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ΠΕΡΑΧΩΡΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ζερβος
για το τζάκι και την ξυλόσομπά σας

άριστη ποιότητα - προσιτές τιμές
παραδοσιακό προσάναμα (δαδί)

πωλούνται και συσκευασμένα

Μ
ε εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Αποκριάτικες 
εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από τον Δήμο 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, στην 

πόλη του Λουτρακίου, των Αγίων Θεοδώρων και τις υπόλοιπες 
περιοχές. Ένα εύρος εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τις 
τελευταίες δυο εβδομάδες με κυρίαρχα στοιχεία την παράδοση,  
την αναβίωση εθίμων της Αποκριάς αλλά και ένα πιο μοντέρνο 
χαρακτήρα. 
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος διοργάνωσε Παιδικό Αποκριάτικο 
Πάρτι, σε συνεργασία με το "Σύλλογο Φίλων Μουσικής", την 
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου 
με πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Παραδοσιακή Συναυλία 
το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου με την συμμετοχή 11 χορευτικών 
τμημάτων Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου και άλλων περιο-
χών, και επί σκηνής την Ορχήστρα Χάλκινων Πνευστών "Bronza 
Banda".
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν η Παρέλαση των Αρμάτων 
και των 18 και πλέον πληρωμάτων που πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στο Λουτράκι και η συναυλία που ακο-
λούθησε αρχικά με την "Νατάλια" και στη συνέχεια με το Νεανικό 

Συγκρότημα "ONIRAMA" που κράτησε στα ύψη τον πήχη της 
διασκέδασης του κοινού. Μετά τη συναυλία, πλήθος κόσμου κα-
τευθύνθηκε στην παράλια για να απολαύσει το φαντασμαγορικό 
θέαμα της ρίψης βεγγαλικών που σηματοδότησε την Καύση του 
Καρνάβαλου και την ολοκλήρωση των Καρναβαλικών Εκδηλώ-

σεων. Επίσης ο Δήμος λειτούργησε υποστηρικτικά σε εκδηλώσεις 
που πραγματοποίησαν οι τοπικοί Σύλλογοι όλο αυτό το διάστημα.
Την ίδια μέρα, στην πόλη των Αγίων Θεοδώρων πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη παρέλαση πληρωμάτων και αρμάτων με πολλές 
εκπλήξεις για τον κόσμο που παραβρέθηκε και την σκυτάλη της 
διασκέδασης διαδέχτηκε η "Ραλλία Χρηστίδου". 
Τέλος, παραδοσιακά Κούλουμα πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις 
περιοχές του Δήμου (Περαχώρα, Ίσθμια, Σχίνο, Άγιοι Θεόδωροι) 
την Καθαρά Δευτέρα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Συλλόγους 
και φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ >> >>

σελ. 5
ΟΙ ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
Γράφει ο
ΣΠΥΡΟΣ

ΓΙΑΛΟΨΟΣ

Θα είναι 
εθνοπροδότες

όσοι ψηφίσουν 
στη Βουλή 
το όνομα 

Μακεδονία,
ναι ή όχι;

Αγαπητοί μας αναγνώστες, το πρό-
βλημα με το τεχνητό όνομα της ΦΥΡΟΜ 
έχει διχάσει και κουράσει πολύ τον 
ελληνικό λαό.

Τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια που 
έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα 
τα είπαν όλα, αλλά θα ακολουθήσουν 
κι άλλα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. 
Παλιά υπήρχε ένα μήνυμα που έλεγε «Ο 
λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί». Τώρα, 
όπως δείχνουν τα γεγονότα, το σύνθημα 
αυτό το παλιό άλλαξε και είναι «Ο λαός 
θέλει, η κυβέρνηση τον γράφει».

Και ξαναρωτάμε: Θα είναι εθνοπρο-
δότες όσοι ψηφίσουν στη Βουλή τη λέξη 
Μακεδονία για τα Σκόπια, ναι ή όχι; 

Και θα πάμε εμείς μετά στις εθνικές 
εκλογές, όταν γίνουν, για να ψηφίσουμε 
τους εθνοπροδότες; Τότε είμεθα άξιοι 
της τύχης μας κι εδώ πάει γάντι απόλυ-
τα αυτό που λέει ο λαός μας: «Κατά τα 
σκατά και το φτυάρι».

