. 
• Ανακουφίζει από την κόπωση και τους µυϊ-

κούς σπασµούς.
• Αυξάνει την αιµάτωση του δέρµατος. 
• Βελτιώνει τον τόνο του δέρµατος. 
• Προάγει την αίσθηση ευεξίας. 
• Μειώνει το άγχος της καθηµερινότητας. 
• Βοηθά στην αντιµετώπιση της αϋπνίας και της 

κατάθλιψης.
• Μειώνει την πνευµατική υπερένταση.

Γράφει η 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΑΓΑΘΟΥ,
Πτυχ.Αισθητικής & 
Κοσµητολογίας ΤΕΙ Αθήνας 
Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. 
(Natural Health Sience)
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IΩΑΝΝΗΣ Η. ΑΜΠΟΥ-ΖΟΛΩΦ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ Α.Τ.L.S.
(EΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΠΑΝ.ΝΟΣ.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΟΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΕΙ∆. ΣΤΟ L.M.T. HOSPITAL ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ

ΠΕΣΟΝΤΩΝ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ.: 27420 33347 ΚΙΝ.: 6944 558600

Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.:  6974 197103
       6979 212383
e-mail: jds@freemail.gr

Γιάννης
∆ιδασκάλου
Ιατρός
Ειδικός Γενικής
Οικογενειακής Ιατρικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Περιάνδρου 7 (εντός στοάς)
Κιάτο Κορινθίας

Παναγιώτης
Κανέλλος

τηλ. 27420 27090

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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 :
∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως  ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
• ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΑΡΙΝΑ Α∆ΑΜ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MSc Κλινικής Ψυχολογίας
MSc Κλινικής Νευροψυχολογίας

Εκπ/θείσα & Μετεκπ/θείσα στη Μεγάλη Βρετανία

Ατοµική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων - Εφήβων
Συµβουλευτική Ζεύγους - Οικογένειας

Κλεισθένους 35, 1ος όροφος τηλ. 27420 22794
Κιάτο Κορινθίας, 20200 Κιν.: 6945 614 786
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ο 
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µ

η

ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ

Θ. Βασιλείου 44 - Βραχάτι
τηλ. Ιατρείου: 27410 56227
τηλ. Οικίας: 27410 87980

κιν.: 6947 151 304

τ. Ιατρός Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Η αλήθεια για
τα γενόσηµα 

φάρµακα
Γράφουν οι 
Αμπού-Ζολώφ Ιωάννης, Γενικός Γιατρός &
Φελούκας Θεόδωρος, Γενικός Γιατρός

Τα γενόσημα φάρμακα (generics) περιέχουν το 
ίδιο δραστικό συστατικό με το πρωτότυπο φαρμα-
κευτικό προϊόν (προϊόν αναφοράς) - που έχει χάσει 
το πατέντο του (10ετή κυκλοφορία) - διατηρώντας 
έτσι την ίδια αποτελεσματικότητα και επιτυγχάνο-
ντας τη δραστική περιστολή της φαρμακευτικής δα-
πάνης, αφού είναι φτηνότερα από 20-30%. 

Τα γενόσημα φάρμακα είναι εξίσου ασφαλή και 
εξίσου αποτελεσματικά φάρμακα. Η χρήση των γε-
νοσήμων φαρμάκων στην Ε.Ε. ξεπερνά το 50% ενώ 
στην Ελλάδα είναι μόνο 18%. 

Όλα τα φάρμακα γενόσημα και μη, ανεξάρτητα 
από τη χώρα παραγωγής τους για να εισαχθούν και 
να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα έχουν ελεγχθεί και 
πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρ-
μάκων (Ε.Ν.Α.) και τον Ελληνικό οργανισμό Φαρμά-
κων (Ε.Ο.Φ.) που διενεργεί συστηματικά ελέγχους 
και επιθεωρήσεις. 

Άρα όλα τα γενόσημα φάρμακα που κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα μέχρι τώρα είναι απόλυτα δραστικά και 
ασφαλή. 

Αθανασούλη Γεωργία
Ψυχολόγος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Κρήτης

Άσσος Κορινθίας & 6945 93.41.56

•	Ειδική
Διαπαιδαγώγηση

•	Συμβουλευτική
Γονέων

•	Μαθησιακές
δυσκολίες
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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

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27410 5.1821 &  27410 55.500

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

ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΑ 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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Μιλήσαµε στο πρώτο απ’ αυτή τη σειρά άρθρων 
για τους λεξάριθµους ή αλλιώς αξία των λέ-
ξεων όταν τα γράµµατα του αλφαβήτου χρη-

σιµοποιούνται και σαν αριθµητικά ψηφία. (Αυτό δεν 
συµβαίνει µόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και σε 
διάφορες σηµιτικές  όπως η εβραϊκή κλπ.)

