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Έ πιασε τόπο, απ’ ό,τι τα πράγματα 
δείχνουν, για την έλευση του 
προαστιακού στο Λουτράκι, ο 

αγώνας της εφημερίδας μας και της 
πρωτοβουλίας πολιτών και φορέων 
έλευσης του προαστιακού σιδηροδρό-
μου στο Λουτράκι.

Ο Γραμματέας του Υπουργείου Υποδο-
μών Γ. Δέδες ανακοίνωσε επίσημα την 
έλευσή του στην πόλη μας (ελπίζουμε 
να προχωρήσει).

Ο Δήμαρχος Γ. Γκιώνης προεκλογικά 
ήταν υπέρ της έλευσης του προαστιακού 
στην πόλη, λέγοντας μάλιστα επί λέξει 
ότι η σύνδεση του προαστιακού για το 
Λουτράκι είναι απαραίτητη υποδομή για 
την τουριστική και οικονομική ανάπτυ-
ξη της περιοχής. Αυτά προεκλογικά. Τι 

κάνουν οι ψήφοι!
Θα σας θυμίσουμε ακριβώς μετά τις 

εκλογές πως ο σημερινός Δήμαρχος 
άλλαξε άρδην. Σε επίσκεψη του τότε 
βουλευτή κ. Κόλλια στις 4-12-14 ο 
Δήμαρχος δήλωσε: “Για τον προαστιακό 
συμφωνήσαμε ότι η δημιουργία στάσης 
στον Ισθμό αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα”.

Στις 3-4-2015 με νέα ανακοίνωση 
ο Γ. Γκιώνης είπε: “Για τον προαστιακό 
η άποψή μας είναι πως η στάση του 
πρέπει να γίνει στον Βασιλόπουλο του 
Ισθμού και από εκεί και πέρα να υπάρχει 
ανταπόκριση με το ΚΤΕΛ”. Και σε άλλες 
δηλώσεις του ο Δήμαρχος ήταν υπέρ 
της στάσης στον Ισθμό και όχι Λουτράκι.

Να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν 

Έ ξαλλοι οι Καταστηματάρχες της 
παραλιακής ζώνης του Λουτρα-
κίου με τα έργα και ημέρες του 

κ. Ρουμελιώτη, προέδρου του Λιμενικού 
Ταμείου Λουτρακίου. Και όχι άδικα, αφού 
καλούνται να πληρώσουν τα διοικη-
τικά τερτίπια του κ. προέδρου του 
Λιμενικού Ταμείου.

Τι συνέβη; 
Πριν λίγες μέρες οι συγκεκρι-

μένοι επαγγελματίες κλήθηκαν 
από το Λιμεναρχείο Κορίνθου 
να απομακρύνουν άρον-άρον 
τα τραπεζοκαθίσματα μπροστά 
από τα Καταστήματά τους, γιατί 
δεν είχαν πάρει σχετική άδεια από 
το Λιμενικό Ταμείο. Κατά πληροφορίες 
μας μάλιστα επιβλήθηκαν και πρόστιμα 
σε βάρος τους.

Αιτία του κακού οι ενέργειες του κ. 
Ρουμελιώτη, γιατί το 2016 και 2017 δεν 
έφερε το θέμα στο ΔΣ του Λιμενικού 
Ταμείου για να χορηγηθούν οι σχετικές 
άδειες.

Με αυτόν τον τρόπο και οι Καταστημα-
τάρχες έμειναν ακάλυπτοι και τα έσοδα  
του Ταμείου πήγαν περίπατο. Πάντως 
για μας φαντάζει αδιανόητο να υποθέ-
σουμε, ότι ο Λιμενάρχης Κορίνθου, που 
είναι και μέλος του ΔΣ του Λιμενικού 
Ταμείου πως δεν είχε ενημερώσει τον κ. 
Ρουμελιώτη, ο οποίος σε αυτή την περί-
πτωση  έπαιξε την «πινακωτή- πινακωτή 
από το άλλο μου το αυτί».

Γιατί όμως ο κ. Ρουμελιώτης (όπως 
φαίνεται) έπαιξε αυτό το άσχημο παιχνί-

δι σε βάρος των Καταστηματαρχών  και 
των συμφερόντων του Ταμείου;

Η απάντηση –κατά την άποψή 
μας- είναι απλή.

Εάν φέρει τώρα το θέμα των αδειών, 
θα πρέπει να ψηφίσει θετικά. Ωστόσο 

αυτό θα τον καταστούσε υπόλογο, 
έναντι των όσων  υποστηρίζει 
για την υπόθεση του έτους 
2014, ενώ σε κάθε περίπτωση 
(εάν φέρει το θέμα σήμερα) θα 
επισημοποιήσει την αναδρομική 
οφειλή των Καταστηματαρχών 

η οποία, με υπογραφή Ρουμε-
λιώτη, δε μπορεί  να διαγραφεί ή 

να μειωθεί.
Κομφούζιο δηλαδή η υπόθεση με 

θύματα τους Καταστηματάρχες του πιο 
ζωντανού τμήματος της πόλης, οι οποίοι 
περιμένουν με ενδιαφέρον, όπως και 
εμείς, μια ανάλογη απάντηση από το 
Λιμενικό Ταμείο.  

Το 9ο θαύμα. 
Τα θαύματα της αρχαιότητας ήταν 

επτά. Το όγδοο ήταν η κινηματογρα-
φική ταινία. Και το ένατο αυτό το κ. 
Ρουμελιώτη.

Τι εννοούμε;
Κάτω  από τυμπανοκρουσίες και δη-

λώσεις επί δηλώσεων, μπορεί όλοι οι 
κάτοικοι του Δήμου να μη πειστήκαμε 
ότι μία εργασία έπρεπε να πληρωθεί 
105.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση, 
ενώ υπήρχε δυνατότητα μια άλλη ανά-
λογη να πληρωθεί 50.000 ευρώ, αλλά 
όλοι είχαμε πειστεί ότι εκείνη η εργασία  

ήταν η τεχνική μελέτη για την  ανάπλαση 
του παραλιακού μετώπου.

Αμ δε!! Διότι το τμήμα του Πολυ-
τεχνείου που ανέλαβε το έργο αντί 
105.000 ευρώ, δε συνέταξε τεχνική 
μελέτη, αλλά έκανε μία έρευνα  σχε-
τικά «με τη βιώσιμη κινητικότητα και 
την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου 
στο Λουτράκι». Και όποιος κατάλαβε, 
κατάλαβε. 

Σε απλά ελληνικά πάντως – χωρίς να 
υποτιμούμε την αξία της επιστημονικής 
έρευνας – θα λέγαμε ότι το Πολυτεχνείο 
συνέταξε κάποιες προτάσεις για τις 
οποίες θα μπορούσαν να διατυπωθούν 
και αντιπροτάσεις ή σημαντικές παρα-
τηρήσεις και από άλλους ειδικούς ή 
ενδιαφερόμενους. Ίσως γι αυτό το λόγο 
και οι προτάσεις να μην παρουσιάστηκαν 
από το Πολυτεχνείο, στη αίθουσα του 
Δημοτικού συμβουλίου. 

και τρεις αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου υπέρ της έλευσης του προαστια-
κού μέσα στην πόλη. Θα μπορούσαμε να 
πούμε χαριτολογώντας: Καλό θα είναι οι 
υποψήφιοι να μην λένε άλλα προεκλο-
γικά και να κάνουν άλλα μετεκλογικά, 
που δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν.

Και τώρα ποιος θα κάνει τις τεχνικές 
μελέτες; 
Απλούστατον!! Η τεχνική υπηρεσία 
του Δήμου! 
Με αυτό το θαυματουργικό τρόπο έλυ-
σε ο κ. Ρουμελιώτης το θέμα.
Όλοι τώρα παραμένουμε με μία απορία.  
Εάν ο κ. πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου, μετά από όλα αυτά, τα προ-
ηγούμενα και τα επόμενα, ζούσε και 
πολιτευόταν στην Ιαπωνία θα είχε 
κάνει χαρακίρι ή όχι;
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Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, δη-

μοσιεύτηκε  κείμενο με τον τίτλο  « Λιμενικό ….της 

μανδάμ». Επ΄αυτού ο κ. πρόεδρος του ΔΣ του Λιμε-

νικού Ταμείου Λουτρακίου, μας απέστειλε την υπ΄αριθμ. 

315/6.8.2017 απάντηση – ο Θεός να την κάνει- απάντηση.

Για λόγους δεοντολογίας επαναδημοσιεύουμε το κείμενό 

μας, την απάντηση του κ. Ρουμελιώτη και βεβαίως, παραθέ-

τουμε και τις δικές μας παρατηρήσεις.

Το προηγούμενο κείμενο 
του φ. 443 της εφημερίδας

Λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Απρίλιο, το Λι-

μενικό Ταμείο υπό την προεδρία του κ. Ρουμελιώτη έλαβε 

μία απόφαση με θέμα: Την ανάθεση σε δικηγόρο της νομι-

κής υποστήριξης των μελών του ΔΣ του Ταμείου,  κατά τη 

διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται 

αυτόν τον καιρό. Η υπόθεση αφορά παραχωρήσεις χώρων 

σε καταστήματα το 2014, για διάφορες δραστηριότητες,  

από το Λιμενικό Ταμείο.

Ο κ. Ρουμελιώτης κατά τρόπο εξωφρενικά απαράδεκτο 

αξίωσε από τα μέλη που θα εκπροσωπούσε ο δικηγόρος, 

να έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι συμφωνούν με τη 

διαχείριση του ζητήματος από το Ταμείο. Ωστόσο δεν 

αποκάλυψε ποια ήταν αυτή η επίσημη γραμμή του φορέα.

«Μούγκα στη στρούγκα» δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει 

πήραν την απόφαση την οποία και έστειλαν για έγκριση 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και ω του θαύματος η 

Διοίκηση την ακύρωσε. 

Ο λόγος: Γιατί νομική υποστήριξη από το φορέα στον 

οποίο υπηρετούν (όπως δηλαδή συνέβη με την απόφαση 

του Λιμενικού) έχουν μόνο οι εκλεγμένοι σύμβουλοι και 

μόνο, όταν το ζήτημα αφορά ποινική τους δίωξη. Όχι δη-

λαδή, όπως τώρα που η υπόθεση αφορά προκαταρκτική 

εξέταση , με τη λήξη της οποίας ο Εισαγγελέας θα αποφα-

σίσει για την περαιτέρω πορεία.  

Ας αφήσουμε για λίγο την  αξίωση του κ. Ρουμελιώτη 

όλοι οι σύμβουλοι να αναφωνήσουν « ναι»  προκειμένου 

να έχουν νομική υποστήριξη, για να ρωτήσουμε:

Ο κ. Ρουμελιώτης ως υπεύθυνος πρόεδρος του φορέα 

που ηγείται, ζήτησε έγγραφη νομική γνωμοδότηση για τη 

δυνατότητα λήψης μιας παρόμοιας απόφασης που έλαβε 

και εκθέτει γενικότερα το Δήμο, και ειδικότερα τον ίδιο και 

τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου;

Πως είναι δυνατό    να δεχθεί ο δημότης μια παρόμοια 

φαραωνική γκάφα; Αυτή την απίστευτη ελαφρότητα που 

χαρακτηρίζει εκείνη την απόφαση για ένα τόσο σοβαρό 

θέμα; Και ποιες εγγυήσεις μας παρέχονται  να μην επανα-

ληφθούν παρόμοια κωμικοτραγικά γεγονότα;

Και….καλά! Ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ανέλαβε 

την υπόθεση, δεν γνώριζε ότι αυτή ήταν παράνομη; Και δεν 

όφειλε –έστω και εκ των υστέρων- να ενημερώσει σχετικά 

τους αρμόδιους και να τους υποδείξει το λάθος τους;  

Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον ερώτημα. Τι γίνεται, εάν 

στο μεταξύ έχουν γίνει οι ανάλογες νομικές παραστάσεις 

,ενώπιον εκείνου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση 

σύμφωνα με μία απόφαση που ακυρώθηκε;  Και τι γίνεται 

με τις παραχωρήσεις που έχουν γίνει;

Μύλος η υπόθεση δηλαδή ή διαφορετικά της ….μανδάμ 

. Και μάλιστα της ξεφωνημένης, εάν προστεθεί και μία άλλη 

θεάρεστη πράξη του κ. Ρουμελιώτη. Τη χορήγηση δηλαδή 

άδειας τραπεζοκαθισμάτων σε μία επιχείρηση, κλείνοντας 

την πόρτα μιας άλλης.

Χειροκροτήστε τους!