Στη σελίδα 8 διαβάστε την επιστολή 
που έστειλε στον Υπουργό Εξωτερικών, 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε 
πολλούς άλλους ο Δημ. Αλεξόπουλος 
με όλα τα στοιχεία.

ΒΟΥΛΙΑΞΕ
ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ 
ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Φεβρουάριος 2018   ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ  ΕΤΟΣ 22ο Φύλλο 448 • Τιμή Φύλλου 1 €



Φεβρουάριος  2018Σελ. 2 ΤΟ ΒΗΜΑ

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Βλάσσης

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

ΤΗΛ.: 27440 66868 ΚΙΝ.: 6932 197016

Ρολόγια - Κοσμήματα

Αντωνίου Δημήτριος
Managing Director

Θέση Λειβαδάκι (έναντι Καζίνο) 20300 Λουτράκι
τηλ. κέντρο: 2744 0 69300 fax: 2744 0 69301 κινητο: 6945 333223

www.forcesec.gr

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύμβουλος 

Πελοποννήσου

Κύπρου 123

20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986

κιν.: 6979 220540

ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΕΥΓΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ:

1) Γιώργος Γκιώνης νυν δήμαρχος 

Λουτρακίου Περαχώρας & Αγίων 

Θεοδώρων σε γραπτή του επιστο-

λή: "...η σύγχρονη σιδηροδρομική 

σύνδεση για το Λουτράκι είναι η 

απαραίτητη υποδομή για την του-

ριστική οικονομική ανάπτυξη όλης 

της περιοχής…

Στην κατεύθυνση αυτή εργάστηκε 

αποτελεσματικά η Πρωτοβουλία Πο-

λιτών & Φορέων για τον προαστιακό 

σιδηρόδρομο έχοντας κοντά της 

ειδικευμένους συγκοινωνιολόγους..."

2) Παύλος Παύλου, πρώην δή-

μαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας 

σε τοποθέτηση του καταπέλτη στο 

δ.σ. : "...Αν δεν ήταν ο Δημήτρης 

Καραπατάς, δεν θα υπήρχε λέξη 

προαστιακού στο Λουτράκι, δεν θα 

είχε γίνει τίποτα, σας το λέω εγώ..."

3) Γιάννης Γιωτάκης, πρώην δή-

μαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας 

σε επιστολή του προς τον περιφε-

ρειάρχη Πελοποννήσου: "... αξιότιμε 

κύριε περιφερειάρχα, παρακολουθώ 

στενά όλες τις εξελίξεις γύρω από 

το θέμα του προαστιακού (που είναι 

κυρίαρχο θέμα στο Λουτράκι), από 

τον τοπικό Τύπο αλλά και από τον 

επικεφαλής της κίνησης μας κ. Δη-

μήτρη Καραπατά..."

4) Γιάννης Μαυροειδής, εν ενερ-

γεία ειδικός σύμβουλος δημάρχου 

Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων 

Θεοδώρων σε άρθρο του στον τοπι-

κό Τύπο με τίτλο: "ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ; " 

Στο δε κείμενό του αναφέρονται τα 

ακόλουθα: «...Η απάντηση είναι γνω-

στή εδώ και περίπου μία δεκαετία: 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών & Φορέων 

για την Έλευση του Προαστιακού με 

μπροστάρη τον Δημήτρη Καραπατά.

Η δημοτική αρχή Γκιώνη, με όλες 

τις ενέργειες που αναφέρονται 

παρακάτω ήταν αυτή που συνέβα-

λε αποφασιστικά προς τη σωστή 

κατεύθυνση όλων των πολυετών 

ενεργειών της πρωτοβουλίας πολι-

τών και διέβλεψε ότι ο προαστιακός 

στο Λουτράκι θα συντελέσει στην 

κατακόρυφη αύξηση επισκεψιμότη-

τας με παράλληλη άνοδο της τοπικής 

επιχειρηματικότητας προσδίδοντας 

πολλαπλά οικονομικά και όχι μόνο 

οφέλη στην ευρύτερη περιοχή του 

δήμου μας.

