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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ, επιχειρηματίας
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

«ΣΤΟΧΕΎΩ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ
ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΎ
ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΟΥ ΘΏΚΟΥ»
Γαλάζιες σημαίες
σε Βραχάτι και Πευκιά
Κάτω Διμηνιού
Μόνο 7 συνολικά οι "Γαλάζιες Σημαίες"
στην Κορινθία. Ξεχωρίζει το Λουτράκι με 4.
σελ. 6

Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης σε μια εφ' όλης της ύλης
συνέντευξη μιλά για την ανακύκλωση, για τη λειτουργία του ΚΔΑΥ Μπολατίου, το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου αλλά
και για τις επίκειμενες εκλογές του επιμελητηρίου και
την επιθυμία του να ηγηθεί ενός ενιαίου ψηφοδελτίου.
Καταθέτει το όραμά του για την αλλαγή «όχι της σελίδας», όπως λέει «αλλά όλου του βιβλίου δεδομένων»
στα επιμελητηριακά δεδομένα!
σελ. 2-3

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Savate Combat
στο κλειστό Βραχατίου!

Ιστορική άνοδος στη
Γ΄ Εθνική για τον ΑΟΖ!

Με τη συμμετοχή 250 αθλητών και αθλητριών
από είκοσι και πλέον χώρες το πρωτάθλημα θα
πραγματοποιηθεί το διήμερο 10-11 Ιουνίου.
σελ. 11

Την Κυριακή 29 Μαΐου με την ισοπαλία απέναντι στη Ραφήνα, η ομάδα του
Ζευγολατιού πήρε οριστικά το εισιτήριο για την άνοδό της στην Γ΄Εθνική.
Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί φιλάθλων και παικτών. σελ. 10
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Ο Δημήτρης ΡαΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ψωματιώτης ποτέ
δεν έκρυψε τη φιλοδοξία του να ηγηθεί
του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Μόνο που
προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σε μια
διαφορετική προσέγγιση: Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές. Όπως ο ίδιος
τονίζει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του:

«Προτείνουμε κάτι δύσκολο. Ένα ενιαίο
και μοναδικό ψηφοδέλτιο. Ο καθένας μας
μπορεί προφανώς να κρατήσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του
όμως ως επιχειρηματίες δεν έχουμε να
χωρίσουμε τίποτα, απεναντίας πρέπει
να ενωθούμε για να δώσουμε μια άλλη
δυναμική στο επιμελητήριο! Χρειάζεται

αυτή η δυναμική για να στηριχθούν οι
επιχειρήσεις».
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, καταθέτει πέραν των άλλων και το όραμά του
για ένα Επιμελητήριο εναρμονισμένο
στη νέα εποχή με διαφορετικό προφίλ
και προσέγγιση στον επιχειρηματία που
δραστηριοποιείται στην Κορινθία.

Δημήτρης Ραψωματιώτης: «Στοχεύω
στην αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού
του Επιμελητηρίου και όχι του θώκου»
Κύριε Ραψωματιώτη είστε ο πλέον
αρμόδιος, να μας ενημερώσετε για
το πώς πάει η ανακύκλωση στο νομό
μας; Ο κόσμος ανταποκρίνεται; Οι
δήμοι λειτουργούν ολοκληρωμένα
σ' αυτό το πλαίσιο;
Κύριε Βαλασόπουλε, έχω πει πολλές φορές ότι το σύστημα της ανακύκλωσης στην Κορινθία βασίζεται στη
φιλοτιμία ορισμένων, λίγων δυστυχώς, πολιτών και των εργαζομένων
των Δήμων. Υπάρχουν ακραίες καταστάσεις στα υλικά που παραλαμβάνουμε.
Υπάρχουν παρτίδες με πολύ καλά
διαχωρισμένα υλικά, άδεια και απόλυτα καθαρά, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και πάρα πολλά μη ανακυκλώσιμα στους μπλε κάδους, οργανικά,
αποφάγια, ακόμα και ψόφια ζώα.
Οι Δήμοι λειτουργούν, δυστυχώς,
έχοντας να επιλύσουν πολύ σοβαρά
προβλήματα και η ανακύκλωση δεν
αποκτά το επίπεδο σοβαρότητας που
της αρμόζει.

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

Αναφορικά με το ΣΔΙΤ που από ό,τι
φαίνεται θα υπογραφεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, ποια είναι η γνώμη σας;
Ποιες βελτιώσεις θα μπορούσαν να
επέλθουν στην διαφαινόμενη συμφωνία; Γιατί πιστεύετε ότι τελικά τα
τοπικά σχέδια διαχείρισης που προωθούσε η κυβέρνηση δεν βρήκαν
γόνιμο έδαφος για να υλοποιηθούν;
Το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι ένα
ζήτημα που έχει περάσει από πολλά
στάδια, άλλα πραγματικά και άλλα
επικοινωνιακά. Ανέξαρτητα από τα
θετικά ή τα αρνητικά του, επί της παρούσης είναι η λύση που έχει προχωρήσει περισσότερο.
Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπ
όψιν πως υπάρχει τόσο η πίεση από
το εξωτερικό για να προχωρήσουμε
αυτά τα θέματα, όσο και οι σχέσεις
μεταξύ των μεγάλων τεχνικών εταιρειών στη χώρα μας με την πολιτική,
ο οποίες είναι διαχρονικές.
Ωστόσο, τα τελευταία επίσημα δεδο-

Το σύστημα της
ανακύκλωσης
στην Κορινθία
βασίζεται στη
φιλοτιμία
ορισμένων, λίγων
δυστυχώς, πολιτών
και των εργαζομένων
των δήμων...
μένα είναι πως το ΣΔΙΤ προχωρά
από τη μία πλευρά, προχωράνε και
όποιοι Δήμοι μπορούν ,από την άλλη.
Ως προς τις βελτιώσεις, νομίζω ότι
θα πρέπει ν’ αποτελεί βασική προϋπόθεση η αξιοποίηση των όποιων