Η απάντηση του κ. Ρουμελιώτη
Στο φύλλο 443 της εφημερίδας σας και συγκεκριμένα στη 

σελίδα 3 έχετε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο "ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΗΣ... ΜΑΝΔΑΜ" χωρίς να αναφέρετε ο συντάξας στο άρ-

θρο αυτό και για το λόγο αυτό, ως εκδότης, ιδιοκτήτης και 

διευθυντής του συγκεκριμένου ΜΜΕ, παρακαλώ να μου 

γνωρίσετε εάν το συγκεκριμένο άρθρο αφορά την επίσημη 

θέση της εφημερίδος σας ή απλά φιλοξενείτε στην εφημε-

ρίδα σας τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος το συγκε-

κριμένο δημοσίευμα. Η διευκρίνηση αυτή σας ζητείται προ-

κειμένου, πλην της απαντήσεως μας επί αυτού που θα σας 

αποσταλεί και αναμένουμε τη δημοσίευση της στην ίδια 

στήλη, να αποφασίσουμε και για τις περαιτέρω ενέργειες 

μας επί του θέματος.

Οφείλω να σας επισημάνω και να εκφράσω το παράπονό 

μου ότι ως έγκυρο έντυπο τοπικό ΜΜΕ οφείλατε να προ-

βείτε σε μια τυπική έστω έρευνα ως προς την εγκυρότητα 

αυτού καθότι περιέχει αρκετές ανακρίβειες και αναφέρεται 

με απαξιωτικές εκφράσεις στο πρόσωπο μου και στο Φο-

ρέα που εκπροσωπώ.

Αναμένω τη σχετική διευκρίνηση από εσάς, όσο το δυ-

νατόν συντομότερα, προκειμένου να σας αποστείλω και τη 

σχετική απάντηση μου και για τα δύο θέματα που τίθενται 

στο ανωτέρω δημοσίευμα.

Οι παρατηρήσεις μας
1. Ο κ. Ρουμελιώτης, όταν υπογράφει ( και όπως υπογρά-

φει) δημόσια έγγραφα, οφείλει να γνωρίζει πως αυτά δε-

σμεύουν τον ίδιο, τον φορέα που εκπροσωπεί και ασφαλώς 

ειδικότερα τα μέλη του συμβουλίου του, εφόσον τα τελευ-

ταία δεν έχουν  διατυπώσει επιφυλάξεις κλπ.

2. Υποθέτουμε συνεπώς, ότι και το κείμενο της απάντη-

σης έχει τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ του Λιμενι-

κού Ταμείου. 

Ερώτημα υφίσταται, εάν ο κ. Δήμαρχος γνωρίζει τις 

συγκεκριμένες ενέργειες του κ. Ρουμελιώτη και εάν κυ-

ρίως, τις υιοθετεί ή όχι.

3. Η απάντηση του κ. Ρουμελιώτη δεν φέρει ιδιόχειρη 

υπογραφή. Τέθηκε με σφραγιδάκι.

Νομίμως μεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί. Αντιδεο-

ντολογικά ωστόσο και μακράν της σοβαρότητας επί αλλη-

λογραφίας για δημόσιο ζήτημα, ενέργεια πάντως για την 

οποία κάποιος τρίτος θα μπορούσε να ισχυριστεί( κάνο-

ντας τη θέση του κ. Ρουμελιώτη πλέον δυσχερέστερη) ότι 

άλλοι επιμελήθηκαν  το περιεχόμενο της απάντησης, άλλοι 

το ενέκριναν και  άλλοι με τη σφραγίδα το διακίνησαν.  Και 

μάλιστα ανεπίτρεπτα   ( ή κατ΄εντολήν;) με αποδεικτικά  έγ-

γραφα του Δήμου.

4. Ανεξαρτήτως αυτών. Λυπούμαστε εξαιρετικά τόσο για 

τον κ. Πρόεδρο όσο και για τα μέλη του ΔΣ του Ταμείου, ση-

μειώνοντας ότι κατά τη γνώμη μας η προκείμενη απάντηση, 

θυμίζει τη γνωστή φράση περί της μαϊμούς που ανέβηκε 

στο δένδρο για να φανεί ολόλαμπρη η γύμνια της.

5. Το περιεχόμενο του εγγράφου του κ. Ρουμελιώτη αντί 

να απαντά επί σημαντικών ερωτημάτων που προκύπτουν 

από τη διαχείριση του ζητήματος,  τελικά περιορίστηκε σε 

μία παρά φύσιν ασέλγεια επί της ελληνικής γλώσσας με ανα-

τριχιαστικά συντακτικά και ορθογραφικά μαργαριτάρια. 

Κενό κατά τα λοιπά περιεχόμενο και απαράδεκτο διοικητι-

κής αλληλογραφίας για δημόσιο ζήτημα.

6. Το περιεχόμενο του εγγράφου του κ. Ρουμελιώτη αντί 

να περιλαμβάνει πειστικές απαντήσεις ή επεξηγήσεις, θεω-

ρήθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει το γνωστό παιχνιδάκι  του 

Νηπιαγωγείου: «Πες μου πρώτα να σου πω, κουμπαρούλα 

σ΄αγαπώ».

Διότι ο κ. Ρουμελιώτης – κατά τα λοιπά- ως άλλος ιεροε-

ξεταστής και με ύφος χιλίων καρδιναλίων, αξιώνει από τη  

εφημερίδα να του αποκαλύψουμε είτε το συντάκτη του δη-

μοσιεύματος, είτε εάν αυτό πιστώνεται  στην εφημερίδα ή 

όχι, προκειμένου να μας δώσει την απάντησή του και μετά 

να αποφασίσει ποιον και πόσο θα κάνει ντα ντά.

7. Τη γεμάτη προκλητικότητα και αυθάδη αξίωση του 

κ. Ρουμελιώτη την καταδικάζουμε απερίφραστα. Τις απα-

ράδεκτες και παιδαριώδεις προϋποθέσεις που θέτει για να 

δώσει την απάντησή του τις παραδίδουμε ασχολίαστες. 

Δεν αντέχουν σε κριτική. Τη λογική και διοικητική αντίληψή 

του να μην τον ενδιαφέρει πρωτίστως η αλήθεια των κα-

ταγγελλόμενων, αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε. Του 

γνωστοποιούμε πάντως ότι τα ανυπόγραφα κείμενα πιστώ-

νονται στην εφημερίδα και επίσης ότι πηγή των πληροφο-

ριών μας είναι επίσημο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης, που σας έχει αποσταλεί. Ένα έγγραφο με το οποίο 

η αιτιολογία της απόφασης του κ. Ρουμελιώτη κρίθηκε επι-

πλέον ότι δεν είναι ούτε σαφής,   ούτε ειδική και επαρκής, 

πράγμα που εξηγεί την αξίωση προηγούμενης ανυπαρξίας 

διάφορης γνώμης από μέλη του ΔΣ και  ανυπαρξίας της  

λεγόμενης –κατά πληροφορίες μας – επίσημης θέσης του 

φορέα.

8. Υπογραμμίζουμε στον κ. Ρουμελιώτη, ότι οι έμμεσες 

απειλές του περί συνεπειών μας από δήθεν απαξιωτικές  εκ-

φράσεις μας για το πρόσωπό του και τον φορέα που εκπρο-

σωπεί, δεν μας  πτοούν. Δηλώνουμε παρόντες. Ασφαλώς με 

την παράλληλη άσκηση και των δικών μας δικαιωμάτων ως 

δημοτών και εκδοτών της εφημερίδας. 

Σημ. Τον κ. Ρουμελιώτη σεβόμαστε ως προσωπικότητα. Ως 

πολιτικό πρόσωπο όμως οφείλει να δέχεται την κριτική μας. 

Και ένα ερώτημα: Ασκήθηκε προσφυγή στην απάντηση 

της περιφέρειας;

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύμβουλος 

Πελοποννήσου

Κύπρου 123

20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986

κιν.: 6979 220540

Απάντηση Λιμενικού Ταμείου:
ÒΠες μου πρώτα να σου πω κουμπαρούλα σ'αγαπώÓ

ΡΩΤΆΜΕ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΆΡΧΟ
18.352 ευρώ θα δώσει ο Δήμος στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οι-

κονομίας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας στο 

Δήμο.

Και ρωτάμε: Θα μας πουν από το Δήμο τι είναι αυτό και γιατί πλη-

ρώθηκαν ή θα πληρωθούν αυτά τα λεφτά και αν κερδίζει ο Δήμος 

και οι δημότες;
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων 

και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώ-
νυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλατεία 25ης Μαρτίου 20 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20300

ΤΗΛ.: 27440-21360
ΤΗΛ./FAX: 27440 66575

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γράφει ο 
Α.Γ. Κουκουλάς

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Του 
Βασίλη Λιαντινιώτη
Ειδικός Γραμματέας Ένωσης 
Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Ν. Κορινθίας 

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα 
που έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε στην χώρα μας είναι τα 
τροχαία ατυχήματα που ολοένα 
αυξάνονται με αποτέλεσμα 
σοβαρούς τραυματισμούς και 
δυστυχώς σχεδον σε καθημε-
ρινή βάση πλέον στοιχίζουν αν-
θρώπινες ζωές. Τι φταίει όμως; 
Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες 
οδηγοί συχνά δεν υπακούουν 
στον Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας και οδηγούν επικίνδυνα 
και ανεύθυνα αντίθετα στους 
κανόνες ασφαλείας.

Φίλοι μου πολλές φορές 
λέμε δεν πειράζει θα πετα-

χτώ εδώ δίπλα γιατί να βάλω 
κράνος, γιατί να βάλω ζώνη 
.Έχουμε μάθει σε αυτό που 
βολεύει και όχι σε αυτό που 
πρέπει και δυστυχώς από μας 
επηρεάζονται και οι νέοι και το 
πρόβλημα διαιωνίζεται. Πρό-
σφατα σε κάποιο ενημερωτικό 
σποτ   της αστυνομίας έδειχνε 
δυο παιδάκια να παίζουν στην 
παραλία και  φάνηκε οτι η συ-
μπεριφορά τους ήταν ανάλογη 
με αυτή που έβλεπαν από το 
περιβάλλον  τους. Κατ 'αντι-
στοιχηση λοιπον, μεγαλώνουμε 
τα παιδιά μας με ωχαδερφισμό 
στην οδήγηση και την πεποίθη-
ση πως είναι 'φοβεροί' οδηγοί 
όλοι και επομένως μπορούν να 
οδηγήσουν αντίθετα σε απαγο-
ρευτικό, να οδηγήσουν χωρίς 
κράνος, να μην φορέσουν 
ζώνη, να κάνουν επικίνδυνους 
ελιγμούς και πολλά πολλά 
τραγικά λάθη! Αυτός ο υπέρ-
μετρος εγωισμός, εκτός απο το 
το υψηλό ποσοστό τροχαίων 
ατυχημάτων, εκδηλώνεται και 
σε επιθετική συμπεριφορά των 

οδηγών προς άλλους  οδηγούς. 
Σου έκλεισε τον δρόμο για να 
προσπεράσει, μην τυχόν και 
διανοηθείς να διαμαρτυρη-
θείς,θα σε βρίσει τουλαχιστον. 
Ο βιαστικός Έλληνας οδηγός 
αντιλαμβάνεται την απόσταση 
ασφαλείας που κρατάς απο 
προπορευόμενο  όχημα, χώρο 
για να κάνει ΄σφήνα΄! Οδήγη-
ση χωρίς ζώνη, οδήγηση υπο 
την επήρρεια αλκοόλ, οδήγηση 
με το τσιγάρο και το κινητό στο 
χέρι. Πιο τραγικό ακόμα σε μία 
μηχανή ένα και δυο παιδιά 
χωρίς κράνος Υψηλός βαθμός 
επικινδυνότητας, οι διαβάσεις. 
Επικίνδυνες και για τους πεζούς 
και για τους ́ τολμηρούς΄ οδη-
γούς που θα ακινητοποιήσουν 
το όχημα προκειμμένου να 
περάσουν πεζοί μιας και συχνό-
τερα πατάμε γκάζι, παρά φρένο 
στις διαβάσεις. Έχω ακούσει 
συχνά φίλους να δίνουν οδηγία 
σε τουρίστες να προσέχουν, 
γιατί στις διαβάσεις οι οδηγοί 
δεν σταματούν. Επίσης μεγάλο 
πρόβλημα υπάρχει και με την 

στάθμευση. Παρκάρουμε όπου 
μας βολεύει, αγνοώντας τις 
σημάνσεις, αδιαφορώντας αν 
εκεί που αφήσαμε το αμάξι μας 
δεν διερχονται με ασφάλεια οι 
πεζοί ή ακόμα χειρότερα δεν δι-
έρχονται άνθρωποι με κινητικά 
προβλήματα.