Η εφημερίδα μας " Το Βήμα" 

Λουτρακίου Περαχώρας και Αγί-

ων Θεοδώρων, από την πρώτη 

στιγμή, προέταξε πάνω από όλα το 

συμφέρον του τόπου μας και των 

χιλιάδων δημοτών.

 Γι' αυτό συμμετείχε ενεργά στον 

αγώνα της πρωτοβουλίας πολιτών 

και φορέων για τον προαστιακό, 

μετέχοντας στην συλλογή χιλιά-

δων υπογραφών,  και στην συνέ-

χεια πίεσε δημοσιογραφικά προς 

την διευθέτηση του ζητήματος  

παρακάμπτοντας σκοπιμότητες 

και αλλότρια συμφέροντα που 

μάχονταν για την ματαίωση του 

συγκεκριμένου έργου.

Κλείνοντας σας λέμε ότι ο πρω-

θυπουργός πριν λίγες μέρες από 

την Τρίπολη, μίλησε για την επί-

σημη υλοποίηση σύνδεσης του 

Λουτρακίου με τον Προαστιακό, 

που ανταποκρίνεται σε ένα εύλο-

γο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, 

πολλών χρόνων. Αξίζει να σημει-

ωθεί πως αυτή η αναφορά του 

πρωθυπουργού για το έργο του 

προαστιακού Λουτρακίου είναι 

η μοναδική που γίνεται ύστερα 

από την εξαγγελία κατασκευής 

του Καζίνο Λουτρακίου, που είχε 

γίνει πριν από 26 χρόνια από τον 

τότε πρωθυπουργό Κων/νο Μη-

τσοτάκη. 

ναι πάλι ο σημερινός δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης 

και ο πρώην δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης. 

Ένας εκλογολόγος παλιός μαθητής μου, μου είπε 

χαριτολογώντας, δάσκαλε εσύ τι λες; Εάν ξεπε-

ταχτεί κάποιο καινούργιο πρόσωπο, είτε άνδρας, 

είτε γυναίκα εγώ λέω ότι αέρα θα κερδίσει τις 

εκλογές, διότι οι δύο αυτοί συνδυασμοί αρχίζουν 

να κουράζουν τους δημότες με τα ίδια και τα ίδια 

πρόσωπα. 

Η δική μου απάντηση είναι η εξής: "Εδώ σε αυτή 

την πόλη όσο πιο πολύ σε βρίζουν τόσο την 

ημέρα των εκλογών πάνε και ψηφίζουν αυτούς 

που βρίζουν. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Αλλά 

νομίζουμε ότι είναι ακόμα λίγο νωρίς αφού οι 

εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2019. Έως  τότε 

έχουμε χρόνο μπροστά μας.

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΥΠΗΡΧΑΝ
ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ 1969
Τα ανοίγματα, αγαπητοί αναγνώστες, που βλέπετε 

στο παραλιακό πάρκο είναι εκεί από την πτώση της 

επταετίας (χούντας), δηλαδή είναι έτσι περίπου 40 

χρόνια, ίσως και παραπάνω.

Στα δύο σημεία, το πρώτο που φαίνεται αλλά στο 

δεύτερο που είναι λίγο πιο κάτω, εκεί την εποχή εκεί-

νη υπήρχαν δυο τεράστια κλουβιά, όπου ο Δήμος 

είχε βάλει όλων των ειδών τα πουλιά, μέχρι και φα-

σιανούς. Για κάποιο λόγο, μετά από χρόνια, το 1974, 

ο Δήμος τα κατάργησε. Από το 1974 έως σήμερα 

έχουν περάσει Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, κανένας, 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ
Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ;

Στη φωτογραφία βλέπετε μια διάβαση πεζών, 

όπου οι γραμμές είναι ξεθωριασμένες και πα-

ράλληλα είναι και ράμπα για αναπήρους και 

καροτσάκια. Όταν λοιπόν μια μάνα με το καρο-

τσάκι της περνά τη διάβαση, φτάνοντας στο απέ-

ναντι πεζοδρόμιο, πέφτει επάνω στο πεζοδρόμιο, 

όπου δεν υπάρχει εκεί ράμπα. Εκτός από το συ-

γκεκριμένο σημείο, υπάρχουν άλλα δύο σημεία 

στην κεντρική λεωφόρο που έχουν ράμπα μόνο 

από τη μια πλευρά και όταν φτάνεις απέναντι, συ-

ναντάς ένα ψηλό πεζοδρόμιο. Τα συμπεράσματα 

δικά σας.

ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ
Η πληροφορία που σας γράφουμε είναι από-

λυτα σωστή και από πηγές που δεν αμφισβη-

τούνται. 

Τώρα με τον νέο εκλογικό νόμο της απλής 

αναλογικής "κάθε κουτσή κουρούνα" λέει ότι 

θα φτιάξει ψηφοδέλτιο. Από τα ονόματα που 

ακούμε και μας έχουν πλησιάσει απέξω-απέ-

ξω μια κίνηση φαίνεται λίγο να μπορεί να κά-

νει κάτι. Το σίγουρο είναι ότι υποψήφιοι θα εί-
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

''ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ'' ΓΥΡΩ ΜΑΣ 

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

Φίλοι μου να ευχηθώ καταρχήν 
καλή Σαρακοστή σε όλους. Oι μέρες 
που πέρασαν ήταν μέρες χαράς ξε-
γνοιασιάς και γλεντιού. Καρναβάλικές 
παρελάσεις και εκδηλώσεις σε μέρη 
πολυσύχναστα που για κάποιους 
θεωρούνται μέρη για να κάνουν 
<<χρυσές>> δουλειές. Φυσικά δεν 
εννοώ άλλους απο τους αετονύχηδες 
που βρίσκουν ευκαιρία να αρπάξουν 
πορτοφόλια και απο ανυποψίαστους 
πολίτες. Πολυσύχναστα μέρη, τόσο 
σε δημόσιους χώρους όσο και σε 
ιδιωτικους, όπως πχ. λεωφορεία, λα-
ϊκές αγορές, εκδηλώσεις, πανηγύρια, 
συναύλιες γίνονται <<στέκι>> απο 

επιτήδιους οι οποίοι προσπαθούν μέσα 
στον συνωστισμό να εκμεταλλευτούν 
τους ανυποψίαστους πολίτες και να 
αφαιρέσουν με 'ταχυδακτυλουργικές' 
μεθόδους χρήματα, κινητά και άλλα 
τιμαλφή. Εντοπίζουν τα θυματά που 
θεωρούν εύκολο να προσεγγίσουν και 
βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. 
Μπορεί να μην είναι μόνοι τους και 
να δουλευουν με συνεργούς ώστε το 
κλεμμένο αντικείμενο να αλλάζει χέρια 
σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μπορώ 
να σας περιγράψω άπειρα περιστατικά 
τόσο απο την επαγγελματική μου 
εμπειρία όντας εν ενεργεία αστυνομι-
κός όσο και απο προσωπικά βιώματα 
ως απόστρατος πλέον. 

Οι ΄αετονύχηδες΄ λοιπόν στο-
χεύουν κυρίως ανθρώπους μεγάλης 
ηλικίας, συνήθως με γυναίκες συνερ-
γούς, οι οποίες προβαίνουν σε εναγκα-
λισμούς ή άλλες προκλητικές κινήσεις 
αποσπώντας την προσοχή τους και 
αφαιρώντας τους ετσι το πορτοφόλι 
τους. Θα σας περιγράψω ενδεικτικά 
ένα περιστατικό ενώ ήμουν εκτός 
υπηρεσίας και συνέβη χρόνια πριν 
στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας 