υπαρχόντων εγκαταστάσεων και
επαγγελματιών του χώρου, στην Πελοπόννησο.
Τα τοπικά σχέδια δεν έχουν μελετηθεί συνολικά, δεν περιλαμβάνουν
όλα τα στάδια από την αρχή μέχρι το
τέλος, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να
υλοποιηθούν.
Πολλές φορές στο παρελθόν έχετε
αναφερθεί στον πόλεμο που γίνεται
στο ΚΔΑΥ. Πιστεύετε ότι ακόμη συμβαίνει αυτό; Και για ποιους λόγους;
Είναι αλήθεια ότι ενοχλούμε.
Σε αυτές τις εποχές το να είμαστε
οι μόνοι που δίνουμε νόμιμη λύση
ενοχλεί, το να είμαστε η εταιρεία που
προσλαμβάνει, ενοχλεί, που πληρώνει τις υποχρεώσεις της, ενοχλεί και
πολλά άλλα ακόμα ενοχλούν.
Πλέον ο πόλεμος είναι οργανωμένος
και συστηματικός, όμως εμείς έχουμε πολλούς πραγματικούς φίλους
και η πλειονότητα μας εμπιστεύεται.
Αυτός είναι ο λόγος που αντέχουμε
και αυτή είναι η σιγουριά που μας
κάνει ν’ αναπτύσσουμε τις δράσεις
μας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.
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Δηλώσατε πρόσφατα πώς είστε
έτοιμος να ηγηθείτε ενός ενιαίου
ψηφοδελτίου για τις προσεχείς
εκλογές του Επιμελητηρίου. Ποια
είναι γνώμη σας για το θεσμό του
Επιμελητηρίου όπως λειτουργεί
σήμερα; Ποιες είναι οι αδυναμίες
του;
Κύριε Βαλασόπουλε, χαίρομαι που
την πρώτη συνέντευξη η οποία
αφορά το Επιμελητήριο και τις
προσωπικές μου φιλοδοξίες, την
δίνω σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στο Δήμο μου. Εδώ δηλαδή
που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στη
Στιμάγκα που κατοικώ, στο Βραχάτι, εδώ που δραστηριοποιούμαστε
επιχειρηματικά ως οικογένεια.
Το επιμελητήριο είναι ένας πολύ
σοβαρός θεσμός για κάθε νομό.
Σήμερα λειτουργεί με βάση τη
λογική και τη φιλοσοφία του επιχειρηματικού μοντέλου που μέχρι
τώρα ίσχυε στη χώρα μας από τη
μία, και τη λογική και φιλοσοφία
της πολιτικής από την άλλη. Πολιτική που ήθελε το καθετί να ελέγχεται, να καθοδηγείται και όχι να
πρωτοπορεί και να κατευθύνει.
Ποιο είναι το όραμά σας για τον
επιμελητηριακό θεσμό; τι πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε ή να
προσφέρετε ώστε να βοηθήσετε
τους επιχειρηματίες να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο οικονομικό και
επιχειρηματικό περιβάλλον που
λειτουργούν σήμερα.
Δε θ’ αναφερθώ στις μέχρι τώρα
παθογένειες, ούτε του επιμελητηρίου, ούτε της οικονομίας, αλλά
ούτε της κοινωνίας… θα πω μόνο
πως εκείνο που πρεσβεύω είναι
όχι μονάχα την αλλαγή της σελίδας
αλλά την αλλαγή όλου του βιβλίου
δεδομένων!
Ολες οι συνθήκες επιβάλλουν
νέο επιχειρηματικό μοντέλο στη
χώρα μας. Ο επιχειρηματίας με το
πούρο, τα ακριβά αυτοκίνητα, ο
απρόσωπος και απόμακρος επιχειρηματίας, δε μπορεί να σταθεί
πλέον πουθενά.Η κατάρρευση και
των μεγάλων επιχειρήσεων είναι
μπροστά μας.
Το κοινωνικό προφίλ του επιχειρηματία του μέλλοντος είναι εκείνο
που θα δώσει διέξοδο και ανάπτυξη. Η νέα μορφή της συνεργατικότητας θα δώσει λύσεις, οι επενδύσεις πλέον θα γίνουν στην αξιοποίηση κτιρίων, μηχανημάτων,
εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και
επιστημόνων, όπου ο καθένας με
τη συμμετοχή του αναλαμβάνει το
κομμάτι της ευθύνης και προφανώς και το κομμάτι της ανταμοιβής
που του αναλογεί.
Ετσι, δε χωρούν οι διαχωρισμοί,
οποιασδήποτε μορφής. Γι αυτό,
και δεν πρεσβεύω κανενός είδους

■■ Στην Ημερίδα «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» που συνδιοργάνωσε
το Corinthian Cluster, o επιχειρηματίας Δ. Ραψωματιώτης, ο πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Β. Γεώργαρης και ο αντιπρόεδρος
του Επιμελητηρίου Κορινθίας Σ. Σπηλιωτακάρας

διαχωρισμό. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι εκείνο που με εκφράζει
και εκείνο το οποίο υπηρετώ στις
εκλογές του Επιμελητηρίου. Στοχεύω στην αλλαγή της φιλοσοφίας
που διακατέχει τον θεσμό και όχι
στον θώκο.
Είμαι ευτυχής, που πολλοί επιχειρηματίες μου εκφράζουν ιδία άποψη δηλώνοντας έτοιμοι να σταθούν
στο πλευρό μου.
Αποτελεί δε, δεν σας κρύβω εν κατακλείδι, και ενός είδους δικαίωση
προσωπική, αφού μιλώ για αυτήν
την αλλαγή φιλοσοφίας τα τελευταία 15 χρόνια, με κρίσεις και επικρίσεις, αλλά ήγγικεν τώρα η ώρα
το όραμα να πραγματωθεί.
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Μικρά και διάφορα
Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις

Τέλος οι νταλίκες
στην παλιά εθνική

Κατόπιν του υπ’ αριθμ.

Με τροπολογία του υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Χρ. Σπίρτζη
θεσπίζεται η απαγόρευση
διέλευσης από το παράπλευρο
οδικό δίκτυο σε οχήματα
επαγγελματικής χρήσης, όταν
αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος
άνω των 3,5 τόνων, με σκοπό
την ασφαλή διέλευση των
οχημάτων και τη μείωση του
μεγάλου αριθμού τροχαίων
ατυχημάτων.
Στην περιοχή μας, που
αντιμετωπίζει χρόνιο
πρόβλημα διέλευσης βαρέων
οχημάτων, ένα αίτημα των
τοπικών κοινωνιών λύνεται
με αυτή τη ρύθμιση της
κυβέρνησης. Οι νταλίκες που
χρησιμοποιούσαν την ΠΕΟ από
τη Σωληνουργεία μέχρι και το
Κιάτο ώστε να αποφεύγουν την
καταβολή διοδίων στο σταθμό
του Ζευγολατιού, προκαλώντας
μεγάλο κυκλοφοριακό
φόρτο, ταλαιπωρώντας τους
κατοίκους των χωριών
και της πόλης του Κιάτου,
προκαλώντας φθορές
στο δρόμο και ζητήματα
ασφάλειας, δεν θα διέρχονται
πλέον από την ΠΕΟ.
Όχι μόνο λόγω της
απαγόρευσης αλλά και διότι
δεν θα έχουν πλέον κίνητρο
να το κάνουν, αφού, με την
τροπολογία της κυβέρνησης,
όλα τα βαρέα οχήματα που
εισέρχονται στην Ελλάδα
θα πληρώνουν διόδια στις
εισόδους της χώρας.
Με αυτήν τη ρύθμιση,
δίνεται ανάσα στις τοπικές
κοινωνίες, ενισχύεται η οδική
ασφάλεια και προστατεύεται
το οδικό δίκτυο, που είναι
περιουσία του ελληνικού λαού.
Ταυτόχρονα, προσφέρονται
έσοδα στα κρατικά ταμεία από
τη χρήση του κεντρικού οδικού
δικτύου
Πρόκειται για μια σημαντική
λύση- ανάσα για την περιοχή
μας, για την επίτευξη της
οποίας εργάστηκαν αθόρυβα
το προηγούμενο διάστημα η
Νομαρχιακή Επιτροπή και
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Κορινθίας, ενώ συνέβαλε
αποφασιστικά και ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου
Υποδομών Γιώργος Δέδες.