Προσοχή φίλοι μου,
1)Τηρούμε πάντα τον ΚΟΚ 

και σεβόμαστε τις σημάνσεις. 
Δεν παραβιάζουμε τους φω-

τεινούς σηματοδότες ακόμα 
και αν γνωρίζουμε πολύ καλά 
την περιοχή

2)Φοράμε πάντα ζώνη και 
κράνος στα δίκυκλα. Δεν ανε-
βάζουμε τα παιδιά μας απρο-
στάτευτα πάνω σε δίκυκλα

3) Οδηγούμε ήρεμα και δεν 
εκνευριζόμαστε. Σεβόμαστε 
τους άλλους οδηγούς και την 
Αστυνομία

4) Οταν καταναλώνουμε 
αλκοόλ, δεν πιάνουμε τιμονι. 
Επίσης, δεν οδηγούμε κρατώ-

ντας το κινητό στο χέρι.
Να προσέχετε, όχι άλλο αίμα 

στην άσφαλτο

Δεν μπορεί ο καθένας  
να πάει να μείνει στην Κόρινθο.

Η Κόρινθος και ο Ακροκόρινθος έχουν 
ιστορία 7.000 χρόνων, αφού την κατοικού-
σαν από την εποχή του λίθου οι προέλλη-
νες (πριν το 3000 π.Χ.)

Κατά τα ηρωικά χρόνια στην Κόρινθο 
ήρθε ο αρχηγός της Αργοναυτικής εκ-
στρατείας Ιάσωνας να κατοικήσει και να 
γίνει ηγεμόνας κι εδώ η μάγισσα Μήδεια 
σκότωσε τη δεύτερη γυναίκα του Γλαύκη 
και τα παιδιά της, για να τον εκδικηθεί.

Εδώ στην πηγή Πειρήνη δάμασε το φτερωτό άλογο Πήγασο 
ο ήρωας Βελλερεφόντης, εγγονός του Σίσυφου.

Από την Κόρινθο ιδρύθηκαν πολλές ξακουστές πολιτείες, 
όπως η Κέρκυρα, η Επίδαμνος, το σημερινό Δυρράχιο στην 
Αλβανία, αφού η Κόρινθος ήταν η μητρόπολη της Κέρκυρας, η 
Ποτίδαια στη Χαλκιδική και οι Συρακούσες η μεγαλύτερη και 
δυνατότερη πόλη της Σικελίας.

Το εμπόριο και ο πλούτος έδωσαν το χαρακτήρα στην πόλη 
και η φήμη της Αρχαίας Κορίνθου εξαπλώθηκε σε όλο τον τότε 
γνωστό κόσμο.

Όλος ο αρχαίος κόσμος χαρακτήριζε την Κόρινθο σαν “πόλη 
της διαφθοράς, της πολυτέλειας και της αμαρτίας”, όπως είναι 
σήμερα το Παρίσι, η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, όπως αναφέρει 
ο εξαίρετος ιστορικός Αλέξανδρος Παραδείσης.

Μόνο που τότε ήταν μία και μόνη στον κόσμο αυτή η Αρχαία 
Κόρινθος, “η πόλη της αμαρτίας”, με τις αμέτρητες εταίρες, η 
πόλη όπου στη στιγμή χάνονταν ολόκληρες περιουσίες, η πόλη 
για την οποία δεν ήταν εύκολο για τον καθένα να μείνει εκεί.

Τη στόλιζαν Θέατρα, Ωδεία, Γυμνάσια, Αγορά, Ναοί, Ασκλη-
πιεία, Στάδια, Λουτρά, Στοές, Κρήνες και χιλιάδες αγάλματα 
και ανδριάντες.

Οι Βακχιάδες, ο Κύψελος, ο σοφός Περίανδρος που 44 χρόνια 
κυβέρνηση την πόλη, βοήθησαν να φτάσει η Κόρινθος στην 
τόσο μεγάλη ακμή της.

Δεν ήταν μόνο η πιο πλούσια και η πιο εμπορική πόλη της 
Ελλάδας, ήταν και η πιο πολυάνθρωπη. Ο πληθυσμός των 
ελεύθερων πολιτών της έφθασε κάποτε σε 300 χιλιάδες, αλλά 
αφάνταστα μεγάλος για την εποχή εκείνη, ιδίως αν σκεφτούμε 
ότι στον αριθμό αυτό πρέπει να προστεθούν και οι 460 χιλιάδες 
δούλοι.

Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος στην Κόρινθο κήρυξαν την 
ένωση όλων των Ελλήνων στον αγώνα εναντίον της Ασίας 
και των Περσών.

Στην Κόρινθο κυλούσε το βαρέλι, κατοικία του ο σοφός Διο-
γένης (462-323 π.Χ.), ο οποίος χρησιμοποιούσε τον αστεϊσμό 
και το λογοπαίγνιο σαν μέσο για τα διδάγματά του.

Εδώ το έτος 196 π.Χ. ο επιφανής Ρωμαίος Φλαμινίνος κινδύ-
νεψε να πάθει ασφυξία από τον ενθουσιασμό του κόσμου για 
την “απόδοση της ελευθερίας” κατά τη διάρκεια των Ισθμιακών 
αγώνων, όταν κήρυξε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και 
την αυτονομία κάθε ελληνικής πόλης, προετοιμάζοντας έτσι 
μέσω της διάσπασης την πλήρη υποταγή της Ελλάδας στους 
Ρωμαίους.

Ο Ρωμαίος Μόμμιος και οι βάρβαροί του κομμάτιαζαν τα 
καλλιτεχνήματα της Κορίνθου, ενώ πυρπολούσαν την πόλη 
το 146 π.Χ., θανατώνοντας όλους τους άρρενες πολίτες και 
οδηγώντας στη σκλαβιά γυναίκες και παιδιά. 

Όλα τα αγάλματα και τα έργα τέχνης και ζωγραφικής κατα-
σχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, ενώ η Κόρινθος έγινε 
στάχτη.

Μετά από 100 χρόνια η Κόρινθος είχε σβήσει από το χάρτη, 
όταν ο Ιούλιος Καίσαρ και στη συνέχεια ο Αύγουστος αποφά-
σισαν τον εποικισμό και την ανοικοδόμηση της πόλης.

Στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος έμεινε και ίδρυσε Χρι-
στιανική Εκκλησία.

Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

“ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ”.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΝΙΚΟΛΆΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΙΣ ΚΆΔΩΝ

ΧΩΜΆΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΆΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Πωλείται νεόδμητο ημιτελές τριο-όροφο στο Ξυλόκαστρο.  Όλα τα επίπεδα αποτε-
λούνται από αυτόνομα οροφο-διαμερίσματα. Το διαμέρισμα του 1ου και του 2ου 
ορόφου είναι 110 τ.μ. έκαστο, ενώ του 3ου είναι 75 τ.μ.. Υπάρχει εγκατάσταση 

για ασανσέρ και τρεις θέσεις παρκινγκ στη πιλοτή του κτιρίου.  Τιμή 120.000.

Σινε- Ηλέκτρα. Ένα εργαστήρι τέχνης.
‘Ηταν μια απόδειξη τιμής προς συνεργάτες –κατ΄αρχήν- και 

φίλους η πρόσκληση συμμετοχής   σε μία ανάλογη εκδήλωση της 
Δ/νσης του «Ηλέκτρα», που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του, με 
την ευκαιρία συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη λειτουργία του.

Πλάι στη θάλασσα με το φεγγάρι να αρμενίζει στις μυρωδιές 
του γιασεμιού, ο Ηλέκτρα κράτησε την ιστορία των θερινών 
σινεμά, γραμμένη κάτω από τ΄αγιόκλημα.

Δεν στέρεψαν οι μνήμες εκείνο το βράδυ. Εκείνες που 
ξεκίνησαν από τον «μπάρμπα –Γιώργη τον στραγαλά» για να 
παντρευτούν στο διάβα τους με  κινηματογραφικούς μας ήρωες 
και ηρωίδες,  των παιδικών μας χρόνων και όχι μόνο.

Αληθινή συγκίνηση στο ξεδίπλωμα των περασμένων που 
στήριξαν οι άνθρωποι του Ηλέκτρα. Εκείνοι που δούλεψαν με 
μεράκι για να γραφεί η ιστορία του, ως συνδημιουργού τέχνης.  
Γιατί αλήθεια, αυτή η περιβαλλοντική όαση στο Λουτράκι, 
πρέπει να αναγνωριστεί –το έχω ξαναγράψει- ότι λειτούργησε 

και λειτουργεί ως πολιτιστικό εργαστήρι, ως 
πολυχώρος τέχνης με τις κινηματογραφικές 
επιλογές του. Και αυτό έχει την πολλαπλή 
αξία του νομίζω.

Εκείνο το βράδυ όμως, ήταν και μία σκυτα-
λοδρομία απόδειξης ισχυρών οικογενειακών 
δεσμών και διαβεβαίωσης περί της συνέχειας 
της διαδρομής του Ηλέκτρα πάνω στα βήμα-
τα των προηγούμενων.

‘ Ηταν  το πιο όμορφο μήνυμα που μπορούσε να ακουστεί. 
Εκείνο που ακούστηκε εκεί ψηλά. Στον ταξιδευτή του ουρανού. 
Στο Μιχάλη. Σ΄εκείνον που είναι βέβαιο ότι θα καμαρώνει για 
τον ΄Αλκη και το Θέμο, κάτω από τη μητρική στοργή και το 
ενδιαφέρον της Ρούλης.  Για τον Παναγιώτη Δρίτσα. Την τρίτη 
γενιά των συνεχιστών. 

Καλή συνέχεια. 

ΛΟΥΤΡΆΚΙ:  

ΩΡΆΙΆ ΕΙΚΟΝΆ

 950 μέτρα από το 
Δημαρχείο της πόλης. 
 910 μέτρα από το ΚΤΕΛ
 930 μέτρα από το ΚΕΠ 
Λουτρακίου
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Τα εθνικά 
σύμβολα δεν 

υποστέλλονται

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Τ
ο 1843, όταν ο αγώνας για την απε-
λευθέρωση του κράτους βρισκόταν 
στην πιο κρίσιμη καμπή του, ένας 

νεαρός είκοσι πέντε Μάηδων, ονόματι Διονύσιος 
Σολωμός, εμπνεόμενος από την άμυνα, το πάθος 
και τη λαχτάρα του έθνους για την απαλλαγή του 
από τον τουρκικό ζυγό, έγραψε ένα ποίημα, πηγαίο, ορμητικό, το οποίο 
έμελλε να καθιερωθεί ως ο ύμνος εις την ελευθερία, ως ο εθνικός 
ύμνος του ελληνικού έθνους.

Η σημαία είναι σύμβολο που πυκνώνει και αποτυπώνει τους αγώνες 
και τα πιστεύω του ελληνικού έθνους. Είναι σύμβολο καθαγιασμένο, 
για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος των προγόνων μας. “Απ’ τα 
κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά”, γράφει ο εθνικός ποιητής μας.

Αλήθεια οι εμπνευστές των καταργήσεων ξέρουν κανένα λαό που να 
μην έχει περί πολλού τα εθνικά ιδεώδη, τα σύμβολα, τη θρησκεία του;

Λαός που δεν ξέρει από πού 
έρχεται και πού πηγαίνει, δεν έχει 
μέλλον.

Λαός που δεν ξέρει την ιστορία 
του ή που δεν θέλει να την ξέρει, 
εγκληματεί εις βάρος του.

Ο ελληνικός λαός, όμως, και 
ξέρει και θέλει να την ξέρει, άρα έχει μέλλον. Εκείνοι που δεν έχουν 
μέλλον είναι οι εμπνευστές της υποστολής των εθνικών συμβόλων. Και 
τούτο επειδή ξεχνάνε ότι ηγούνται ενός έθνους, η συντριπτική πλειο-
ψηφία του οποίου αρνείται ν’ αρνηθεί την ιστορία του, τα ιδανικά του, 
τους ηρωικώς πεσόντες προγόνους του, τη θρησκεία του.

Ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός δεν ξεριζώνονται. Άντεξαν τε-
τρακόσια χρόνια την τουρκική μπότα, δε θα αντέξουν λίγο ακόμη μια 
χούφτα καρεκλοκένταυρους καιροσκόπους, που στόχος τους είναι η 
άντληση ψήφων από μια ασήμαντη μερίδα του εκλογικού σώματος;

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, που έχουν διδαχθεί, έχουν μελετή-
σει κι έχουν εμπεδώσει την αξία και τη σημασία των συμβόλων του 
έθνους, της θρησκείας και του κρυφού σχολειού, ξέρουν τι θα κάνουν 
για τη διαιώνιση του έθνους. Αν ρίξει κάποιος μια ματιά απέναντι, 
στην Τουρκία, θα διαπιστώσει ότι η σημαία τους κυματίζει ακόμη και 
στα μοτοποδήλατα.
Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βιά μετράει τη γη.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη
χαίρε, ως χαίρε λευτεριά.

Εκεί μέσα κατοικούσες
πικραμένη, ντροπαλή
κι ένα στόμα καρτερούσες
έλα πάλι να σου ειπεί.