με θύμα έναν ηλικιωμένο. Μια τέτοια 
<<κυρία>> μέσα στον συνωστισμό 
πλησίασε τον κυριο πέφτοντας πάνω 
του, του αφαίρεσε το πορτοφόλι χωρίς 
να γίνει αντιληπτή απο τον ίδιο και το 
πορτοφόλι βρέθηκε να έχει αλλάξει 
πολλά χέρια ώστε τελικα σε λιγότερο 
από ένα λεπτό να φτάσει με στην 
άλλη άκρη της αγοράς. Χάρη στην 
παρατηρητικότητα μου και την άμεση 
επέμβασή μου παρ'ολο που ήμουν 
εκτός υπηρεσίας, ακινητοποίησα την 
δράστιδα κάλεσα τους συναδέρφους 
μου και έτσι συνελήφθησαν οι αετονύ-
χηδες και επιστράφηκε το πορτοφόλι 
του κυρίου που περιείχε όλη του την 
σύνταξη, οπως μας εκμυστηρεύτηκε 
ο ίδιος. Και δυστυχώς δεν είναι το 
μοναδικό περιστατικό που μπορώ να 
σας περιγράψω, αλλά άπειρα. Μέσα 
στον συνωστισμό οι επιτήδιοι βρίσκουν 
διάφορους τρόπους να κρατήσουν 
απασχολημένα τα θυματά τους ή 
δράττονται της ευκαιρίας όταν τα 
θύματα είναι απασχολημένα με κάτι 
άλλο. Σπρώχνοντας κινούνται μέσα 
στο πλήθος, βάζοντας τα χέρια μεσα 
σε τσέπες και τσάντες τις οποίες ενίοτε 

σκίζουν με μικρά μαχαίρια που κουβα-
λούν πανω τους. Πρόσφατα μάλιστα 
έδωσε η Αστυνομία στην δημοσιότητα 
ένα βίντεο που έδειχνε πως δρούσαν 
μέλη σπείρας πορτοφολάδων μέσα 
στο μετρό κλέβοντας ανυποψίαστους 
επιβάτες. 

Επομένως φίλοι μου, φροντίζουμε 
να μην κυκλοφορούμε με μεγάλα χρη-
ματικά ποσά μέσα σε κόσμο και αν είναι 
απαραίτητη η μεταφορά τους να είναι 
φυλαγμένα σε κάποια εσωτερική θήκη. 
Προσέχουμε να μη δίνουμε στόχο και 
να μην γνωστοποιούμε σε τρίτους την 
μεταφορά χρημάτων και τιμαλφών. 
Επίσης καλό είναι να προσέχουμε τα 
προσωπικά μας αντικείμενα και να μην 
τα εκθέτουμε σε δημόσια θέα, όπως 
πχ να αποφεύγουμε να ανοίγουμε 
το πορτοφόλι μας για να μην γίνει 
ορατό το περιεχόμενο του σε τρίτους. 
Οι κυρίες πρέπει να φροντίζουν να 
έχουν μπροστά τους τις τσάντες τους 
και όχι κρεμασμένες στο πλάι τους ή 
στην πλάτη τους. Καλό είναι να είμαστε 
λίγο προσεκτικοί γιατι κάποια άτομα 
που μας περιβάλλουν μπορεί να έχουν 
βάλει στόχο να 'αρπάξουν' . 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η Ελλάδα είναι αρκετά ευνοημένη από 
την ύπαρξη γεωθερμικής ενέργειας και τα 
τελευταία 40 χρόνια έχει γίνει αξιόλογη 
βασική έρευνα, κυρίως από το ΙΓΜΕ (Ιν-
στιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών), για τον εντοπισμό των γεωθερ-
μικών πεδίων σε όλη τη χώρα.

Επίσης η χώρα μας διαθέτει πληθώρα 
περιοχών, κυρίως στην κεντρική και βόρεια 
Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου, με θερ-
μοκρασίες ταμιευτήρων που προσεγγίζουν 
τους 100ο C.

Ένα από τα καλά ερευνημένα γεωθερμικά πεδία χαμηλής 
ενθαλπίας στη χώρα μας είναι και το πεδίο Σουσακίου κοντά 
στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Ενθαλπία είναι το μέτρο του ποσού της θερμότητας η οποία 
απορροφάται ή αποδίδεται κατά την πορεία μιας αντιδράσεως.

παρά τον αξιόλογο γεωθερμικό πλούτο, η αξιοποίηση της 
γεωθερμικής ενέργειας στη χώρα μας είναι μικρή, ιδιαίτερα αν 
συγκριθεί με άλλες χώρες.