OUT08350/23-05-2016 (αρ.
πρωτ. 6773/24-05-2016
Δήμου) εγγράφου της ΤΕΡΝΑ
(κατασκευαστική εταιρεία του
αυτοκινητοδρόμου ΚορίνθουΠατρών) σας ενημερώνουμε
ότι :
Παρατείνεται για έναν
ακόμα μήνα (δηλαδή έως
30-ΙΟΥΝΙΟΥ-2016) η διακοπή
κυκλοφορίας στην γέφυρα
στο ύψος των εγκαταστάσεων
«Μητσόπουλου» (Κάτω
Διάβαση νέας εθνικής οδού

Έργα αντιστήριξης
στο Καλέντζι

Κορίνθου-Πατρών-Κ115)
στην οδό από το Ζευγολατιό
προς Καλέντζι, Σουληνάρι &
Χαλκί και αντίστροφα.
Στο διάστημα αυτό η
επικοινωνία από και προς τις
περιοχές που εξυπηρετούνται
από την γέφυρα αυτή (κάτω
διάβαση εθνικής οδού) θα
γίνεται με κατάλληλη σήμανση
από την ΤΕΡΝΑ.
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι
και οι Δ/ντες σχολείων στους
οποίους κοινοποιείται το
παρόν, να ενημερώσουν την
τοπική κοινωνία και τους
γονείς των μαθητών από τις
περιοχές που εξυπηρετεί η
παραπάνω κάτω διάβαση της
Εθνικής Οδού.

ΔΉΛΩΣΗ
ΑΠΏΛΕΙΑΣ
ΆΔΕΙΑΣ
ΟΔΉΓΗΣΗΣ
Απώλεια
της υπ. αριθμ.
2839/ 5-11-1998
άδειας οδήγησης
γεωργικού
μηχανήματος τύπου
Α΄, στο όνομα
Σχίζας Χρήστος
του Σταύρου.

Ολοκληρώθηκε το έργο ΄΄Εργα αντιστήριξης Καλεντζίου Δημοτικής Κοινότητας
Ζευγολατιού΄΄, προϋπολογισμού 23.197,12€, με το οποίο κατασκευάστηκε τοιχείο από
οπλισμένο σκυρόδεμα στην πλατεία της Εκκλησίας του Καλεντζίου στη θέση εκείνου που
κατέρρευσε καθώς και εργασίες επιχώσεων, επίστρωσης με πλάκες πεζοδρομίου και
κατασκευής μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Πηγή: korinthostv.gr

Οι µεγάλες προσφορές
συνεχίζονται!
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΡΝΙ
(μπουτάκια
χεράκια)

6,80€

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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6 Εκδηλώσεις - Περιβάλλον

Εκδήλωση για το
περιβάλλον στο Κοκκώνι
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κοκκωνίου "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ" σε συνεργασία με το Δήμο Βέλου Βόχας στα πλαίσια
του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος θα πραγματοποιήσουν ομιλία
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 7.30
μ.μ. στην πλατεία Κοκκωνίου.
Η θεματολογία της ημερίδας θα είναι:
1ον. Διαχείριση απορριμμάτων και σημασία
Ανακύκλωσης. Ομιλητής: Αννίβας Παπακυριάκος - Δήμαρχος Βέλου Βόχας
2ον. Περιβάλλον & Εθελοντισμός. Ομιλητής
Β. Σαλκίτζογλου, Μηχανικός, τ. Πρόεδρος Σώματος Εθελοντών Δ.Χαλανδρίου
3ον. Πρακτικοί κανόνες ανακύκλωσης.
Ομιλητής: Παναγιώτης Βαμβάτσικος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου Βέλου Βόχας
Σκοπός της ομιλίας η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου
στα θέματα περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η παγκόσμια ημέρα
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και

αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ
από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα.
Η καθιέρωση της μας δίνει την ευκαιρία
να σκεφτούμε την άρρηκτη σύνδεση των
ανθρώπινων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον, και μέσα από τον σεβασμό αυτής
της σχέσης να εξασφαλίσουμε την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, με τον
παράλληλο κι αναγκαίο σεβασμό στη φύση
και την ταυτόχρονη προσπάθεια των κοινωνιών για οικονομική μεγέθυνση.
Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί
διαφορετικά, αν δεν δοθεί η αναγκαία έμφαση στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Εκεί έγκειται
και ο ρόλος της πολιτείας αλλά και της αυτοδιοίκησης, η οποία μπορεί να διαμορφώσει
με επιμονή, προσπάθεια και συνεργασία,
νέα πρότυπα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στους δημότες, οι οποίοι με τη σειρά
τους μπορούν να αποτελέσουν τους φορείς
για την μετάβαση σε μία νέα εποχή βασισμένη στην αειφορική ανάπτυξη.

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2016

Γαλάζιες σημαίες
σε Βραχάτι και
Κάτω Διμηνιό

Με το διεθνές βραβείο
ποιότητας «Γαλάζιες Σημαίες» βραβεύτηκαν φέτος
430 ελληνικές ακτές και
μεταξύ αυτών και παραλίες του Βραχατίου και του
Πευκιά Κάτω Διμηνιού!
Για πολλοστή φορά οι παραλίες της περιοχής μας
αναγνωρίζονται ως πληρούσες τα διεθνή στάνταρτ
καθαριότητας και οργάνωσης. Από την Κορινθία
βραβεύτηκαν ακόμη 4 παραλίες στο δήμο Λουτρακίου-Αγίων
Θεοδώρων
και η παραλία του Πευκιά
του δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης.
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνές σύμβολο ποιότητας
στον κόσμο. Απονέμεται
από το 1987, σε ακτές και
μαρίνες οι οποίες πληρούν

τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν
μόνο την απαιτούμενη
εξαιρετική ποιότητα νερών
κολύμβησης.
Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα
32 κριτήρια, τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα,
οργάνωση, πληροφόρηση,
ασφάλεια λουομένων και
επισκεπτών,
προστασία
του φυσικού πλούτου της
ακτής και του παράκτιου
χώρου και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.
Η Ελλάδα με το πλήθος
των βραβευθέντων και
φέτος παραλιών της κατετάγη στην 3η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 50
χώρες, σύμφωνα με την
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

Γνώμη
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Επιβλητική "Λειτουργία" στο Κιάτο
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2016

Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου η συγκλονιστική παράσταση αναμένεται να φιλοξενηθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου υπό την αιγίδα της "Νέας Διάπλασης"

Ο Σύλλογος Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών "Ο ΛΥΣΙΠΠΟΣ" παρουσίασε, με μεγάλη επιτυχία, το βράδυ της Κυριακής 29 Μαΐου στον
αύλειο χώρο του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Κιάτο το
συνθετικό ποιητικό έργο του κορυφαίου Έλληνα ποιητή, Νικηφόρου Βρεττάκου, «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη».

Τ

ο έργο του Νικηφόρου
Βρεττάκου αποτελεί τη
συνοπτική ιστορία του
Ελληνισμού δοσμένη με ένα
μεγαλοφυή τρόπο με τον οποίο
καταδεικνύεται η διάρκεια, η
συνέχεια, η αποχή και η διαχρονικότητα του Ελληνικού
πνεύματος και του Ελληνικού
Έθνους.
Ο αύλειος χώρος του Ιερού
Ναού πλημμύρισε από κόσμο
που απόλαυσε την παράσταση
αλλά και την ένταση των συναισθημάτων που ξεπηδούσαν
μέσα από την ερμηνεία του έργου.
Στην παράσταση συμμετείχαν
η Βυζαντινή Χορωδία Ιεροψαλτών Κορινθίας «Κυριακός ο
Υμνωδός» και ο Σύλλογος Γυ-