Άργειε να ’ρθει εκείνη μέρα
κι ήταν όλα σιωπηλά
γιατί τα ’σκιαζε η φοβέρα
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σου έμελλε να λες
περασμένα μεγαλεία
κι οδηγώντας τα να κλαις.

Και ’καρτέρε κι ’καρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά
ένα εχτύπαε τ’ άλλο χέρι
από την απελπισιά...

Πάντα κι όπου σ’ αντικρίζω
με λαχτάρα σταματώ
και περήφανα δακρύζω
ταπεινά σε χαιρετώ.

Δόξα αθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχή
και μαζί σου φτερουγίζει
της πατρίδας η ψυχή.

Όταν ξάφνου σε χαϊδεύει
τ’ αγεράκι τ’ αλαφρό
μοιάζει κύμα που σαλεύει
με χιονόλευκον αφρό.

Κι ο σταυρός που λαμπυρίζει
στην ψηλή σου κορυφή
είν’ ο φάρος που φωτίζει
μιαν ελπίδα μας χρυσή.

Σε θωρώ, σε καμαρώνω
και τα χέρια μου χτυπώ
σαν αγία σε λατρεύω
σαν μητέρα σ’ αγαπώ.

Κι απ’ τα στήθη μου ανε-
βαίνει
μια χαρούμενη φωνή
να ’σαι πάντα δοξασμένη
ω, σημαία γαλανή.

Άμεση προτεραιότητα η επισκευή του δρόμου Περαχώρας-Λίμνης Ηραίου, 
στο 3ο χλμ, για να μην θρηνήσουμε θύματα

Ο εκδότης-διευθυντής της παρούσας 
εφημερίδας κ. Σπύρος Γιαλοψός, στην 
έκδοση Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017 
και στη στήλη επικαιρότητες, είχε γράψει: 
«Ποιος θα φταίει εάν γίνει ατύχημα στον 
δρόμο της Βουλιαγμένης;», επειδή ο δρό-
μος στο 3ο χιλ. της Επαρχιακής οδού Περα-
χώρας-Λίμνης Ηραίου έχει «κάνει ρωγμές 
και είναι κούφιος». 
Επίσης ο συντάκτης του παρόντος και δι-
αχειριστής του προσωπικού του ιστολoγίου 
(karapanagos.gr), με σχετικό του ρεπορτάζ, 
την 16η Ιανουαρίου 2017, είχε αναδείξει το 
σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που είχε 
προκύψει γράφοντας:  Εφιστούμε την ιδιαί-
τερη προσοχή των οδηγών, παρέχοντας τη 
συμβουλή να διέρχονται, από το συγκεκριμέ-
νο σημείο, με μικρή ταχύτητα, λόγω της στέ-
νωσης του οδοστρώματος.  
Δυστυχώς, 7 και 8 Αυγούστου 2017, γίναμε 
μάρτυρες δύο συνεχόμενων τροχαίων ατυ-

χημάτων σοβαρών υλικών ζημιών, ευτυχώς 
χωρίς σωματικές βλάβες.  
Η επαρχιακή αυτή οδός ανήκει στην αρ-
μοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε σήμαν-
ση, για την ενημέρωση των οδηγών και σε 
επανειλημμένες γραπτές οχλήσεις, τόσο 
προς την Περιφέρεια όσο και προς τον κα-
τασκευαστή της επαρχιακής αυτής οδού, 
που εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, τον Ιού-
λιο του έτους 2016, για 
την επισκευή του οδο-
στρώματος, δυστυχώς 
χωρίς αποτέλεσμα. 
Πάντως και ανεξάρτητα 
εάν η αρμοδιότητα της 
επισκευής του οδοστρώ-
ματος ανήκει στην Περι-
φέρεια, όλοι γνωρίζουμε 
την επικινδυνότητα του 
συγκεκριμένου τμήματος 
της επαρχιακής οδού, κα-
θότι η κίνηση είναι αυξημένη και οι πιθανό-
τητες τροχαίου ατυχήματος πολύ μεγάλες, 
λόγω έλλειψης κατάλληλης ορατότητας. 
Κάποιος ή κάποιοι πρέπει να σκύψουν 
πάνω στο πρόβλημα και να δώσουν άμεσα 
τη λύση. Είναι επιτακτική ανάγκη. Διαφορε-
τικά θα είναι άξιοι των ευθυνών τους, σε πε-
ρίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος. 

Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός στον Ιερό Ναό 
Γενεσίου της Θεοτόκου  ‘’Παναγίας Γιάτρισσας’’ Λουτρακίου! 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τελέστη-
κε, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη, 
στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Γενεσίου της Θε-
οτόκου ‘’Παναγίας Γιάτρισσας’’ Λουτρακίου. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου 
κ. κ. Διονύσιος χοροστάτησε στον Μέγα 
Εσπερινό και ακολούθησε η Λιτανεία της 
Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στην πόλη του 
Λουτρακίου, υπό τους ήχους της Φιλαρμο-
νικής Λουτρακίου, με επικεφαλής τον αρχι-
μουσικό κ. Πελοπίδα Μαυρόπουλο. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίν-
θου κ.κ. Διονύσιος, μετά την αρτοκλασία 
στην Κεντρική πλατεία Λουτρακίου, μίλησε,  
προκαλώντας ρίγη συγκίνησης και αναφέρ-
θηκε, μεταξύ των άλλων, στο Γενέσιον της 
Θεοτόκου, στις εμπειρίες που αποκόμισε 
από το πρόσφατο ταξίδι του στη Ρωσία και 
σε επίκαιρα θέματα, ενώ ολοκλήρωσε την 
ομιλία του λέγοντας: ‘’Χωρίς χρήματα και 
χωρίς αγαθά προχωράμε. Χωρίς Θεό πε-

θαίνουμε’’. 
Παρόντες ο Περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου κ. Πέτρος Τατούλης, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας κ. Πελοπίδας Καλλίρης, ο 
Βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας, ο Δήμαρχος 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
κ. Γιώργος Αλκ. Γκιώνης, ο Δήμαρχος Κοριν-
θίων κ. Αλέκος Πνευματικός, Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου μας 
και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι των Ενόπλων 
Δυνάμεων, όπως ο Διοικητής της Σχολής 
Μηχανικού, Υποστράτηγος κ. Νικόλαος 
Λάλος και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κορινθίας, Ταξίαρχος κ. Ευάγγελος Φωτό-
πουλος, Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων  
και μεγάλο πλήθος Πιστών που ήρθαν να 
προσευχηθούν και να τιμήσουν την Πανα-
γία μας. 
Η λήψη και φέτος των ενδεδειγμένων και 
άψογα σχεδιασμένων μέτρων τροχαίας, 
τάξης και ασφαλείας, από το Αστυνομικό 
Τμήμα Λουτρακίου, το οποίο είχε ενισχυ-
θεί με προσωπικό από άλλες Αστυνομικές 
Υπηρεσίες του Νομού, είχε σαν αποτέλε-
σμα την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας χω-
ρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης προληπτικά 
μέτρα πυρασφάλειας είχαν ληφθεί και από 
τον Πυροσβεστικό Σταθμό Περαχώρας.

Α
γαπητοί φίλοι αναγνώστες 
και συνδημότες μου, σήμερα 
θέλοντας να “ξεφύγω” από 

την πολιτική και τους πολιτικούς, με ό,τι 
κακό αυτή έχει συνεισφέρει στον τόπο, 
θα θίξω την αιτία όλων των δεινών της 
χώρας μας και των ανθρώπων της, που 
δεν είναι τίποτε άλλο από την έλλειψη 
καλών ανθρώπινων σχέσεων που χαρα-
κτηρίζει την κοινωνία μας.
Φίλοι μου, η εποχή που ζούμε είναι 
σκληρή, ψυχρή και ανελέητη. Ζούμε 
στον αιώνα της βιομηχανικής ανάπτυξης 
και του βιομηχανικού πνεύματος, όπου 
κρύβονται μεγάλες... ερημιές στις ψυχές 
των ανθρώπων. Η κατάσταση αυτή πρέπει 
να αντιμετωπιστεί ριζικά, προκειμένου να 
δώσουμε καινούργιο νόημα στη ζωή μας 
και ύπαρξή μας. Πρέπει να υπενθυμη-
θούμε, ώστε να ξαναμιλήσουμε ξανά τη 
γλώσσα της αγάπης, ώστε να ξανακαλ-
λιεργήσουμε μέσω αυτής τις ανθρώπινες 
σχέσεις σε όλο, και βαθύ, νόημά τους.
Στην εποχή του “τεχνικού πολιτισμού” 

που ζούμε, πρέπει να δη-
μιουργήσουμε ή μάλλον 
να αναβιώσουμε τον πο-
λιτισμό της ανθρωπιάς, 
του αλτρουισμού, ώστε να αναγεννηθεί 
η αγάπη προς τον πλησίον. Αυτός πρέπει 
να είναι ο πόθος του σημερινού ανθρώ-

που για ζωή, στην οποία δεν θα υπάρχει 
η παγωμένη μοναξιά στις ψυχές των 
ανθρώπων.
Τέλος, ας προσπαθήσουμε να ενστερνι-
στούμε, να κάνουμε βίωμα στη ζωή μας 
τα 4 Α που πρέπει να διακρίνουν κάθε 
καλό και αγαθό άνθρωπο, δηλαδή:
Να μας διακρίνει η Αρετή.
Να έχουμε μεταξύ μας Αγάπη.
Να έχουμε μεταξύ μας Αλληλεγγύη.
Να ζούμε μονιασμένοι και με Αδελφό-
τητα.

Γιάννης Σιανούδης 
Συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙ και ΤΕΕ

Περί ανθρωπίνων σχέσεων ο... λόγος

Γράφει ο:
Iωάννης 
Καραπανάγος
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✆     27440 21856
FB: QUEEN EAT LOVE DRINK
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θρώπινο; Ποιος 
θεωρεί τον εαυτό 
του αλάνθαστο; 
Φαντάζομαι, κα-
νείς νοήμων. Το λά-
θος θα είναι να μη 

διδασκόμαστε από τα λάθη τόσο τα 
προσωπικά όσο και τα κοινωνικά. 
Σαν έθνος-κοινωνία τα λάθη μας 
επαναλαμβάνονται με μαθηματική 
ακρίβεια και βιώνουμε το Σισύφειο 
μαρτύριο σε κάθε επανάληψη των 
λαθών μας. Από την κορυφή στον 
πάτο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Δυο πράγματα θα μπορούσα να 
εντοπίσω, τα οποία συνηγορούν 
σ΄ αυτό μας το μαρτύριο. Είναι 
ίδιον μας να αγαπάμε από όλες 
τις πράξεις της αριθμητικής τη 
διαίρεση. Ότι χειρότερο, ακόμα και 
από την αφαίρεση. Δεν μιλώ για 
πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό γιατί 
όταν ήμασταν σε τέτοιες «σχέσεις» 
ο παράδεισο ήταν ο τόπος μας. 
Εκτός της διαίρεσης μας διακρίνει 
και η πολυπραγμοσύνη. Όλα τα 
ξέρουμε και δεν ασκούμαστε στη 
τέχνη του ακούειν. Μιλά ο άλλος 
και τον απαξιώνουμε. Απαντάμε 

σ΄ αυτό που θέλουμε και όχι σ΄ 
αυτό που ερωτηθήκαμε και πολλές 
φορές γινόμαστε περίγελως αλλά 
αυτό λίγο μας προβληματίζει. Το 
κακό είναι πως από τη σύσταση του 
νεοελληνικού κράτους οι «ακριβοί 
μας» φίλοι γνώριζαν τις αρετές μας 
και φρόντισαν να μας τις σπείρουν. 
Με την απελευθέρωση μικρών 
τμημάτων της χώρας χρειάστηκαν 
χρήματα. Η μόνη λύση ήταν το ξένο 
δάνειο για τη συνέχιση του αγώνα. 
1824[Ελληνικό κράτος αναγνωρί-
στηκε το 1830] δόθηκε δάνειο σ΄ 
ένα ανύπαρκτο κράτος πλην όμως 
είχε κόμματα. Πριν καλά-καλά προ-
λάβουν να ελευθερώσουν τη χώρα 
είχαν καταφέρει να μοιραστούν. Κι 
όμως η διαίρεση καλά κρατεί μέχρι 
σήμερα. Τίποτα δεν μας συνέτισε, 
τίποτα δεν μας προβλημάτισε, εδώ 
και 200 χρόνια…

   Σαν την Ελλάδα αλλά σε μι-
κρογραφία που είναι ο τόπος μας, 
ήθελα να ήξερα. Υπάρχει κάποιος 
υποψήφιος δήμαρχος-δυνάστης 
που να θέλει το κακό του τόπου; 
Αν με ρωτούσατε εμένα θα σας 
έλεγα πως συμφωνώ με τον όρο 
δυνάστης παρά δήμαρχος. Η μέχρι 
τώρα πορεία τους στην κ.ε [καζίνου 
εποχή] το έδειξε περίτρανα. Είχαν 