Από την αξιοποίηση της βαθιάς παραγωγικής γεώτρησης, 
το νερό θα μπορούσε να θερμάνει το αχρησιμοποίητο μέχρι 
στιγμής διπλανό θερμοκήπιο 5 στρεμμάτων μαζί με την ενδε-
χόμενη επέκτασή του κατά επιπλέον 15 στρέμματα, αφού το 
γεωθερμικό νερό της γεώτρησης στην κατάσταση που βρίσκεται, 
100 και πλέον κυβικά μέτρα την ώρα στους 58 βαθμούς, είναι 
ικανοποιητικό για τη θέρμανση μιας τέτοιας έκτασης.

Οι σχετικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσιο, εναλλάκτης θερ-
μότητας και δίκτυα μεταφοράς νερού) θα εξυπηρετήσουν στο 
διάστημα που δεν χρειάζεται το θερμοκήπιο θέρμανση, ένα 
ξηραντήριο.

Ο μοναδικός τρόπος εκμετάλλευσης των γεωθερμικών ρευ-
στών είναι το σύστημα «δίπολο», δηλαδή μέσω εναλλακτών 
θερμότητας, όπου η θερμότητα από το πρωτεύον κύκλωμα, 
το γεωθερμικό νερό από τις γεωτρήσεις, θα μεταφέρεται στο 
δευτερεύον κύκλωμα, δηλαδή κλειστό ουσιαστικά δισωλήνιο 
κύκλωμα με «γλυκό» νερό.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για θερμό νερό χρήσης, 
αυτό θα μπορεί να λαμβάνεται από το δευτερεύον κύκλωμα, 
στο οποίο θα διοχετεύεται αντίστοιχη ποσότητα ψυχρού γλυκού 
νερού, όπως αναφέρει το δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρείας του 2008, από το Συνέδριο για τη συμπλήρωση 150 
χρόνων από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.

Οι εναλλάκτες θερμότητας θα εγκατασταθούν σε κατάλληλα 
κτίρια - μηχανοστάσια, επειδή οι γεωτρήσεις δεν απέχουν ση-
μαντικά η μία από την άλλη και θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
ένας κεντρικός θερμικός σταθμός.

Το γεωθερμικό ρευστό, αφού αποδώσει το θερμικό του 
περιεχόμενο μέσω εναλλάκτη, θα οδηγείται στη γεώτρηση 
επανεισαγωγής.

Οι δυνατές χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας στην περιοχή 
των Αγίων Θεοδώρων είναι οι εξής:

1. Θέρμανση του κλειστού γυμναστηρίου με θερμαντικά 
σώματα και κάλυψη σε ανάγκες θερμού νερού.

2. Θέρμανση σχολικών κτιρίων.
3. Θέρμανση ανοικτής πισίνας αναψυχής ολυμπιακών δια-

στάσεων στο πάρκο του Δήμου.
4. Θέρμανση κλειστής πισίνας.
5. Θέρμανση υπαρχόντων θερμοκηπίων, δημιουργία νέων 

θερμοκηπίων, ξηραντηρίων - αφυδατωτηρίων.
Οι γεωθερμικές αυτές εφαρμογές θα προσφέρουν σημαντική 

εξοικονόμηση καυσίμων, νέες θέσεις εργασίας και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι ουσιαστικά μηδα-
μινές, αφού όλα τα γεωθερμικά ρευστά θα επανεισάγονται 
στο γεωλογικό ταμιευτήρα και η κυκλοφορία αυτών και του 
θερμαινόμενου γλυκού νερού θα είναι σε υπόγειους θερμικά 
μονωμένους αγωγούς και σε κλειστό κύκλωμα.

Οι μόνες ορατές κατασκευές θα είναι τα μικρά μηχανοστάσια 
και οι δεξαμενές συλλογής του γλυκού νερού θέρμανσης.

Αξιοποίηση της γεωθερμίας 
στο Σουσάκι

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Πωλούνται 
διαμερίσματα 
στο Λουτράκι 
50 μέτρα από 
τη θάλασσα. 
Ευέλικτος 
τρόπος 
πληρωμής, 
με προκαταβο-
λή και δόσεις.

μα κανένας έως σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε να κλεί-

σει αυτά τα ανοίγματα ή να τα κάνει κήπο με λου-

λούδια. 44 χρόνια έχουν περάσει. Τα συμπεράσμα-

τα δικά σας. Το παραλιακό πάρκο έπρεπε να ήταν 

στολίδι και αντί για στολίδι, είναι... άστο καλύτερα. 

Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΥΚΟ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, το πεύκο εκτός 

του ότι γέρνει, είναι και πολύ επικίνδυνο να πέ-

σει και να έχουμε σοβαρό ατύχημα. Οι ρίζες του 

έχουν ανοίξει το βράχο και πολλές από αυτές εί-

ναι στον αέρα, πάνω από το βράχο. 

Οι καταγγελίες που έχουμε δεχτεί στην εφημερί-

δα μας είναι πάρα πολλές. Γι’ αυτό λοιπόν πριν 

θρηνήσουμε θύματα, καλό είναι η αρμόδια υπη-

ρεσία του Δήμου μας να ελέγξει την επικινδυνό-

τητα του πεύκου στη στροφή της Αγίας Παρα-

σκευής στο δρόμο προς Περαχώρα.
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μόνο τη Μεγ. Τεσ-
σαρακοστή, τελείται στους Ιερούς Ναούς η Θεία 
Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων για τον 
εξής λόγο:
Η Εκκλησία μας έχει σε χρήση τρεις Θείες Λειτουρ-
γίες κατά τις όποιες γίνεται θυσία. Τη Λειτουργία 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου 
Βασιλείου και του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέ-
ου. Η τρίτη γίνεται μία φορά το χρόνο, την ημέρα 
της εορτής του Αγίου, την 23η Οκτωβρίου. Του 
Αγ. Βασιλείου γίνεται δέκα φορές τον χρόνο: Την 
ήμερα της εορτής του (1η Ιανουαρίου), τις παρα-
μονές Χριστουγέννων, Φώτων και Πάσχα, τις πέντε 
πρώτες Κυριακές της Μεγ. Τεσσαρακοστής και τη 
Μεγ. Πέμπτη. Τις άλλες ήμερες του έτους τελείται 
η Θ. Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Όλες όμως αυτές οι Λειτουργίες έχουν πανηγυρικό 
και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Επειδή η Μεγ.Τεσσαρα-
κοστή είναι κατανυκτική και κάπως πένθιμη περίο-
δος, η Εκκλησία μας όρισε οι Λειτουργίες αυτές να 
τελούνται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μ. 
Σαρακοστής. Τις άλλες ημέρες της εβδομάδας δεν 
τελείται Θ. Λειτουργία.
Οι Χριστιανοί όμως τους πρώτους αιώνες είχαν τη 
συνήθεια να μεταλαμβάνουν τέσσερις και πέντε 
φορές την εβδομάδα και

για να λυθεί λοιπόν το πρόβλημα της συχνής Θ. 
Κοινωνίας, η Εκκλησία καθόρισε να τελείται μόνο 
τη Μεγ. Τεσσαρακοστή η κατανυκτική Θεία Λει-
τουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Σ' αυτή δε 
γίνεται πλήρης Θ. Λειτουργία, διότι ο Άρτος που 
θα χρησιμοποιηθεί καθαγιάζεται την προηγούμενη 
Κυριακή, εμποτίζεται στο Άγιο Αίμα του Κυρίου μας, 
φυλάσσεται στο Άγιο Αρτοφόριο της Αγίας Τραπέ-
ζης και προσφέρεται για Κοινωνία την ημέρα που 
τελείται η Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Η Λειτουργία αυτή είναι κανονικά, εσπερινή, γι' αυτό 
είναι συνυφασμένη με Εσπερινό και οι Χριστιανοί 
μέχρις ότου κοινωνήσουν, μένουν νηστικοί, από 
τα μεσάνυκτα μέχρι την ώρα της Θ. Κοινωνίας. 
Όσοι δεν μπορούν να κρατήσουν, πηγαίνουν στους 
Ναούς, που τελούν την Προηγιασμένη Λειτουργία 
πρωί, προς διευκόλυνση των πιστών.
Μ' αυτό τον ωραίο και σοφό τρόπο και διατηρώντας 
τον κατανυκτικό
 χαρακτήρα της περιόδου, έλυσε η Εκκλησία μας 
το ζήτημα της συχνής Θείας  Κοινωνίας και ήδη οι 
πιστοί εκτιμώντας αυτή την πνευματική ευκαιρία, 
πηγαίνουν στους Ναούς, Τετάρτη και Παρασκευή, 
μεταλαμβάνοντας των Προηγιασμένων αυτών 
Θείων Δώρων.