ναικών Διμηνιού «Η Νεφέλη»
με το χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών.
Το έργο δίδαξε ο Γιώργος Καρβουντζής. Έψαλε και δίδαξε τη
Βυζαντινή Χορωδία ο Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού
Αποστόλου Παύλου Κορίνθου,
Αναστάσιος Γκιούλης. Τους
παραδοσιακούς χορούς του
Συλλόγου «Η Νεφέλη» επιμελήθηκε η κ. Ελένη Τσιπά. Την
πρωτότυπη μουσική σύνθεση
και προσαρμογή στο ποιητικό κείμενο με παραδοσιακούς
σκοπούς έκανε ο Δημήτρης
Μιχαλόπουλος. Τα κοστούμια
ήταν της Σωτηρίας Ζήση και
την δραματουργική επεξεργασία είχε η Μαρία Φάγκρα.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

Made in Japan

Γνώμη
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ΜΑΡΊΝΑ ΓΙΏΤΗ

ΣΚΟΥΦΟΚΟΚΚΙΝΙΤΣΑ
Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ

Όλοι μας έχουμε διαβάσει πολλά παραμύθια.
Άλλα από αυτά έγιναν
αγαπημένα, άλλα όχι. Σαν
γονείς επιλέγουμε παραμύθια που θα δώσουν
κάτι στα παιδιά μας και θα
τα διδάξουν κάτι.Ένα τέτοιο παραμύθι έφτασε στα
χέρια μου, πριν το Πάσχα.
Μόνο που δεν είναι ένα,
αλλά δύο παραμύθια.
Ο τίτλος του λέγεται ''Σκουφοκοκκινίτσα'' και
το πρώτο μέρος είναι η γνωστή ιστορία της Κοκκινοσκουφίτσας και το δεύτερο μέρος αφηγήται
την ιστορία του του ντέτεκτιβ Φάνη Μπούφου. Ο
αναγνώστης ανρωτιέται: "Τι πραγματικά έγινε στο
δάσος; Πώς βρέθηκε εκεί ο κυνηγός; Ήταν κακός ο
λύκος; Έγιναν τα γεγονότα όπως τα παρουσίασαν τα
ΜΜΕ της εποχής; Πρόκειται για ένα βιβλίο που αναφέρεται στην διαστρεβλωμένη από τα ΜΜΕ κυρίαρχη άποψη, το ρατσισμό, τη διαφορετικότητα, τους
λαθροθήρες που κυνηγούν ζώα υπό εξαφάνιση, κ.α.
Το παραμύθι απευθύνεται σε όσους είναι 4 ετών
μέχρι όσους αντέχουν το διάβασμα. Το συστήνω
ανεπιφύλακτα, είμαι σίγουρη πως θα το απολαύσετε, ίσως και περισσότερο από τους μικρούς αναγνώστες.
Γράφει η Σούλα Μπιτσάκου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΜΜΕΡ

μέσα μας και μαζί όλα τα καταπιεσμένα όνειρα που υπάρχουν από τη παιδική αλλά και
την εφηβική μας ηλικία.
Είναι ένα ταξίδι στις ψυχές
των ανθρώπων, ένα ταξίδι
στο όνειρο, στον έρωτα.

ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789604107568
Αριθμός σελίδων: 496

Διαβάστε το ….
…γιατί δεν είναι
ποτέ αργά για το όνειρο!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο Λάζαρος Πετράκης, ένας
πάμπλουτος επιχειρηματίας,
έπειτα από πολλά χρόνια στην
Αμερική επιστρέφει στην Ελλάδα για να ψάξει την αγαπημένη του Κατερίνα, τον πρώτο
και μοναδικό έρωτα της ζωής
του, αυτόν που σημάδεψε για
πάντα την ύπαρξή του.
Τέσσερις φίλοι, από χρόνια
χαμένοι μεταξύ τους, όταν ξαναβρίσκονται, ανακαλύπτουν
ότι το εφηβικό τους όνειρο είναι ακόμα ζωντανό. Η λαχτάρα τους να αποκτήσουν ένα
ιστιοπλοϊκό, το πάθος τους
για τη θάλασσα, την ελευθερία
και τα ταξίδια είναι οι άξονες
πάνω στους οποίους έχουν

www.peripleko.gr

Περι
...Πλέκω

peripleko1

στηρίξει τις ζωές τους.
Θα τολμήσουν να ακολουθήσουν εκείνο το παλιό τους
όνειρο ή θα το θάψουν στη
ρουτίνα της καθημερινότητας, όπως έκαναν και με τα
άλλα όνειρά τους;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα υπέροχο βιβλίο, νοσταλγικό, γεμάτο από θάλασσα και άρωμα λεμόνι,
σύμβολα ηρεμίας ελευθερίας,
ασφάλειας και γαλήνης. Ένα
σπονδυλωτό μυθιστόρημα,
με ολοκληρωμένους, σύγχρονους χαρακτήρες, που
υμνεί τη φιλία. Ξυπνά το παιδί

Λίγα λόγια
για τον συγγραφέα
Η Αντιγόνη Πόμμερ γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα
Γερμανό και μητέρα Ελληνίδα.
Σπούδασε δημοσιογραφία και
προγραμματισμό ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Δούλεψε ως δημοσιογράφος και μεταφράστρια,
ως προγραμματίστρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ στην
πορεία εντάχθηκε στο δυναμικό πολυεθνικής διαφημιστικής
εταιρίας, στο τμήμα πολυμέσων
και ίντερνετ. Ταξίδεψε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και
επισκέφθηκε πολλές φορές τη
Βραζιλία.

Νήμα
Στην επίσκεψή σας στο κατάστημα θα
μπορέσετε να επιλέξετε νήματα μέσα
από μία μεγάλη συλλογή άριστης ποιότητας και φανταστικών σχεδίων.
Οι υπέροχες αποχρώσεις σε συνδυασμό με τις άριστες τιμές θα σας ενθουσιάσουν.
Οι χειροποίητες πλεκτές μας δημιουργίες, οι κατά παραγγελία επιθυμίες σας αλλάκαι η πληθώρα υλικών πλεκτικής, είναι ό,τι καλύτερο προσφέρει το κατάστημά μας σε εσάς που αγαπάτε το πλεκτό.

Κόσμημα

Χειροποίητες δημιουργίες κοσμημάτων καθώς και ευφάνταστες προτάσεις για τις ιδιόχειρες προσωπικές σας κατασκευές.
Δημιουργήστε τις δικές σας συνθέσεις
μέσα από μία μεγάλη συλλογή από κορδόνια, ακροδέκτες, χάντρες, αλυσίδες, μεταλλικά στοιχεία, μακραμέ, καθώς και νημάτων
αποκλειστικής χρήσης για κατασκευή κοσμημάτων.

Ραπτική
νήμα • κόσμημα • ραπτική
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών αρ. 56, ΒΡΑΧΑΤΙ τηλ. 6976 832397

Τα είδη ραπτικής και ψιλικών μας καλύπτουν
μεγάλο μέρος των αναγκών σας μέσα από μία
μεγάλη ποικιλία από δαντέλες, τρέσσες, κλωστές, βελόνες, κουμπιά, φερμουάρ, φόδρες,
καρίνες, οργάντζες, τούλια, κάλτσες, καλσόν,
είδη μαλλιών, εγγράφες, κλπ.

Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις ενδυμάτων και μεταποιήσεις
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις
σε πολύ οικονομικές τιμές!