τα εχέγγυα να κάνουν τον τόπο 
«ου παντός πλειν ες Λουτράκι» και 
τα κατάφεραν να συρρικνώσουν 
την τουριστική περίοδο σε λιγό-
τερο από μήνα. Φυσικά η ευθύνη 
δεν είναι αποκλειστικά δική τους 
αλλά και των ανθρώπων που 
εκμαυλίστηκαν. Δεν ήθελαν να 
ακούν και  άφηναν εν λευκώ τις 
τύχες τους στα χέρια επαιτών. 
Προσωπικά τους έδειχνα τον λύκο 
και φοβόντουσαν το δάχτυλο μου 
και όχι το λύκο. Αμέτρητες οι πα-
ρεμβάσεις μου στα προ ημερησίας 
σε μια αίθουσα που έσφυζε από 
ανήσυχους πολίτες για το μέλλον 
του τόπου και με ιδέες, πλην όμως 
οι κρατούντες μας απαξίωναν. 
Πλημμύριζαν τον καφενέ για το 
χαβαλέ τους παρά να ακούσουν 
τις κραυγές αγωνίας των πολιτών 
που έβλεπαν το γενικό καλό, πέρα 
από το προσωπικό συμφέρον τους. 
Πάντως τα κατάφεραν. Κατάντη-
σαν τα δημοτικά συμβούλια κάτι 
σαν λέσχη Bilderberg…

  Για του λόγου το αληθές γύρω 
από τους δυνάστες, τι ποιο απλό; 
Εφ΄ όσον ενδιαφέρονται όλοι 

για το καλό του τόπου γιατί δεν 
μπαίνουν σ΄ ένα κοινό ψηφοδέλτιο 
αλλά προτιμούν να τρέχουν  σε 
ανθρώπους που δεν έχουν περάσει 
ποτέ από τη δημαρχία μόνο και 
μόνο για να συμπληρώσουν το 
μακρύ ψηφοδέλτιο;

   Μεγάλη υπόθεση η προσφορά 
στον τόπο. Όταν γίνεται με αντάλ-
λαγμα χάνει την ουσία αλλά και 
την αξία. Φαντάζεστε να πει ένας 
τρελός. Ζητώ άλλους 30-40 να 
κατέβουμε χωρίς την παραμικρή 
αμοιβή και τα χρήματα που θα μας 
αναλογούν [το λιγότερο 10,000 
ευρώ μηνιαίως] θα πηγαίνουν σε 
έργα καθημερινότητας χωρίς να 
περιμένουμε εγκρίσεις από την 
κάθε υπηρεσία; Όλοι τούτοι οι 
εξάποδοι* επαγγελματίες [φράση 
του Σταύρου Θυμή] 4 τα πόδια 
της καρέκλας κ 2 τα δικά τους θα 
πάρουν τη θέση τη δική μας. Θα γί-
νουν γραφικότεροι των γραφικών. 
Έτσι είναι όσο υπήρχαν εύκολα 
χρήματα εμείς ανήκαμε στους 
γραφικούς που προσπαθούσαμε να 
ξεστραβώσουμε το κοπάδι.

Θα μου πείτε που θα βρεθούν; 

Δίπλα μας είναι αλλά εμείς δεν 
θέλουμε να τους δούμε. Δεν μας 
αφήνει το «εγώ». Μια καλή μαγιά 
από τέτοιους ανθρώπους είναι τα 
παιδιά που φυλάν με επιτυχία τα 
δάση μας, χωρίς μια και πολλές 
φορές θα βάζουν από την τσέπη 
τους. Δεν τα γνωρίζω τα παιδιά 
και ούτε τα έχω ρωτήσει για κάτι 
τέτοιο. Τι θέλω να πω; Όποιος 
έχει τη παραμικρή πρόσβαση στα 
παιδιά να επιχειρήσει να τα πείσει 
να ξεκινήσουν κάτι αγνό και άδολο 
όπως αυτό που κάνουν τώρα. Επ΄ 
ευκαιρία δεν θα ήταν χρήσιμο να 
μαθαίναμε τι κονδύλια δίνονταν 
παλαιότερα και σε ποιους; Λέω. 
Μπορούν να τα πλαισιώσουν και τα 
παιδιά που καθαρίζουν τη θάλασ-
σα και αυτά χωρίς μια. Τα παιδιά 
από την Περαχώρα των φίλων 
μουσείου, με πολλή εθελοντική 
προσφορά. Να ανοίξουμε πόρτες 
και αυτιά στους δημότες για κάθε 
δίκαιο αίτημά τους. Πως θα πείσεις 
τον κόσμο για προσφορά όταν εσύ 
ανοίγεις το χέρι πρώτος να πάρεις 
από τον Δήμο; Μαγικές συνταγές 
δεν υπάρχουν παρά μονάχα ρήξη 
πρώτα με τον εαυτό μας και μετά 
από τα μόνιμα παράσιτα που έχουν 
ριζώσει στην Ιάσονος.

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Επιμέλεια:
Μίνα 
Γιαννούλη

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Είναι απορίας 
άξιο γιατί  

δεν έχει γίνει 
ακόμα το 

Μουσείο της Περαχώρας
Το 2012 επί Δημαρχίας Κώστα Λογοθέτη το ΚΑΣ 

(Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο & Συμβούλιο Μου-
σείων) είχε αποφασίσει ομόφωνα ότι μπορεί να γίνει 
Μουσείο στην Περαχώρα, ανατρέποντας την προηγού-
μενη απόφαση που έλεγε ότι μουσεία γίνονται μόνο 
στις πρωτεύουσες των νομών. Από τότε έως σήμερα 
αυτή η μεγάλη νίκη  και μεγάλη ευκαιρία έχει μείνει 
ανεκμετάλλευτη.

Που κολλάμε λοιπόν; Μια απλή και μηδαμινού κόστους 
διαδικασία παρεμποδίζει την υλοποίηση ενός τόσο σπου-
δαίου και ιστορικής σημασίας έργου για την Περαχώρα. 
Είναι η κυκλοφοριακή μελέτη που εκκρεμεί και είναι 
απαραίτητο να γίνει, μια μελέτη που ο μελετητής έχει 
δεσμευτεί ότι θα γίνει δωρεάν ενώ η αγορά ακινήτων 
που απαιτείται είναι χαμηλού κόστους μόλις 8 με 12 
χιλιάδες ευρώ. Τι είναι 12 χιλιάδες ευρώ μπροστά σε 
ένα τέτοιο έργο και μπροστά στα οφέλη που θα επιφέρει;

Είναι επιβεβλημένο να γίνει το Μουσείο της Περα-
χώρας που θα στεγάσει τα σημαντικά αρχαιολογικά 
ευρήματα του τόπου μας, θα προσελκύσει επισκέπτες 
και θα αναδείξει την ιστορικότητα της Περαχώρας, ενώ 
παράλληλα θα δώσει ουσιαστική ώθηση στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, μιας περιοχής που με λύπη μου 
διαπιστώνω ότι όσο πάει παρακμάζει.

Τι είναι αυτό που εμποδίζει την υλοποίηση του Μου-
σείου; Υπάρχουν κάποια αξεπέραστα εμπόδια; ΌΧΙ.  Από 
ότι φαίνεται το πρόβλημα είναι καθαρά στην έλλειψη 
πολιτικής βούλησης διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα 
πολιτικό ενδιαφέρον από πλευράς της Δημοτικής Αρχής 
για την ίδρυση του Μουσείου της Περαχώρας.

Θανάσης Γεωργίου:

Κύριε Σπύρο,
Είναι σε όλους μας πασιφανές ότι η 

οικονομική και τουριστική δυσπραγία, 
η οποία έχει επηρεάσει τις χώρες της 
νότιας Ευρώπης, έχει επηρεάσει και το 
Λουτράκι μας, λουτρόπολη με πολλά 
τουριστικά έσοδα τη δεκαετία ’60, ’70 
και ’80 και όλοι μας ξέρουμε ότι οι 
παλιές ρομαντικές εποχές δεν γυρίζουν 
πίσω.

Πρόσφατα ακούσαμε ότι κάποια ΜΜΕ 
δυσφημούν τη θάλασσα του Λουτρακίου 
ότι έχει τσούχτρες, με αντικειμενικό τους 
σκοπό να στρέψουν και τους λίγους επο-
χιακούς τουρίστες που είχαμε σε άλλα 
τουριστικά κέντρα. Μήπως όμως δεν 
πρέπει να μοιρολατρούμε; Μήπως θα 
έπρεπε να στρέψουμε την προσοχή προς 
άλλα σημεία αξιοποίησης της πόλης μας; 
Και εννοώ την αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου των Γερανείων ως εθνικού 

πάρκου με την προστασία της πανίδας, 
των έμβιων όντων, αλλά και των δασών.

Μήπως θα έπρεπε να οργανωθεί 
καλύτερα το Κέντρο Υγείας και να φτια-
χτούν οι ορεινοί δρόμοι;

Μήπως θα έπρεπε να δοθεί έμφαση 
στην ποδηλατοδρόμηση του Δήμου μας 
και στην ανέγερση μνημείων επιφανών 
ανδρών στις μικρές πλατείες της πόλης 
μας, όπως π.χ. στο Συνοικισμό και εν 
κατακλείδι να ανακαινισθούν με μέριμνα 
του Δήμου μας, αλλά και με την πατρι-
ωτική ιδιωτική πρωτοβουλία ορισμένων 
δημοτών, τα παλιά παραδοσιακά σπιτά-
κια με τις αυλόπορτες του Δήμου μας και 
να ελαιοχρωματιστούν; Και αναφέρομαι 
στο ξεχασμένο Λουτράκι, π.χ. στις οδούς 
Π. Τσαλδάρη, Νικηταρά, Χ. Θώδη ή 
Σπυρογιαννάκη Μελέτη και μαζί μ’ αυτά 
να αναστηλωθεί και το παλιό Λουτράκι.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επιστολές Ευχαριστήριο
Σύλλογος Νεφροπαθών 

Ν. Κορινθίας “Η Ελπίδα”
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Γκιώνης Παύλος, ως φορέας υλοποίησης της 
δωρεάς ενός αξονικού τομογράφου 16 Τομών 
αξίας έως 550.000 ευρώ εις το Νοσοκομείο Κο-
ρίνθου από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προέβη 
στην ακόλουθη δήλωση: Θέλω να ευχαριστήσω 
τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. Δήμητρα 
Καλομοίρη, η οποία με τις πρωτοβουλίες και την 
προοδευτικότητα που τη διακρίνει έχει καταφέρει 
να συμβάλλει καθοριστικά ώστε να δημιουργηθεί 
μέσα από την ενότητα κοινή δράση και είναι αυτό 
που αποδίδει τα άριστα αποτελέσματα υπέρ του 
Νοσοκομείου Κορίνθου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γκιώνης Παύλος

Ο Ειδικός Γραμματέας
Παπαγρηγορίου Δημ.

ΚΆΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΆ!
Tο πρώτο σχολείο των παι-
διών  είναι το νηπιαγωγείο.
Όταν ένα παιδί αρχίσει σχο-
λείο αναμένεται να μπορεί 
να επικοινωνεί, να κατέχει 
κάποιες βασικές γνώσεις, να 
μπορεί να κοινωνικοποιείται 
και να δείχνει μια κατάλληλη 
για την ηλικία του ανεξαρτη-

σία.Σύμφωνα με τους στόχους του Νηπιαγωγεί-
ου τα νήπια έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν 
να επικοινωνούν με άλλους συνομήλικους, αλλά 
και με ενήλικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν 
φιλικές σχέσεις, καθώς και να συνεργάζονται 
μεταξύ τους . Η μετάβαση του παιδιού από το 
νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι μία ιδιαίτερα 
αγχογόνα κατάσταση.Η συμπεριφορά των δα-
σκάλων είναι σημαντική. Ο δάσκαλος πρέπει 
να έχει υπομονή, να προσπαθεί να είναι γλυκός 
μαζί τους, να έχει στο μυαλό του να τα οριοθετή-
σει σταδιακά και να τα βοηθήσει.