Συνεχίζουµε σήµερα πάνω σε αυτά που υποστη-
ρίζει ο κ. Αργυρόπουλος (και οι συν αυτώ) µε σκο-
πό να αποδείξουµε το αβάσιµο των ισχυρισµών 
του, αλλά και τις ταχυδακτυλουργίες που εφαρµόζει 
και προσπαθεί να πλασάρει για επιστήµη.

Ο αριθμός π
Θα ασχοληθούµε τώρα µε ένα βασικό παράδειγ-

µα που χρησιµοποιεί ο κ. Αργυρόπουλος και το 
οποίο θα µελετήσουµε στην πορεία αυτών των άρ-
θρων από διάφορες πλευρές, ώστε να έχουµε µια 
όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των συλλογι-
σµών του. (Μήπως πρέπει να πω των ασυναρτησι-
ών του καλύτερα; Θα δούµε)

Λέγει λοιπόν ότι (µήκος περιφέρειας κύκλου)/
(διάµετρος)=3,142465 να λοιπόν µια ισχυρή έν-
δειξη για τη µαθηµατική κατασκευή της ελληνι-
κής γλώσσας. Πιο αναλυτικά µήκος περιφέρει-
ας κύκλου=2294, διάµετρος=730 και η διαίρε-
ση 2294/730=3,142465… που δίνει µε προσέγ-
γιση 2 δεκαδικών ψηφίων το γνωστό αριθµό π. 
(π=3,14159… είναι µια προσέγγιση µε 5 δεκαδι-
κά ψηφία)

Το πρώτο που έχουµε να παρατηρήσουµε εδώ εί-
ναι µια µικρή (αλλά ουσιαστική) απάτη, ένα κόλπο 
ταχυδακτυλουργικό για να «θαµπώσει» το ακρο-
ατήριο. Όπως πολύ καλά γνωρίζει και ένας επιµε-
λής µαθητής λυκείου (πολύ περισσότερο ο µαθη-
µατικός κ. Αργυρόπουλος) το παραπάνω είναι λά-
θος και µάλιστα «καραµπινάτο». (Θα είχε ενδιαφέ-
ρον να µας πει τι βαθµό θα έβαζε σ’ ένα µαθητή που 
θα το έλεγε έτσι).

Το σωστό είναι: (µήκος περιφέρειας κύκλου)/(µή-
κος της αντίστοιχης διαµέτρου). Να υπενθυµίσου-
µε απλώς ότι η πράξη της διαίρεσης γίνεται µεταξύ 
αριθµών κι εδώ οι αριθµοί είναι τα µέτρα (µήκος) 
κάποιων γεωµετρικών σχηµάτων, του κύκλου και 
της διαµέτρου του. ∆εν µπορούµε λοιπόν να διαι-
ρούµε αριθµό µε σχήµα, όµως ο κ. Αργυρόπουλος 
για λόγους σκοπιµότητας το τολµά! Λάθος θα ήταν 
και το: (µήκος περιφέρειας κύκλου)/(µήκος διαµέ-
τρου) για δύο λόγους, γιατί θέλουµε την αντίστοιχη 
διάµετρο συγκεκριµένα και γιατί διάµετρο έχουν και 

άλλα σχήµατα στη γεωµετρία (η έλλειψη, η σφαίρα).
∆εν µπορεί λοιπόν µια γλώσσα µε µαθηµατική 

κατασκευή να διαπράττει τόσο χονδροειδή σφάλ-
µατα, δεδοµένου ότι τα µαθηµατικά είναι µια επι-
στήµη που τη χαρακτηρίζουν η ακρίβεια, η σαφή-
νεια και η λογική αυστηρότητα. Το ότι τα µαθηµα-
τικά παίρνουν το χαρακτήρα πραγµατικής επιστήµης 
για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, αποτελεί µια 
τεράστια προσφορά του ελληνικού πνεύµατος προς 
την ανθρωπότητα, τούτο όµως δεν έχει καµία σχέ-
ση µε τις «χοντράδες» του κ. Αργυρόπουλου, που 
όπως θα αναλύσουµε στη συνέχεια αυτών των άρ-
θρων ευτελίζει ακριβώς αυτό το πνεύµα, ισχυριζό-
µενος το αντίθετο. Θα δούµε επίσης και τη σκοπι-
µότητα (πολιτική προπαγάνδα) αυτών των θέσεων.

Ας γυρίσουµε στο παράδειγµα που µελετάµε. Η 
σωστή λοιπόν πρόταση στα µαθηµατικά έχει ως 
εξής: Το πηλίκο του µέτρου της περιφέρειας ενός 
κύκλου ( ή του µήκους ενός κύκλου σύµφωνα µε 
κάποια βιβλιογραφία) προς το µέτρο της διαµέτρου 
του (ή της αντίστοιχης διαµέτρου) είναι σταθερό και 
παριστάνεται διεθνώς στα µαθηµατικά µε το ελλη-
νικό γράµµα π. Ο αριθµός π είναι ένας υπερβατι-
κός αριθµός όπως λέµε στα µαθηµατικά (Αυτό ση-
µαίνει ότι δεν είναι ρίζα πολυωνύµου µε ρητούς συ-
ντελεστές για τους έχοντες τη µαθηµατική γνώση, 
χωρίς διάθεση µαθηµατικής αυστηρότητας χάριν 
κατανοήσεως µπορώ να πω π=3,14159… δεκαδι-
κός µε άπειρα δεκαδικά ψηφία µη περιοδικός). Μια 
επαρκής προσέγγιση για την καθηµερινή πράξη εί-
ναι 3,14 που είναι ρητός αριθµός. 