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 553RS

50,6 cm 3,1hp
3

από 760€

499,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 545RX

45,7 cm3 2,8hp

από 861,00€

675,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 535RX

34,6 cm3 2,2hp

από 676,50€

499,00€

Θαµνοκοπτικό Husqvarna 555RXT

53,3 cm 3,8hp
3

από 1230€

888,00€

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΤΛΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
,
3000/4 CLASSIC

23,20€

93 90€
BΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΝΤΛΙΑ
,
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
5500/3 CLASSIC

ΑΝΤΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
∆ΡΑΠΑΝΟΥ

213 00€

ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
(ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
3000/4
ECO CLASSIC
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

179,00€

ANTΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ
9000 AQUASENSOR

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
(ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
,
3500/4Ε CLASSIC

216 00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

130,00€

ANTΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ AKAΘΑΡΤΑ
ΝΕΡΑ
,
6000 CLASSIC

69 90€

Γνώμη
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29 Μαΐου 2016. Η ιστορία έγραψε:

Ο Α.Ο. Ζευγολατιού στην Γ΄ Εθνική!
Το 0-0 με τη Ραφήνα έδωσε και στους δύο "αντιπάλους" το εισιτήριο για την άνοδο
Την πιο γλυκιά ισοπαλία στην ποδοσφαιρική του πορεία του Α.Ο.
Ζευγολατιού θα θυμούνται όσοι βρέθηΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ καν στο γήπεδο την Κυριακή, αφού με το
αποτέλεσμα αυτό σφράγισε το εισιτήριο
ανόδου στη Γ΄ Εθνική. Μαζί του ανεβαίνει και η αντίπαλός του,
στους αγώνες μπαράζ για την φετινή χρονιά, Ραφήνα.

Τ

ο αποτέλεσμα αυτό
μετά το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ δίνει
διαστάσεις θριάμβου στην τοπική ομάδα της Βόχας, αλλά και
αλλαγή στην εικόνα του κορινθιακού ποδοσφαίρου που θα
εκπροσωπείται πλέον από δύο
ομάδες στο πρωτάθλημα της Γ’
εθνικής.
Χαρά, συγκίνηση, δικαίωση, για τους ανθρώπους της
ομάδας, τους φιλάθλους, τους
ποδοσφαιριστές για την μεγάλη
αυτή διάκριση, αφού σε συλλογικό επίπεδο είναι η πρώτη
φορά πού το Ζευγολατιό πετυχαίνει τέτοια αθλητική επιτυχία.
Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω
για τους φίλους της ομάδας,
αλλά και όσους φόρεσαν αυτή
τη φανέλα, το χωριό είχε μείνει
χωρίς γήπεδο για μεγάλο διάστημα, μετά από καθυστερήσεις και λανθασμένες επιλογές
των τότε δημοτικών αρχών, με
αποτέλεσμα και η ομάδα να μην
έχει παρουσία σε καμία κατηγορία.Τα πέτρινα χρόνια πέρασαν και μια νέα διοίκηση κάνει
νέο ξεκίνημα δημιουργώντας
μια ομάδα με φιλοδοξίες για
να γίνει πρωταγωνίστρια στα
τοπικά πρωταθλήματα, ανεβαίνοντας δύο κατηγορίες σε τρία
χρόνια. Ετσι ενώ η ομάδα βρί-

σκεται στην πρώτη κατηγορία
παράλληλα έχει δημιουργηθεί
και το γήπεδο στο Ζευγολατιό,
οι στόχοι και τά όνειρα γίνονται
πραγματικότητα κατακτώντας
σερί δύο πρωταθλήματα, δύο
κύπελλα Κορινθίας και το κερασάκι στη τούρτα η άνοδος
στη Γ ΕΘΝΙΚΉ.
Όλα αυτά στους χαλεπούς
καιρούς έμοιαζαν με όνειρα
θερινής νυκτός, αλλά το όραμα της σημερινής διοίκησης
πήρε σάρκα και οστά αφού με
μεθοδικότητα, οργάνωση, και
προσφορά ψυχής, σαν καλοκουρδισμένη μηχανή η παρουσία της ομάδας έδειχνε ότι
αργά η γρήγορα θα κέρδιζε το
στοίχημα. Και το κέρδισε πανάξια. Παράλληλα δημιούργησε
τις υποδομές για τις ακαδημίες
της ομάδας, και με τα σημερινά
δεδομένα ξεπερνά τα ογδόντα
παιδιά σε όλες τις κατηγορίες.
Πολλά μπράβο στο πρόεδρο
κ.Πισιμιση Θανάση στους ακούραστους συνεργάτες και μέλη
της διοίκησης, στο προπονητικό δίδυμο στους ποδοσφαιριστές, και τους φανατικούς και
πραγματικούς φιλάθλους της
ομάδας.
Ευχόμαστε τα καλύτερα για
το μέλλον και ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις για τον ΑΟΖ!

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Savate Combat
10-11 Ιουνίου στο κλειστό Βραχατίου!
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Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BOX SAVATE, που θα
πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Βραχατίου
΄΄Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ΄΄ 10-11 Ιουνίου 2016, με συμμετοχή 250 αθλητών και αθλητριών από είκοσι και πλέον
χώρες. Πρόκειται για αθλητικό γεγονός υψηλού επιπέδου,
που για πρώτη φορά φιλοξενείται στο Δήμο Βέλου-Βόχας
και ευρύτερα στην Κορινθία.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων «Αλκυώνια 2016», με
επικεφαλής τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας, με την ακόλουθη
σύνθεση:
Πρόεδρος Αννίβας Παπακυριάκος Δήμαρχος ΒέλουΒόχας, Α΄ Αντιπρόεδρος Χρίστος Κάκος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Savate, Β΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Πολίτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Alkyon |Resort Hotel & Spa, Μέλη: Παύλος Γερακάρης
Δημοσιογράφος- Πρόεδρος Μικτού Συμβουλίου Αθλητικών Συντακτών, Παναγιώτης Παυλόπουλος-Διευθυντής
του web Ramona radio tv, Μαρία Καλλίρη Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού-Παιδείας και Αθλητισμού, Ανδρέας Σιάχος
Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄, Ευάγγελος Τσάκωνας
Έφορος Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, Δημήτριος Νικολάου,
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου.
Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίασαν για
μια ακόμη φορά τη Δευτέρα 23/05/2016 και ασχολήθηκαν με όλα τα θέματα που αφορούν στην υποδοχή και φιλοξενία των αποστολών. Την προετοιμασία του δημοτικού
γυμναστηρίου και άλλες υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για
την άψογη διεξαγωγή των αγώνων τους οποίους αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατοντάδες θεατές από την
Κορινθία και άλλες περιοχές.

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

www.ecoradio.gr

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Stymphalia Lake Run 2016

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2016

1ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου στη λίμνη Στυμφαλία

Με δελτίο τύπου το Πολιτιστικό
Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ενημερώνει πώς έχει ξεπεραστεί το ανώτατο όριο συμμετοχών για τον 1ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου στη λίμνη
Στυμφαλία!!! Το δελτίο τύπου στη
συνέχεια αναφέρει: «Όσοι δεν έχουν
εγγραφεί σε μια από τις τρεις αγωνιστικές διαδρομές του “Stymphlalia
Lake Run 2016” , και επιθυμούν να
επισκεφθούν το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας την Κυριακή 5 Ιουνίου , θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια από τις πολλές και
ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις,
που έχουν ήδη ανακοινωθεί .
Για την συμμετοχή σας στην γιορτή
δεν απαιτείται «δήλωση συμμετοχής» , θα πρέπει ωστόσο να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις σχετικά με
τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην περιοχή και τις ώρες διεξαγωγής των
δράσεων που σας ενδιαφέρουν.
Ο πρώτος Ημιμαραθώνιος Αγώνας
Δρόμου με την ονομασία "Stymphalia
Lake Run 2016" στη Λίμνη Στυμφαλία πραγματοποιείται με αφορμή το
φετινό εορτασμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με θέμα
«Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία», το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», και τον
αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η Στυμφαλίς» , την Κυριακή 5 Ιουνίου (ώρα
εκκίνησης 10:00) Ο αγώνας θα έχει
ως αφετηρία το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, και περιλαμβάνει
τρεις διαδρομές (5 χλμ, 10 χλμ, 21,5
χλμ.) που θα πραγματοποιηθούν πε-