Το δημοτικό σχολείο είναι μαζί με το νηπιαγω-
γείο μέρος της βασικής, υποχρεωτικής, πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα σήμερα 
αποτελείται από έξι τάξεις και είναι εξαετούς 
διάρκειας (Α' - ΣΤ' Δημοτικού). Η φοίτηση στο 
δημοτικό σχολείο αρχίζει συνήθως στην ηλικία 
των έξι ετών.
Το Γυμνάσιο είναι μαζί με το Λύκειο μέρος της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Τα χρόνια φοίτησης στο Γυμνάσιο είναι συνυ-
φασμένα με την περίοδο μετάβασης από την 
παιδικότητα στην εφηβεία. Και, επειδή η περί-
οδος αυτή είναι για πολλά παιδιά άγαρμπη, δύ-
σκολη, συγχυσμένη και -ίσως- αγχώδης, είναι 
χρέος των γονιών να γίνουν οι υποστηρικτικοί 
συμβουλάτορες.Το θετικό είναι πως τα περισ-
σότερα παιδιά προσαρμόζονται αποτελεσμα-
τικά τόσο στο γυμνάσιο, όσο και στο σχολείο 
γενικότερα, μετά από τους πρώτους δυο – τρεις 
μήνες Βασικός σκοπός της γυμνασιακής εκπαί-
δευσης είναι να αποκτήσουν, μέσα από τη σχο-

λική τους αγωγή,   κοινωνική   ταυτότητα   και   
συνείδηση. 
Το Λύκειο είναι σχολική δομή σε πολλές χώ-
ρες ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα ανήκει στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθώντας το 
Γυμνάσιο. Έχει διάρκεια παρακολούθησης 3 
χρόνια.Οι μαθητές της Γ! Λυκείου βρίσκονται  
μπροστά σε ένα κρίσιμο σκαλοπάτι της ζωής 
τους: από ένα γνώριμο σχολείο προς μία επι-
λογή που θα κρίνει πιθανόν όλη τη ζωή τους: 
προς ένα Ανώτατο Ίδρυμα ή προς άλλες επαγ-
γελματικές σπουδές. Έτσι, η σωστή προετοι-
μασία μπορεί να τους βοηθήσει να περάσουν 
το μεταβατικό αυτό στάδιο με τρόπο ψυχικά 
ήρεμο και αποτελεσματικότερο, προς επιτυχείς 
επιλογές. Και το πιο σημαντικό, είναι να μά-
θουν οι έφηβοι στα πλαίσια του μεγαλώματός 
τους πως και οι αποτυχίες, καθώς και το πώς 
να ανταποκρίνονται σε αγχωτικές καταστάσεις 
είναι μέρος της ζωής.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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Α) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙ-
ΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ. 
 • Δημιουργήστε μια ζώνη γύρω από το σττίτι του-
λάχιστον 1Ο μέτρων καθαρίζοντας την από ξερά 
χόρτα - φύλλα - πευκοβελόνες. 
• Προσοχή μην προστταθήσετε να τα κάψετε, το 
σίγουρο είναι ότι θα καεί οχι μόνο το δάσος αλλά 
πρώτα η οικία σας. 
• Κλαδέψτε τα δένδρα που τα κλαδιά τους 
ακουμπούν στους τοίχους και την στέγη. 
• Κλαδέψτε τα δένδρα που βρίσκονται στην περίμε-
τρο της οικίας σας σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων. 
• Την καλοκαιρινή περίοδο σκεπάστε την καμινάδα 
με άφλεκτο υλικό ώστε σε περίπτωση φωτιάς να μην 
μπουν από εκεί διάπυρα αντικείμενα (κουκουνάρια). 
• Προμηθευτείτε μια δεξαμενή νερού τουλάχιστον 5 
τόνων κόστους 300 ευρώ, μια βενζινοκίνητη αντλία 
νερού και κανάβινες σωλήνες πυρόσβεσης 100μ. 
μιας ίντσας, κόστους 500 ευρώ. Αξίζει το κόστος να 
σώσετε όχι μόνο το σπίτι σας αλλά και τον περι-
βάλλοντα χώρο. 
• Μην προβαίνετε σε εργασίες που σίγουρα θα 
προκαλέσουν πυρκαγιά Π.χ χρήση τροχού, οξυγο-
νοκολλήσεις ή άλλου τύπου εργαλεία που δημιουρ-
γούν σπινθήρες. 
• Τυχόν εύφλεκτα υλικά και καυσόξυλα την κα-
λοκαιρινή περίοδο τοποθετήστε τα σε κλειστούς 
χώρους. 
 
Β) Η ΦΩΤΙΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ- 
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 
 • Αφήστε ανοιχτή την πόρτα για την πρόσβαση των 
πυροσβεστικών οχημάτων. 
• Βρέξτε τον χώρο γύρω από το σπίτι σας και απο-
θηκεύστε τις μάνικες, θα χρειαστούν μετά το πέ-
ρασμα της φωτιάς. 
• Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια. 
• Απομακρύνετε και ασφαλίστε τις φιάλες υγραε-
ρίου. 
• Μπείτε μέσα στο σττίτι μαζί με όλη την οικογένεια 
σας αν η πυρκαγιά έφτασε στο κατώφλι σας. 
• Κλείστε τα παράθυρα και απομακρύνετε τις κουρ-
τίνες από αυτά. 
• Έχετε την μπανιέρα σας γεμάτη νερό. Γεμίστε 
όσους περισσότερους κουβάδες, λεκάνες μπορείτε 
με νερό για την περίπτωση 
μικροεστιών. 
• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο αφού 
κλείσετε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες και καθίστε 
στο πάτωμα. 
• Επιλέξτε το δωμάτιο που βρίσκεται στην αντίθετη 
κατεύθυνση από το μέτωπο της φωτιάς. 
• Μην πανικοβληθείτε εαν ο καπνός μπαίνει μέσα 
στο σττίτι. 
• Φράξτε τα σημεία εισαγωγής με χοντρά βρεγμένα 
πανιά . 
 • Έχετε τουλάχιστον έναν φακό σίγουρα θα γίνει 
διακοπή ρεύματος 
 
Γ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΜΕ 
 • Δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι η φωτιά στην Πελο-
πόννησο διέσχισε τέσσερις νομούς. 
• Συμμετέχουμε ουσιαστικά και όχι ως θεατές στην 
κατάσβεσή τους. 
• Δεν κινδυνέυουμε γιατί δεν χρειάζεται να βοηθή-

σουμε στο μέτωπο της φωτιάς. 
·Αρκεί να είμαστε παρόντες και να σβήσουμε τις 
μικροεστίες από εκεί που πέρασε η φωτιά, μεταξύ 
καμένου και άκαφτου. 
• Δημιουργούμε μια αλυσίδα με την παρουσία μας 
στην περίμετρο της καμένης έκτασης ανα 50 - 80 
μ. και Συνεισφέρουμε μέγιστο έργο σε τυχόν ανα-
ζωπύρωση, που την σβήνουμε ακόμη και με ένα 
πάτημα. 
• Όλες οι πυρκαγιές που έκαψαν μεγάλες εκτάσεις 
ξεκίνησαν από αναζοπυρώσεις από εκεί που πέρα-
σε η φωτιά ή εκεί 
που την έσβησαν τα πυροσβεστικά οχήματα και συ-
νέχισαν την καταστολή σε άλλο σημείο. 
• Εαν μπορούμε παίρνουμε μαζί μας φτυάρι ,τσάπα, 
τσουγκράνα είναι σημαντικά εργαλεία για τις μικρο-
εστίες και αναζοπυρώσεις. 
• Μην συμμετέχετε εάν δεν έχετε κατάλληλη έν-
δυση. 
• Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και παντελόνι. 
Παπούτσι τύπου μπότας όχι αθλητικό το οποίο γλι-
στράει στις πευκοβελόνες και στο βρεγμένο έδαφος. 
Θεωρούνται άκρως επικίνδυνες οι σαγιονάρες . 
 • Ένα μπουκάλι νερό και μια πετσέτα την οποία 
θα βρέξετε και θα καλύψετε το στόμα και τη μύτη 
όταν ο καπνός που μεταφέρετε από το μέτωπο της 
φωτιάς στο σημείο που βρίσκεστε δημιουργεί απο-
πνικτική ατμόσφαιρα. 
• Εύχρηστες και αποτελεσματικές μάσκες καπνού 
διατίθενται και από τα μέλη της ομάδας δασοπρο-
στασίας του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Τα οποία φέρουν ειδική στολή και στα οποία μπο-
ρείτε να απευθύνεστε για καλύτερο συντονισμό και 
ενημέρωση. 
• Τα μέλη της ομάδας θα σας δώσουν οδηγίες ώστε 
η συμμετοχή σας να είναι ακίνδυνη, ουσιαστική και 
αποτελεσματική. 
 
Δ) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟ-
ΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙ-
ΚΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 
 • Μεταφέρουμε μάνικες για την επέκταση του 
εγκατεστημένου δικτύου κατάσβεσης, το οποίο 
μπορεί να είναι πολλών μέτρων και αποτελείται από 
συνδέσεις 25 μέτρων μάνικας μιας ίντσας. 
• Παρατασσόμεθα κατα μήκος του δικτύου κατά-
σβεσης ανα 80 - 100 μ. και βοηθάμε στο τράβηγμα 
του δικτύου όταν γίνεται η επέκτασή του, διότι το 
μήκος του με το νερό που έχει μέσα είναι ασήκωτο 
και αδύνατον να τραβηχτεί ή μετακινηθεί από λίγα 
άτομα. 
 
Ε . «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ» ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ 
 Οι πυρκαγιές δασικών εκτάσεων που μετατρέπο-
νται σε πύρινες λαίλαπες όπως Π.χ Ηλεία 2007 
ονομάζονται «καταιγίδα πυρκαγιάς». 
 Να θυμάστε ότι 
 Σε αυτή την περίπτωση η φωτιά μετακινείται με 
ταχύτητα 40 - 50 μ. το λεπτό αφήνοντας μεγάλα 
κενά . 
• Το περισσότερο διαθέσιμο οξυγόνο σε μια τέτοια 
περίπτωση βρίσκεται κοντά στο έδαφος. 
• Οι δασικές φωτιές τις νυκτερινές ώρες είναι καθο-
δικές και την ημέρα ανοδικές. 
• Σε περίπτωση εγκλωβισμού το χειρότερο που θα 

μπορούσατε να κάνετε είναι να αρχίσετε να τρέχετε 
χωρίς να έχετε προηγουμένως καταστρώσει ένα 
σχέδιο διαφυγής. 
• Εάν είστε γνώστης της περιοχής κινηθείτε προς το 
πλησιέστερο ΜΕΓΑΛΟ ξέφωτο, εφόσον κρίνετε ότι 
προλαβαίνετε να φτάσετε εκεί. Παραμείνετε εκεί και 
μετά μπείτε στην καμένη γη. 
• Εάν δεν γνωρίζετε την περιοχή και το μέτωπο της 
φωτιάς δεν κατευθύνετε προς εσάς, πράγμα το 
οποίο θα διαπιστώσετε από την κατεύθυνση του 
καπνού, κινηθείτε προς την διεύθυνση του καπνού 
με σκοπό να μπείτε στην καμένη γη. 
• Ενδεχομένως ακούγεται παράλογο αλλά η καμέ-
νη έκταση είναι πεδίο σωτηρίας σε περίπτωση που 
αλλάξει η φορά του ανέμου. 
• Να θυμάστε ότι όταν έχουμε εγκλωβιστεί, - η είσο-
δός μας και η παραμονή μας σε περιοχή που πέρασε 
η φωτιά - είναι το μόνο σίγουρο μέρος σωτηρίας 
έως τη στιγμή που είμαστε απολύτως σίγουροι ότι 
η διαφυγή μας είναι ακίνδυνη και εξασφαλισμένη. 
 ·Εαν το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται 
πάνω μας: 
• Να θυμάστε, στην διαφυγή σας να αποφεύγετε 
τις ανηφόρες η φωτιά τρέχει πιο γρήγορα προς τα 
πάνω. 
• Προτιμήστε τις κατηφόρες, αλλά ποτέ τις μικρές 
ρεματιές όταν η φωτιά είναι δίπλα σας έστω και 
αν η βλάστηση είναι αραιή, διότι παρατηρείται το 
φαινόμενο της « καμινάδας» όπου η δασική φω-

τιά στροβιλίζεται με ταχύτητα σαράντα φορές πιο 
γρήγορα. 
• Μπροστά από την πύρινη λαίλαπα ταξιδεύει ένα 
θερμικό φορτίο. Τα μάτια είναι το πιο ευαίσθητο 
σημείο του σώματος εάν το αισθανθείτε πάρτε δύο 
χούφτες χώμα και κρατήστε τες πάνω στα κλεισμέ-
να μάτια σας. 
  ·Εάν η φωτιά φτάνει πάνω σας. 
 Σκάψτε Με ότι βρείτε δίπλα σας (ξερόκλαδο , πέ-
τρα ακόμα και με τα χέρια σας) μια λακούβα , ξα-
πλώστε μπρούμυτα. Το στόμα σας να ακουμπάει 
το χώμα. 
Θυμηθείτε ότι το διαθέσιμο οξυγόνο βρίσκεται 
κοντά στο έδαφος και ότι η φωτιά σε αυτές τις 
περιπτώσεις τρέχει με ταχύτητα ανέμου. Όσο πιο 
μεγάλη είναι η φωτιά τόσο πιο γρήγορα θα σας 
προσπεράσεί 

Ζ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- ΣΩΤΗΡΙΑ 
 • Στις περιπτώσεις μιας« καταιγίδας πυρκαγιάς» το 
αυτοκίνητο αποτελεί καταφύγιο σωτηρίας όσο και 
αν αυτό ακούγεται παράξενο . 
• Στον δρόμο που θα σας βρεί η φωτιά επιλέξτε το 
πιο ανοικτό σημείο του. Προτιμήστε αν είναι δυνα-
τόν να μην υπάρχουν δένδρα δίπλα. 
• Κλείστε όλα τα παράθυρα και τους αεραγωγούς 
της καμπίνας. 
• Χαμηλώστε όσο πιο κοντά στο πάτωμα. 
• Περιμένετε να περάσει η φωτιά και αμέσως βγείτε 
έξω και μπείτε στην καμένη έκταση . 
• Πολύ πιθανόν να μην ανοίγουν οι πόρτες. Σπάστε 
το τζάμι. Το πίσω σπάει πιο εύκολα. 
• Το αυτοκίνητο καίγεται πολύ αργά και αρκετή ώρα 
από την στιγμή που θα περάσει η φωτιά. 
Μόνο στις αμερικάνικες ταινίες δράσης τα αυτοκί-
νητα εκρήγνυται μόλις πάρουν φωτιά. 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Φεύγουν οι όμορφες στιγμές, σαν να τις 
κυνηγάνε,
μα κάποιες αν θελήσουμε, πάλι 
ξαναγυρνάνε!
Κάποια ωραία θε να ’ρθούν, όπως τα 
χελιδόνια,
που ’ρχονται κάθε άνοιξη από χιλιάδες 

χρόνια!