Αν θεωρήσουµε το σωστό ορισµό έχουµε: µή-
κος περιφέρειας κύκλου=2294, µήκος της διαµέ-
τρου του=2546, 2294/2546=0,901…, καµία σχέ-
ση µε το π.

Κατά τη λογική του κ. Αργυρόπουλου µπορού-
µε να κάνουµε και συνδυασµούς µεταξύ φράσεων 
όπως: µήκος κύκλου, κύκλος,  περιφέρεια και διά-
µετρος, µήκος διαµέτρου, διπλάσιο ακτίνας, µήκος 
του διπλασίου της ακτίνας κλπ. Ε λοιπόν, αν κάνου-

µε τις διαιρέσεις που προκύπτουν κάποια «θα µας 
κάτσει» (Αυτές οι συµπτώσεις εξηγούνται επαρκώς 
µε τη θεωρία πιθανοτήτων σε γλώσσες που έχουν 
αριθµητικές αξίες στα γράµµατα, εποµένως και στις 
λέξεις.)

Αυτά σ’ ένα πρώτο «επίπεδο απάτης», γιατί υπάρ-
χουν πολλά ακόµα επίπεδα που θα δούµε στη συνέ-
χεια. Εδώ εµπλέκονται κι άλλες επιστήµες πέραν των 
µαθηµατικών, η γλωσσολογία κυρίως, η ιστορία, η 
κοινωνική ψυχολογία, βεβαίως η φιλοσοφία, κλπ.

Αν όµως κάνουµε τα στραβά µάτια και δεχτού-
µε τον ορισµό του κ. Αργυρόπουλου, αλήθεια για-
τί το πηλίκο δεν βγαίνει 80; Ο αριθµός 80 κατά την 
ελληνική αρίθµηση παριστάνεται µε το γράµµα π. 
Με το ίδιο γράµµα παριστάνεται όπως είπαµε προ-
ηγουµένως  και το σταθερό πηλίκο κλπ. Αλήθεια 
µία γλώσσα που διαθέτει «µαθηµατική κατασκευή» 
(ποιος την κατασκεύασε άραγε;) δεν θα έπρεπε να 
µας δίνει την ακρίβεια και όχι τη «φτωχή» προσέγ-
γιση των 2 δεκαδικών ψηφίων; Μα, ίσως προβλη-
θεί η αντίρρηση ότι η καθιέρωση του π ως συµβο-
λισµό διεθνώς του υπερβατικού αριθµού που ανα-
φέραµε προηγουµένως, είναι µεταγενέστερη. Που 
πήγε τότε η προβλεπτικότητα της ελληνικής γλώσ-
σας που ισχυρίζεστε  κ. Αργυρόπουλε;

Ο κ. Αργυρόπουλος µέσα από όλη αυτή την πα-
ρουσίαση προσπάθησε να δώσει και διάφορες προ-
εκτάσεις. Μια από αυτές είναι και το σχηµατικό δί-
ληµµα (κατ’ αυτόν): Πλάτωνας (µε αφετηρία τον Πυ-
θαγόρα) ή Αριστοτέλης; Παρόλο που δε συµφω-
νούµε µε σχήµατα αυτού του είδους (η πραγµατικό-
τητα είναι πιο πολύπλοκη) θα τα δεχτούµε κατά σύµ-
βαση για χάρη της συζήτησης. Ο κ. Αργυρόπουλος 
λέγει: Πλάτωνας. Εµείς θα τον αντικρούσουµε και θα 
πούµε ότι σύµφωνα µε τα παραδείγµατα που αυτός 
έδωσε προκύπτει Αριστοτέλης. (Άλλη ταχυδακτυ-
λουργία αυτή).

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

[Η συνέχεια στο επόµενο...]

Αριθμο-«σοφία» και οι ταχυδακτυλουργοί της επιστήμης
Έχει όρια η ανθρώπινη βλακεία; ΜΕΡΟΣ 2ο

Το ότι τα μαθηματικά παίρνουν το χαρακτήρα πραγματικής 
επιστήμης για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα, αποτελεί 
μια τεράστια προσφορά του ελληνικού πνεύματος προς 
την ανθρωπότητα, τούτο όμως δεν έχει καμία σχέση με τις 
«χοντράδες» του κ. Αργυρόπουλου, που όπως θα αναλύσουμε 
στη συνέχεια αυτών των άρθρων ευτελίζει ακριβώς αυτό το 
πνεύμα, ισχυριζόμενος το αντίθετο. 