ριφερειακά της Λίμνης Στυμφαλίας,
δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες
την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο το
πολιτιστικό τοπίο της Λίμνης όσο και
το Μουσείο, το οποίο την ίδια ημέρα
συμπληρώνει έξι χρόνια λειτουργίας.
Για τη συμμετοχή στον αγώνα σε
μια από τις τρεις διαδρομές είναι
απαραίτητη η εγγραφή μέσω του site
του ΠΙΟΠ (www.piop.gr). Ως ελάχιστο κόστος εγγραφής ορίζεται το
ποσό των €5 το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν σε ένα
φορέα αρωγής παιδιών της επιλογής
τους.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον
αγώνα και τις παράλληλες δράσεις που
θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια
της ημέρας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας: 27470 22279 & 27470

22296,
e-mail:kiourktsoglouA@
piraeusbank.gr. Πληροφορίες για
τη μετακίνησή σας στο τηλ. 2742 0
22573».

Το πρόγραμμα

10:00-15:00 Βιωματική γνωριμία
με τα Ολυμπιακά αθλήματα
10:00 Εκκίνηση αγώνων δρόμου
5-10-21,1 χλμ (αγωνιστικές διαδρομές)
10:30 Εκκίνηση «Ιόλαος» - Δρόμος 1000 μέτρων μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα για παιδιά
5-10 ετών με συνοδεία & επίβλεψη Ελλήνων Ολυμπιονικών
και εθελοντών.
11:00-11:30
Παρουσίαση του
αθλήματος της κωπηλασίας
από τον Ολυμπιονίκη Βασίλη
Πολύμερο

11:30-12:00
Παρουσίαση του
αθλήματος της τοξοβολίας,
παρουσίαση εξοπλισμού και
στόχων
12:00-12:30
Παρουσίαση του
αθλήματος της ποδηλασίας και
του Τριάθλου, από τον αναγνωρισμένο αθλητή Γιάννη
Ψαρέλη
12:30-13:00
Παρουσίαση του
αθλήματος της επιτραπέζιας
αντισφαίρισης. Επίδειξη του
αθλήματος από Πανελλήνιους
πρωταθλητές Παίδων.
13:00-14:00 Ανοιχτή Ομιλία–Συζήτηση: «Αθλητισμός για υγεία:
Πρακτικές συμβουλές για γονείς»
Ομιλητές
• Τοκμακίδης Σάββας, Τακτικός
Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
• Γέμελος Νίκος, Ομοσπονδιακός Προπονητής Κολύμβησης
και καλύτερος προπονητής
όλων των αθλημάτων για το
2015
• Πολύμερος Βασίλης, Ολυμπιονίκης (2004 και 2008) και
υπεύθυνος ανάπτυξης της
Ομοσπονδίας Κωπηλασίας
Συντονιστής: Γιάννης Ψαρέλης
14:00–14:30 Απονομές στους νικητές των αγώνων δρόμου
14:30–15:00 Οι κάτοικοι της περιοχής κερνούν όλους τους
καλεσμένους πίτες και τοπικά
γλυκά
16:00 Οργανωμένη
ξενάγηση
στο Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας

Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
- Χειρουργική ισχίου & γόνατος
- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις
- Μικροχειρουργική - Ορθοπαιδική Παίδων - Οστεοπόρωση

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.
και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Δέχεται με ραντεβού

Επισκέψεις κατ’ οίκον

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86 κιν. 6955.092.002
e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
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Η «Ανέλιξη» φοράει τα καλοκαιρινά της!
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2016

Τ

ο Τμήμα Παιδικής Φροντίδας &
Παιδείας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές νηπίων για την σχολική περίοδο 2016 - 2017 έχουν ξεκινήσει και θα
διαρκέσουν έως και την Παρασκευή
10 Ιουνίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι
γονείς μπορούν να προμηθευτούν τα
σχετικά έντυπα από τους Παιδικούς
Σταθμούς Ζευγολατιού, Βραχατίου και
Βέλου καθώς και από την ιστοσελίδα
του Δήμου (velo-vocha.gr). Οι αιτήσεις
θα γίνονται στον κατά τόπoυς Παιδικό
Σταθμό που ενδιαφέρει τον γονέα τις
ώρες: από 07.30π.μ. έως 10.00π.μ. και
από 12.30 έως 14.30μ.μ..
Την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτησηένσταση. Τα οριστικά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν μετά την εξέταση των
ενστάσεων στους παιδικούς σταθμούς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒέλουΒόχας.

ών είναι να λάβουν οι παιδικές χαρές
που λειτουργούν εντός των Παιδικών
Σταθμών, άδεια καταλληλότητας από
διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.
Παράλληλα και στους τρεις Παιδικούς
Σταθμούς τοποθετήθηκε και λειτουργεί σύστημα αφαλάτωσης και διαχείρισης νερού προκειμένου να επιτύχουμε
οικονομικά, οικολογικά και ενεργειακά
οφέλη. Για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί και air conditions νέας τεχνολογίας. Επιπλέον γίνεται σταδιακή αντικατάσταση του εξοπλισμού λειτουργίας
όπως των συσκευών, των επίπλων,
των λευκών ειδών καθώς και του εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού
υλικού,
ενώ έχουν τοποθετηθεί και συστήματα
συναγερμού.
Επίσης στο επόμενο χρονικό διάστημα
θα γίνει ελαιοχρωματισμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χοίρους των
τριών Παιδικών Σταθμών και τοποθέτηση ειδικών ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στους εσωτερικούς χώρους.

Εργασίες στους
Παιδικούς Σταθμούς

Καλοκαιρινή δημιουργική
απασχόληση

Στο πλαίσιο βελτίωσης των δομών και
εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νήπια αλλά και για λόγους
ασφάλειας και προστασίας, τοποθετήθηκαν και στους τρεις Παιδικούς Σταθμούς καινούργια παιγνίδια - όργανα,
νέο χαλίκι καθώς και κικλιδώματα περιμετρικά των παιδικών χαρών. Απώτερος σκοπός των παραπάνω ενεργει-

Με υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό (Γυμναστές, Παιδαγωγό, Κοινωνικό Λειτουργό, θεατρολόγο, Μουσικό κ.α.) θα υποστηριχθεί και φέτος
το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης. Στο πρόγραμμα θα υπάρξουν
δραστηριότητες οι οποίες θα εξαρτηθούν και από τις συμμετοχές, ενώ θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με μέ-

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

γιστο αριθμό 50 παιδιών σε κάθε κλειστό γυμναστήριο. Το πρόγραμμα 3 και 6
εβδομάδων αφορά παιδιά ηλικίας 5-12
ετών και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα
20 Ιουνίου έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου (8:30-13:30).
Πληροφορίες: Κέντρο Νεολαίας ΚΡΗΝΕΣ: κα Στάμου : 2742 0 32694 από
16:00 έως 20:00 Γραφείο «ΑΝΕΛΙΞΗ»
ΒΕΛΟ : 2742 360 300 από 10:30 έως
13:30 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ:
27410 51788 από 10:30 έως 13:30
ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
(27410 54593) - ΒΕΛΟΥ (6938 611656)
ΜΑΛΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ: 6979 972872 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 6944 509186

οι επιτυχόντες να προσκομίσουν στην
υπηρεσία του Νομικού Προσώπου τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωσης επιτυχίας από την αρμόδια δημόσια αρχή (Δ/νση Λυκείου ή
Δ/νση Δευτ/μιας Εκπαίδευσης) στην
οποία θα αναγράφονται τα μόρια εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
3.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον
Δήμο Βέλου-Βόχας.
Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω
δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί η
ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης επιβράβευσης.