Συχνά και οι ελπίδες μας φεύγουν, κάποιες γυρίζουν,
πολλά ωραία της ζωής, μας τα ξαναθυμίζουν!
Όλα έναν κύκλο κάνουνε, μα όπου και να πάνε,
από κει που ξεκίνησαν, εκεί ξαναγυρνάνε!

Όμως μόνο τα νιάτα μας φεύγουν και δεν γυρνάνε
κι από παιδιά που ήμασταν, κάποτε πια γερνάμε!
Φεύγουν χωρίς λογαριασμό να δώσουν σε κανένα,
για τις καλές, κακές στιγμές κι όλα τα περασμένα!

Τα νιάτα σαν τον άνεμο φεύγουνε δίχως φρένο,
λες και θεν να προλάβουνε το τελευταίο τρένο!
Που θα τα πάει σ’ άλλη γη, σε μακρινούς πλανήτες,
σαν να ’ναι άλλοι νόμοι εκεί κι άλλοι οι προφήτες!

Μία κακία στη ζωή μένει να το θυμάστε,
γι’ αυτό προσφέρετε χαρά, ήσυχοι να κοιμάστε!

Αφού κι η νιότη δυστυχώς υπομονή δεν έχει,
μας άφησε και το ’σκασε, ωσάν αγέρας τρέχει!

Το σκάει και φεύγει βιαστικά κι ούτε σεντς δεν δίνει
κι απόμαχο πια της ζωής σ’ ένα ΚΑΠΗ σ’ αφήνει!

ΓΛΕΝΤΗΣΕ ΦΊΛΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΊΜΕΝΕΊ

Δεν είναι εύκολο για 
τον οποιονδήποτε άν-
θρωπο να διαβάσει την 
παγκόσμια ανθρώπινη 
πνευματική ιστορία. Αυτό 

το κάνουν μόνο όσοι έχουν απορίες για γνώ-

ση, ώστε να γίνουν καλύτεροι, τόσο για τον 
εαυτό τους, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Έχω διαβάσει ότι προς το τέλος του 6ου 
αι. μ.Χ. η ελληνική φιλοσοφία χωρίστηκε 
προς τρία σημεία. Το ένα μέρος πέρασε στους 
Ρωμαιοκαθολικούς στη Δύση, το άλλο στο 
Βυζάντιο στην Ανατολή και το τρίτο στους 
Άραβες στο Νότο. Με απλά ελληνικά, ο 
Νεοπλατωνισμός πήγε στη Δύση, ο Πλάτων 
έμεινε στην Ανατολή, ο Αριστοτέλης ταξίδεψε 
στο Νότο στους Άραβες. 

Οι Άραβες μετά το 632 μ.Χ. σε επιδρομές 
τους στην Ισπανία και στην ελληνιστική πόλη, 
την Αλεξάνδρεια, κληρονόμησαν ένα μεγάλο 
κομμάτι της ελληνικής φιλοσοφικής επιστή-
μης του Αριστοτέλη.

Από εκείνη την εποχή άρχισε να φαίνεται η 
επιρροή των Αράβων, διότι στα μέσα του Με-
σαίωνα είχαν διασώσει έργα του Αριστοτέλη. 
Αυτό έγινε γνωστό στον ευρωπαϊκό κόσμο 
όταν το 1200 μ.Χ. με πρόσκληση Ευρωπαίων 
ηγετών στη Βόρεια Ιταλία, ήρθαν Άραβες 
σοφοί. Τότε έγιναν γνωστά τα έργα του Αρι-
στοτέλη, όπου μεταφράστηκαν στα λατινικά 
από τα ελληνικά και τα αραβικά.

Από τότε, καμία επιστήμη δεν νοείτο να 
αγνοήσει τον μεγάλο αρχαίο Έλληνα σοφό 
μας Αριστοτέλη.

ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ

Β. Βεκούσης

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι γωνιακή μονοκατοικία 65 
τ.μ. στον κεντρικό ιστό της πόλης. Τηλ. 6946-078307
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπερυψωμένη γκαρσονιέρα 27 τ.μ. στην 
οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 35 ΛΟΥΤΡΑΚΙ πληροφορίες κ. Όλ-
γα. τηλ. 6936721669.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ενοικιάζεται το γνωστό εστιατόριο 
Βράχος, Αγίου Σπυρίδωνος 1. Πληροφορίες: τηλ. 
6942550004
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένων ή φύλαξη 
παιδιών ή καθαριότητα σπιτιών. Τηλ. 6943 547550 
κ. Ρούλα. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε μονοκατοικία 57 τ.μ. ισό-
γειο υπερυψωμένο, Λουτράκι, οδός Αποστολίδη σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ. 6936 676797
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ξύλινα μασίφ έπιπλα: 1) Καναπές 
μονός-διπλός (πτυσσόμενος) 2) Καναπές τριθέσιος 
3) Δύο πολυθρόνες, σκαμπό, τραπέζι 4) δύο όρθιες 
εταζιέρες 5) Τραπέζι σαλονιού με έξι καρέκλες 6) κα-
λύμματα, μαξιλάρια extra, 7) ημίδιπλο κρεβάτι. Τιμή 
μετρητοίς: 2000 €. Πωλούνται και ξεχωριστά. Τηλ. 
6945 382622
ΝΕΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ελληνικής υπηκοότητας από-
φοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστι-
κών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρη-
ση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροερ-
γασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών έχο-

ντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε 
άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο τηλέ-
φωνο 6949 844231
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 15 στρέμματα στην Περαχώ-

ρα με 200 ρίζες ελιές τιμή 125 χιλιάδες ευρώ. Τηλ. 
27440 21308
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επί-
σης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ. 
6948 086375
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανταλλαγές, ενοικιά-
σεις, service στο χώρο σας πανελλαδικά. Τηλ. 6980 
771829
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 260 
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύ-
μα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερ-
μανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ΧΗΜΙΚΌΣ ΜΕ MASTER 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

– ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
– ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 

ΤΗΛ. 6974792047.

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας Ειρήνη: Κατάσταση 

κατά την οποία δεν 
υπάρχουν εχθροπραξίες, συγκρούσεις 
ή αναταραχές μεταξύ κοινωνικών 
ομάδων ή κρατών. Χαρακτηρίζεται 
από απουσία βίας, έχθρας, συρράξεων. 
Είναι, επίσης, ψυχική ηρεμία, γαλήνη, 
ειρήνη του νου.

• Στις 16 Ιουνίου του 1950 ο Αϊνστά-
ιν, στην πρότασή του προκειμένου να 
αποφευχθεί η στρατιωτική καταστρο-
φή της γης, ζητά να δημιουργηθεί μια 
παγκόσμια κυβέρνηση για τη λύση των 
διεθνών προβλημάτων.

Η πρότασή του είναι επίκαιρη και 
σήμερα. Θα έχουμε τη ΜΟΙΡΑ που μας 
αξίζει... έλεγε!

• Όταν η ειρήνη, η εμπιστοσύνη, η 
ομόνοια δεν ασφαλίζουν το λαό, το 
λάθος είναι σε εκείνους που τον κυ-
βερνούν.

• Πρόσκαιρες ανακωχές είναι μάλλον 
όλες οι συνθήκες, παρά πραγματική 
ειρήνη...

• Με την εδραίωση της ειρήνης του 
κόσμου εξασφαλίζεται η επιβίωση και 
η ευτυχία της ανθρωπότητας.

• Η ειρήνη είναι η μεγαλύτερη ευλο-

γία της μάνας Γης.
• Ο πόλεμος είναι κατάρα. Η ειρήνη 

είναι ευλογία του Θεού...
• Ευλογημένος άνθρωπος είναι ο 

ειρηνοποιός και όχι ο φιλοπόλεμος.
• Την καλύτερη ασφάλεια και προστα-

σία εξασφαλίζει μόνο η ειρήνη!
• Η ειρήνη ζει στην καρδιά και το νου 

όλων των ανθρώπων. Το περιστέρι της 
ειρήνης δεν έχει εθνικότητα... Είναι 
επιταγή - ΑΝΑΓΚΗ επιβίωσης...

• Και η ειρήνη με δικά μας έξοδα 
αγοράζεται σήμερα, τόσο πανάκριβα 
που δεν μας μένουν χρήματα για μια 
ανθρώπινη αξιοπρεπή ζωή, με πλανη-
τική ειρήνη και ασφάλεια.

“Και πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη 
προσευχή πιστεύοντες λήψεσθε”, Ματ-
θαίος  Κ΄ 22.

Αυτό που ζητά πιστεύοντας ο άνθρω-

πος θα το βρει!..
Είθε η ειρήνη και η χαρά να σας συ-

ντροφεύει δια βίου...
Πού θα μας βγάλει αυτό το συνον-

θύλευμα της εποχής μας, δεν ξέρω. Ο 
Θεός να βοηθήσει!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λουτρακίου

“Συλλογισμοί και στοχασμοί: Όποιος προνοεί, δεν μετανοεί! 

Η ειρήνη είναι έργο σωφρόνων 
ανθρώπων

Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. 
Η ειρήνη είναι ο δρόμος”.  Μ. ΓΚΑΝΤΙ
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ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΌΣ Ι. ΦΙΛΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Ιατρός ΙΑΣΩ GENERAL

 

Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΡΙΝΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Clinic attachm. Πανεπιστ. Δερματολογικού Νοσ/μείου «St. John’s Hospital» 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ και «University of California S.F. Hospital» - Η.Π.Α.

Επιστ. Συνεργάτης «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

αποκατάσταση ρυτίδων, ουλών ακμής, κλπ
ΧΗΜΙΚΟ PEELING - BOTOX - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 - ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗΛ.: 210-82.19.140

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6

ΤΗΛ.: 27440-65373 (για ραντεβού)
& 27440-62982

Κιν.: 693-6124006

Δέχεται: 
Τρίτη & Παρασκευή 
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.