Επιβράβευση Αριστούχων
Επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. της
Χώρας

Καλοκαιρινές
εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης κοινωνικών
προγραμμάτων και δράσεων για την
υποστήριξη των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθιερώνεται
από το έτος 2016 «επιβράβευση αριστούχων μαθητών και μαθητριών επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. της Χώρας».
Προϋπόθεση για την επιβράβευση είναι
οι μαθητές και μαθήτριες να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου-Βόχας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα
Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και να επιτύχουν κατά τις πανελλήνιες
εξετάσεις του τρέχοντος έτους βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω.
Η επιβράβευση θα περιλαμβάνει χρηματικό ποσό ανάλογο με τον αριθμό
επιτυχόντων με ανώτερο ποσό τα
500,00€ ανά αριστούχο μαθητή/τρια
καθώς επίσης και έπαινο. Η ανώτατη
δαπάνη που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό θα είναι έως του ποσού των
6.000,00€ ανά έτος. Μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις και την ολοκλήρωση εγγραφής στα Α.Ε.Ι. της Χώρας θα πρέπει

Τις πρώτες καλοκαιρινές εκδηλώσεις
ανακοίνωσε το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη". Αυτές
είναι:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΒΕΛΟ ( Πλατεία Αγ. Φανουρίου) - Ώρα
20:30
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ από τα τμήματα
του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αποχαιρετιστήριο Πάρτυ των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΔΗΜΟΥ μας στο
Ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ» - Ώρα 20:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΟΥ - Ώρα
20:00
ΧΟΡΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ & LATIN από τα
τμήματα του Κέντρου Νεολαίας & Πολιτισμού. Συμμετέχει ο Εξωραίστικός
& Πολιτιστικός Σύλλογος Κοκκωνίου
«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΝ (κατασκευές) - Ωρα 18:00

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Ο πρόεδρος Ανδρέας Σιάχος και το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ανέλιξη του δήμου
Βέλου-Βόχας προγραμματίζουν τις πρώτες καλοκαιρινές εκδηλώσεις για
φέτος, ενώ παράλληλα εκτελεί έργα βελτίωσης στους παιδικούς σταθμούς και ετοιμάζεται για την δημιουργική απασχόληση παιδιών τους
θερινούς μήνες αλλά και τη βράβευση ή επιβράβευση των αριστούχων
επιτυχόντων στα ΑΕΙ!

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ

8 στρέμματα με 125 ελιές και 17 στρέμματα χωράφια στην περιοχή Πεντεσκούφι-Ρουμάνι. Με δύο δρόμους επιλογής Άσσο ή Λέχαιο. Στην ίδια περιοχή
υπάρχουν ακόμα δύο κομμάτια με ελιές.

σε μπουφέ,
κουζίνα, σέρβις.
6946 742363

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

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

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

κ. Γιάννης

τηλ. 27420 27192,
κιν.: 6933066781

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας
6945 832094

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
e-mail: panvele@yahoo.gr [1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90
ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ
1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος)
[4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης μπαούλο
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
χωρητικότητας 500 λίτρων (1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος χ
0,89 ύψος)
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

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!

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα με
το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά 15
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΚΟΠΙΑ – Η χρήση του ονόματος «Μακεδονία»

Τ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ην 3 Ιουνίου του έτους 1992 ο
πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων
Κίρο Γκλιγκόροφ, ερωτηθείς εάν
θεωρεί το λαό του απόγονο του Μ. Αλεξάνδρου , έκανε την ακόλουθη ιστορική δήλωση: «Εμείς είμαστε Σλάβοι, δεν
έχουμε καμία σύνδεση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήλθαμε στην περιοχή τον 6ο μ.Χ.
αιώνα». Ο Γκλιγκόροφ προωθούσε τότε μια σύνθετη
ονομασία τύπου «Σλαβική
Μακεδονία» ή «Σλαβομακεδονία».
Ένα χρόνο αργότερα,
την 7η Απριλίου του έτους
1993 η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών ψήΓράφει ο
φισε την αναγνώριση του
Σχοινοχωρίτης
νέου κράτους και φυσικά
Κωνσταντίνος
έτσι ψήφισε και η Ελλάδα.
Ιστορικός –
Η επίσημη ονομασία είναι
συγγραφέας,
FYROM (Πρώην ΓιουγκοΑρχειονόμος –
Βιβλιοθηκονόμος, σλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας).
υποψήφιος
Διδάκτωρ
Το έτος 1995 η Ελλάδα
και η ΠΓΔΜ συνομολόγησαν μια ενδιάμεση συμφωνία. Από τότε όμως μέχρι σήμερα η
ΠΓΔΜ την παραβιάζει συστηματικά με
την εκδήλωση μεγαλοιδεατικών εδαφικών βλέψεων κατά της Ελλάδος. Την
3η Απριλίου του έτους 2008 ο Έλληνας
Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έθεσε
ΒΕΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ.
Το έτος 2010 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου πρότεινε το όνομα
Ανεξάρτητη ή Κυρίαρχη Δημοκρατία
της Μακεδονίας (Άνω ή Βόρεια),η οποία
είναι μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το έτος 2012 η
τότε Ελληνική Κυβέρνηση πρότεινε την
υπογραφή με τα Σκόπια ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα έθετε το
πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους για
την οριστική επίλυση του ζητήματος της
ονομασίας. Σύμφωνα με αυτό, οποιαη

■■ Tο εικονιζόμενο γραμματόσημο της Γιουγκοσλαβίας εκδόθηκε το έτος
1939 και κυκλοφόρησε επίσημα μέχρι και το έτος 1944. Το έτος 1944
ο ανθέλληνας στρατάρχης Τίτο "βάφτισε" τα Σκόπια σε Μακεδονία.

δήποτε πρόταση οφείλει να εμπεριέχει
έναν σαφή και οριστικό προσδιορισμό
του ονόματος, που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφιβολιών μεταξύ του εδάφους
της ΠΓΔΜ και περιοχών γειτονικών
χωρών. Το όνομα που θα συμφωνηθεί χρησιμοποιείται έναντι όλων (orga
omnes) και για όλους τους σκοπούς.