Με το γιατρό και τον παπά, φιλίες να μην πιάνεις, 
ο ένας σε θέλει να πονείς κι ο άλλος να ποθάνεις!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. 
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Κιν.: 6944-641444

Πνευμονολογική 
Φροντίδα και έλεγχος

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ παιδικό • εφηβικό ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 
για την Κοίμηση της Θεοτόκου:

Ω, πως η πηγή της ζωής 
πεθαίνοντας πηγαίνει προς 
τη ζωή! Ω, πως εκείνη που 
γεννώντας ξεπέρασε τους 
νόμους της φύσεως, τώρα 
υποτάσσεται στη φυσική 
τάξη και δέχεται θάνατο το 
αμόλυντο σώμα! Διότι πρέπει 
αυτό, αφού αφήσει κάτω το 
θνητό, να περιβληθεί την 
αθανασία, αφού και ο Κύριός 
της δεν αρνήθηκε την πείρα 
του θανάτου. Γιατί πέθανε σω-
ματικά και με τον θάνατό του 
καταργεί το θάνατο και στη 
φθορά χαρίζει την αφθαρσία 
και τη νέκρωση την κάνει 
πηγή αναστάσεως. Ώ, πως 
την ιερή ψυχή, καθώς απο-
χωρίζεται από το σώμα που 
δέχτηκε τον Θεό, την υποδέ-
χεται με τα ίδια του τα χέρια 
ο Δημιουργός του παντός , 
τιμώντας καθώς πρέπει εκεί-
νην, που ενώ κατά την φύση 
της ήταν δούλη, σύμφωνα 
με το ανεξερεύνητο πέλαγος 
της φιλανθρωπίας του και 
κατά το σχέδιό του την έκανε 
Μητέρα του, και σαρκώθηκε 
αληθινά κι όχι ψεύτικα. Γιατί 
παρακολουθούσαν, όπως λέει 
η Παράδοση, τα παριστάμε-
να τάγματα των αγγέλων και 

περίμεναν τον αποχωρισμό 
σου από τους ανθρώπους.
Σε μετέφεραν από τη γη 
στον ουρανό άγγελοι μαζί 
με αρχαγγέλους. Βλέποντας 
την άνοδό σου τρόμαξαν τα 
ακάθαρτα πνεύματα που 
βρίσκονται μεταξύ γης και ου-
ρανού. Κατά τη διάβασή σου 
αυτή ο μεν αέρας ευλογείται, 
ο δε αιθέρας ψηλά αγιάζεται. 
Χαίροντας υποδέχεται ο ου-
ρανός την ψυχή σου. Εσένα με 
ιερούς ύμνους και ολόφωτες 
λαμπάδες χαρούμενης γιορ-
τής προϋπαντούνε ουράνιες 
δυνάμεις, σχεδόν λέγοντας 
«ποιά ειν’ αυτή που ανεβαίνει 
ανθισμένη στα λευκά, που 
προβάλλει σαν αυγή, όμορφη 
σαν φεγγάρι, λαμπερή σαν 
τον ήλιο»; Πόσο ομόρφηνες, 
πόσο γλύκανες! Είσαι σαν το 
αγριολούλουδο, σαν κρίνο μες 
στα αγκάθια, γι’αυτό σ’αγά-
πησαν οι νεάνιδες, τρέχουν 
ξοπίσω απ’το άρωμά σου. 
Σ’οδήγησε ο Βασιλιάς στα 
ιδιαίτερα διαμερίσματά του» 
(Άσμα Ασμάτων). Εκεί σε 
περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, 
σε δοξολογούν οι αρχές, σε 
ανυμνούν οι θρόνοι, χαίρο-
νται απορώντας τα χερουβείμ, 

δοξάζουν τα σεραφείμ εσένα 
που έγινες η φυσική Μητέρα 
του Κυρίου μας χάρη στην 
πραγματική φιλανθρωπία 
του. Γιατί δεν ανέβηκες ως 
τον ουρανό όπως ο Ηλίας, 
ούτε «ανηρπάγης» μέχρι τον 
τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος. 
Αλλά έφτασες ως τον ίδιο το 
βασιλικό θρόνο του Υιού σου, 
όπου τον βλέπεις με τα μάτια 
σου και χαίρεσαι και στέκεις 
δίπλα του, με πολλή και ανεί-
πωτη παρρησία.
Είσαι για τους αγγέλους και 
όλες τις υπερκόσμιες δυνά-
μεις άφατη ευφροσύνη, για 
τους πατριάρχες χαρά χωρίς 
τέλος, για τους δικαίους ανε-
κλάλητη ευχαρίστηση, για 
τους προφήτες διαρκής αγαλ-
λίαση! Τον κόσμο ευλογείς, τα 
σύμπαντα αγιάζεις. Για τους 
αποκαμωμένους είσαι ανάσα, 
για τους πενθούντες παρη-
γοριά, για τους αρρώστους 
γιατρειά, για τους θαλασσο-
δαρμένους λιμάνι, για τους 
αμαρτωλούς συγχώρεση, για 
τους θλιμμένους καλοσυνάτο 
στήριγμα, για όσους σε ανα-
ζητούν η πρόθυμη βοήθεια.

πηγή: neotita.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΗΛ.: 2744022181

ΚΙΝ.: 697 6406282

Πέμπτη:  17.00-21.00

Παρασκευή:  9.00-13.00

17.00-21.00

Σάββατο: 9.00-13.00

Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Α. Τρόφιμα - Ζωοτροφές
Β. Εδαφολογικές αναλύσεις

Γ. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις κρασιού
Δ. νερό

Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτον 

στο νεόνυμφο ζευγάρι στο Χαράλαμπο Ανδρέου 
γιο του Νίκου Ανδρέου (ή Ολλανδού)

και στην όμορφη νύφη Βασιλική Χαλού.
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Του Γιάννη Πανούση*

Το φώς ήρθε κι έφυγε
και δεν άφησε
ούτε ένα γρατζούνισμα στην πόρτα

Ντ.Σιώτης,Μάρθα-Μάρθα

Τα εθνικά μας ελαττώματα

Η ελληνική κοινωνία απάντησε στο προοδευ-
τικό δίλημμα ‘’ Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε’’ 
με το συντηρητικό ανακλαστικό ‘’καλύτερα 

να βουλιάξουμε παρά ν’αλλάξουμε’’.
Οι οριζόντιες διασυνδέσεις των πολιτών επικρά-

τησαν των κάθετων. Κόκκινοι,γαλάζιοι.πράσινοι 
σ’ένα συμφωνούν:’’ μη μου τους κύκλους [της 
άνομης ζωής μου]τάραττε ‘’

Αιώνιοι,αλλά [οχι αθώοι]έφηβοι, οι νεο-έλληνες.
-πάντοτε αυτοναφορικοί γι’αυτό και μοιραίοι
-πάντοτε με το σύνδρομο του ‘περιούσιου’ γι’αυτό 

και ουτοπικοί
-πάντοτε διχασμένοι γι’αυτό και φανατικοί
-πάντοτε κλειστοφοβικοί γι’αυτό και αντι-ανα-

νεωτικοί
-πάντοτε (εθελο)τυφλωμένοι γι’αυτό και ανορ-

θολογικοί
-πάντοτε ‘αντιστασιακοί’γι’αυτό και ηττημένοι

-πάντοτε αυτοαθωονόμενοι γι’αυτό και ιστορικά 
ένοχοι

-πάντοτε της ευκολίας γι’αυτό και λα’ι’κιστές
- πάντοτε υλιστές γι’αυτό και αντιπνευματικοί
-πάντοτε ευκολόπιστοι γι’αυτό και προδομένοι

Άντε τώρα με αυτά τα ‘κουσούρια’ να παίξεις 
στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη κάποιο [έστω 
τριταγωνιστικό]ρόλο.Πώς να σ’εμπιστευθεί ο 
άλλος όταν εσύ δεν εμπιστεύεσαι ούτε τον συ-
νέλληνα ούτε καν τον εαυτό σου;

ΥΓ.’’Θά’ρθει καιρός που θα λογοδοτήσεις.Πε-
φίμωσο.

Τίποτα δεν ξοδεύεται.
Μαρτυρώ χαμένα κι άγραφα
γιατί χαμένα δεν υπάρχουν.
Τάδε γέγραπταί μοι’’
[Δ.Κοσμόπουλος,Κρούσμα]

(για τα οποία ουδείς άλλος ευθύνεται)

Ναι, όπως το διαβάζετε, ο Δήμος Λου-
τρακίου αγόρασε 30 ποδήλατα και έδωσε 
141.000 ευρώ. Η αρχική τιμή ήταν 151.000, 
εδόθη έκπτωση 10% και έκλεισε στις 
141.000 ευρώ. Μαζί με τα δύο μηχανήμα-
τα που υπάρχουν, συν τις δύο μεταλλικές 
μπάρες για το στερέωμα των ποδηλάτων. 
Είναι πολλά τα λεφτά και πεταμένα.

• Διότι δεν κινούνται καθόλου αυτά τα 
ποδήλατα, αλλά και πού να κινηθούν, όταν 
δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος.

• 530 ευρώ το μήνα πληρώνει ο Δήμος 
για τη συντήρησή τους, αφού δεν κινούνται 
καθόλου, τα 15 ποδήλατα που έχουν μοι-

ράσει μπροστά στο ΚΕΠ και στο πάρκινγκ 
πίσω από τη Λέσχη Αξιωματικών.

• Τα υπόλοιπα 15 ποδήλατα είναι στη 
ζελατίνα στο υπόγειο του Συνεδριακού 
Κέντρου.

• Τελικά λεφτά υπάρχουν και δεν τα 
παίρνουν οι δημότες.

• Έπαιρνε ο Δήμος μας με αυτά τα λεφτά 
30 αυτοκίνητα SMART μεταχειρισμένα.

Για όλα όσα σας γράφουμε, θα έχουμε 
και συνέχεια εάν οι κύριοι εξάποδοι κα-
ρεκλάκηδες (όπως ο Σταύρος Θυμής λέει) 
δεν απαντήσουν στα γραφόμενά μας προς 
ενημέρωση των δημοτών.

είναι
δηλαδή

και
το ένα

το μήνα συντήρηση

ΣΚΑΝΔΑΛΟ;
30 ποδήλατα στοίχισαν στο Δήμο 141.000 €

4.700 €

530 €

• Λεφτά στο Δήμο Λουτρακίου υπάρχουν!
• Για το παρεάκι κύριοι ούτε κουβέντα;

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε γράψει για τη 
μοιρασιά της δημοτικής πίτας και για το γνωστό παρεάκι που μόνιμα 
και συνεχώς παίρνει τις δουλειές και ότι σε ποσοστό 70% τις δουλειές 
τις παίρνουν “ξένοι”, μη δημότες.

Και τώρα στο ψητό! και στην αλήθεια
1. Υπάρχει κάποιος που δηλώνει σαν επάγγελμα υπηρεσίες προσωπικού 

για το δημόσιο. Αυτός ο κάποιος λοιπόν πήρε τις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις του Δήμου Λουτρακίου για το 2015 και έλαβε από το Δήμο 
100.000 περίπου ευρώ; Πώς σας φαίνεται τις εκδηλώσεις του Δήμου 
να τις κάνουν ιδιώτες και με καλή πληρωμή; Ο κάποιος αυτός φυσικά 
δεν είναι ούτε δημότης, ούτε μόνιμος κάτοικος στο Δήμο. Αυτό για να 
επιβεβαιώσουμε τα γραφόμενά μας, 70% οι “ξένοι”, 30% οι δημότες.

2. Ο ίδιος κύριος παίρνει από το Δήμο κάθε χρόνο γύρω στις 50.000 
ευρώ για τη λειτουργία της Μουσικής Σχολής Λουτρακίου.

3. Ο ίδιος πάλι κύριος παίρνει άλλα τόσα, δηλαδή 50.000 ευρώ πε-
ρίπου, για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής. Δηλαδή τη διαλύσαμε 
και μετά τη δώσαμε σε ιδιώτη.

4. Πάλι ο ίδιος κύριος έχει κόψει τιμολόγια στο Δήμο για χριστου-
γεννιάτικες εκδηλώσεις.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ
και τώρα τα ρέστα

5. Στον κύριο αυτόν πρόσφατα έδωσαν 8.093 ευρώ, πριν ένα μήνα 
δηλαδή. Ξέρετε τι αιτιολογία είχε το ένταλμα πληρωμής; Οικονο-
μική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία “Κέντρου 
Μεταπτυχιακών Σπουδών”.

• Κύριε Αντιδήμαρχε του Πολιτισμού, ο δημότης θέλει ενημέρωση για 
όλα αυτά. Τελικά ο κύριος αυτός, ο άγνωστος “ξένος” είναι τα πάντα όλα.

Δεν υπάρχει επιχείρηση του Δήμου
που να μην είναι μέσα ο ίδιος κύριος
Και ξανά μανά ο ίδιος κύριος συνεργάζεται και με την Τουριστική 

Α.Ε., δίνοντας προσωπικό φυσικοθεραπευτές και βοηθούς φυσικο-
θεραπεύτριες. Και ρωτάμε: Ολόκληρος Δήμος με τόσους νέους και 
νέες, γιατί δεν προσέλαβε από το Δήμο και προτίμησε να πάρει μέσω 
μεσάζοντα προσωπικό;

Ο κύριος τα πάντα όλα
• Κάνει οικονομοτεχνικές μελέτες;
• Είναι ειδικός για τη Μουσική Σχολή επί πληρωμή.

• Είναι ειδικός για τη Φιλαρμονική επί πληρωμή.
• Είναι ειδικός για τις εκδηλώσεις του Δήμου με 

καλή πληρωμή.
• Είναι ειδικός και για τις χριστουγεννιάτικες εκδη-

λώσεις του Δήμου.
• Αναλαμβάνει και παρέχει προσωπικό στο ΣΠΑ.

ΡΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ; 
ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ 
Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αφού θα τα μάσω!
Γιατί να τα μοιράσω;