Συμπεράσματα – διαπιστώσεις

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονισθεί ότι ο όρος «Μακεδονία» ως λέξη
είναι ελληνικής προελεύσεως και ετυμολογήσεως. Ιστορικά, ο όρος «Μακεδονία» αναφέρεται στο Βασίλειο και τον
Πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων,
που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και
αποτελούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι της
ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς. Γεωγραφικά, ο όρος «Μακεδονία» αναφέρεται σε μια ευρύτερη
περιοχή την οποία μοιράζονται διάφορες Βαλκανικές χώρες, με το μεγαλύτερο μέρος να βρίσκεται στην Ελλάδα.
Αυτός ο γεωγραφικός χώρος που
ονομάζεται Μακεδονία μοιράστηκε μεταξύ των βαλκανικών κρατών μετά τους
δύο Βαλκανικούς Πολέμους, με την
Συνθήκη Ειρήνης του Βουκουρεστίου
που υπογράφτηκε το έτος 1913 μεταξύ
Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου απο τη μια και της Βουλγαρίας

από την άλλη. Ειδικότερα, η γεωγραφική Μακεδονία διαμοιράσθηκε ως εξής:
η Ελλάδα πήρε το 51% , η Σερβία το
39%, η Βουλγαρία το 9,5% και ένα 0,5%
πέρασε στην Αλβανία. Όλες οι μετέπειτα
διακρατικές και διεθνείς συνθήκες δεν
τροποποίησαν τα σύνορα αυτά που καθορίστηκαν από την Συνθήκη του Βουκουρεστίου.Τα τελευταία χρόνια όμως
επιχειρείται ξεκάθαρα μια αναθεώρηση
της Συνθήκης αυτής.
Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα της ονομασίας της
FYROM είναι απλά η πρόφαση. Οι ΗΠΑ
γνωρίζουν τη σαθρότητα και γελοιότητα των επιχειρημάτων των Σκοπίων να
ονομάζονται Μακεδονία και δεν αντιδρούν.Ίσα ίσα τα αποδέχονται γιατί με
αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα και
σχέδια στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία, πιστή στην εφαρμογή του δόγματος
του νεοοθωμανισμού και έχοντας στρατηγικά αναβαθμισμένο ρόλο, υποστηρίζει φαινομενικά το «δίκαιο αίτημα των
Σκοπίων». Από την άλλη οι Σκοπιανοί
για να δημιουργήσουν ανάχωμα στην
αλβανική επεκτατικότητα (βλέπε δημιουργία Μεγάλης Αλβανίας) και τη Βουλγαρία, πλαστογράφησαν,παραχάραξαν
και αλλοίωσαν τα πραγματικά ιστορικά
γεγονότα συστηματικά και μεθοδικά με
την τεχνητή εισαγωγή της έννοιας του
«μακεδονικού έθνους».
Προσωπικά θα έλεγα ότι είναι θέμα
χρόνου η αλβανοποίηση των Σκοπίων.
Ήδη το αλβανικό στοιχείο αποτελεί την
πλειοψηφία (ποσοστό άνω του 40% επί
του γενικού πληθυσμού) εμφανίζοντας
σταθερά αυξητικές πληθυσμιακές τάσεις. Στον αντίποδα ο ρυθμός των Σλαβικών γεννήσεων καταγράφει μείωση.
Να σημειωθεί ότι ο Αλί Αχμέτι, αρχηγός
του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος,
είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «σε
5–10 χρόνια οι Αλβανοί θα είναι πλειοψηφία και θα αλλάξουν τα δεδομένα».

Το Ζήτημα του ονόματος

Η περιοχή των Σκοπίων είναι η νοτιότερη περιοχή της Γιουγκοσλαβίας, η
οποία αναγνωρίστηκε από τα Ηνωμένα
Έθνη ως χώρα με το όνομα Μακεδονία.
Είναι η πρώτη φορά που στην παγκόσμια ιστορία γεννήθηκε μια νέα χώρα με
την ονομασία «Μακεδονία» και δεν ήταν

Ελληνική. Ταυτόχρονα η ελληνική περιοχή της Μακεδονίας είναι απλά μια διοικητική περιφέρεια, η οποία στο μέλλον
πιθανόν να μπορεί να διεκδικηθεί από το
νεοσύστατο κράτος της FYROM.
Σε κάθε περίπτωση το κράτος των
Σκοπίων μπορεί να επιλέξει ελεύθερα
όποια ονομασία θέλει για αυτό. Είναι
όμως άλλο πράγμα το όνομα και άλλο
η αναγνώριση. Ιδιαίτερα διαφωτιστικά
πάνω σε αυτό είναι και τα παραδείγματα
των κρατών της Ταϊβάν και της Μεγάλης
Βρετανίας. Η Ταϊβάν χρησιμοποιούσε
το όνομα Λαϊκή Δημοκρατία της νοτίου Κίνας. Πολλές ήταν οι χώρες που
έσπευσαν να την αναγνωρίσουν με αυτή
την ονομασία, εκτός της Κίνας. Σήμερα
λέγεται Ταϊβάν.
Για την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας ο Σαράντος Καργάκος στο έργο
του «Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας»
γράφει ότι όταν η Μεγάλη Βρετανία
έθεσε υποψηφιότητα για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία προέβαλε ΒΕΤΟ με το επιχείρημα ότι η χρήση
αυτού του ονόματος θα μπορούσε να
δώσει λαβές για διεκδικήσεις επί της περιοχής της Γαλλικής Βρεττάνης. Τελικά η
Αγγλία εισήλθε με την ονομασία «Ηνωμένο Βασιλείο».
Στη περίπτωσή μας οι Σκοπιανοί δεν
είναι ομοεθνείς, έστω μακρινοί, του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους. Επομένως, δεν τους τιμάει η
απάρνηση της σλαβικής τους εθνικότητας και ταυτότητας και ο σφετερισμός
του ελληνικού ονόματος Μακεδονία.
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Μακεδνοί ήταν δωρική φυλή. Το όνομα προέρχεται πιθανότατα από το επίθετο μακεδνός που σημαίνει ψηλός. Επιπλέον, το
γενεαλογικό των Μακεδόνων Βασιλέων
αποδείκνυε ότι ήταν Αργείοι και ειδικότερα Τημενίδες από το Άργος, απόγονοι
δηλαδή του Ηρακλή.
Θα κλείσω τον συλλογισμό μου με την
ιστορική επιστολή του ακαδημαϊκού,
αντιστασιακού και πρώην Υπουργού
Παιδείας Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου (1913 – 2006), η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή την
10η Νοεμβρίου του έτους 2015. Με αυτήν ζητούσε να μην συμπεριληφθεί με
κανέναν τρόπο η λέξη Μακεδονία στην
ονομασία των Σκοπίων, τονίζοντας πώς
πρέπει να ονομασθούν «Δαρδανσλαβία».
Πράγματι, η περιοχή των Σκοπίων
είναι η νοτιότερη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία, δηλαδή η Νοτιοσλαβία.
Η ίδια περιοχή όμως στα αρχαία χρόνια
ονομάζονταν Δαρδανία, πολύ πρίν εμφανιστούν οι Σλαβογενείς Σκοπιανοί.
Οι Δαρδανοί ήταν ένα ελληνοπελασγικό φύλλο (βλέπε ελληνική μυθολογία).
Επομένως, μία ορθή και ενδεδειγμένη
ονομασία για το κράτος των Σκοπίων εκτός από το ήδη χρησιμοποιηθέν
Bardaska Banovina, είναι Δαρδανσλαβία που είναι ένα όνομα σύνθετο με γεωγραφικό προσδιορισμό.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 2,00 ΕΥΡΩ

ΧΟΡΗΓΟΙ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
UMAMI, ΜΟΥΡΑΓΙΟ, TO ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΕΥΣΗ ΜΠΟΛΑΤΙ, JOYLAND,
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ Δ.ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ,
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ ΝΤΙΝΟΥ ΧΑΣΑΠΑΚΗ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