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Οι σύγχρονοι 
Μαυρογιαλούροι

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Πώς να πάει μπροστά τούτη η 
άμοιρη χώρα, όταν οι εκπρόσωποί 
μας, όλων των κομμάτων, για να 
μπούνε στη Βουλή τάζουν, προε-
κλογικά, λαγούς με πετραχήλια κι 
από τη στιγμή που ορκίζονται, όσο 
ορκίζονται, ξεχνάνε τα πάντα και 
τους πάντες.
Δεσμεύονται ότι θα λύσουν όλα 
τα προβλήματα. Ψεύδονται, δια-
ψεύδονται, αναμασούν τα λόγια 
τους, λαϊκίζουν, λεονταρίζουν, 
αναδιπλώνονται, προσπαθούν να 
καλύψουν τα ακάλυπτα, αλληλοϋβρίζονται κι αλληλο-
κατηγορούνται. Όχι λίγες φορές η Βουλή θυμίζει βρο-
ντάτσηδες και φουρτουνάτσηδες. Και παρόλα αυτά για 
τις «επιχειρηματικές» τους δραστηριότητες εφαρμόζουν 
την κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη και 
αλληλοκαλύπονται.
Είναι και καιροσκόποι και δε διστάζουν μπροστά στο 
πολιτικό συμφέρον τους να πουλήσουν την ιδεολογία 
τους, προδίδοντας το κόμμα που τους ανέδειξε, τους 
πολίτες που τους ψήφιζαν και να αυτομολήσουν στον 
«εχθρό», εν προκειμένω στα αντίπαλα κόμματα. Φυσικά 
ο αντίπαλος τούς υποδέχεται με ανοιχτές τις αγκάλες, 
επειδή την προδοσία όλοι τη θέλουν, τον προδότη 
όμως... Απ’ ό,τι διδάσκει η ιστορία, όσοι από τους προ-
δότες δεν αυτοκτόνησαν, εκτελέστηκαν.
Όσο είναι στην αντιπολίτευση, όχι μόνο τα ξέρουν όλα κι 
όλα τα σφάζουν κι όλα τα μαχαιρώνουν, έχουν τις λύσεις 
έτοιμες και υπόσχονται καινοτόμες και πρωτοπόρες 
πρωτοβουλίες. Κι όταν σκαρφαλώνουν στην εξουσία, 
στρογγυλοκάθονται στο θώκο κι όλως παραδόξως 
ακολουθούν την πεπατημένη, ενίοτε χειρότερα κι από 
τους προηγούμενους.
Πέραν αναρίθμητων άλλων, θ’ αναφέρουμε δύο - τρεις 
προεκλογικές υποσχεσιολογίες του νυν πρωθυπουργού.
- Θα φέρω σ’ ένα μήνα τα χρήματα από το εξωτερικό 
(λίστα Λαγκάρντ κλπ.).
- Όχι μόνο δεν θα πετσοκόψω τις συντάξεις και μισθούς, 
απεναντίας θα δώσω αυξήσεις.
- Θα βάλω τάξη στα όργια που γίνονται με τα καύσιμα 
και τη φοροδιαφυγή.
- Θα διώξω την τρόικα κλπ., κλπ.
Και λίγες από τις υποσχεσιολογίες - δηλώσεις του κ. 
Καμμένου.
- Θα παραιτηθώ από την πολιτική, αν είναι να ψηφίσω 
μνημόνια, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Η κυβέρνηση 
αυτή πήρε λαϊκή εντολή να σταματήσει τα μνημόνια και 
την εξαθλίωση του ελληνικού λαού.
- Δεν ψηφίζω αύξηση ΦΠΑ στα νησιά, ακόμη κι αν πέσει 
η κυβέρνηση. Για τους ΑΝΕΛ και για μένα προσωπικά 
αποτελεί κόκκινη γραμμή.
- Αν δεν πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε από την ευ-
ρωζώνη, θα τα κάνουμε κούγκι.
- Απειλούσε με παραίτηση, αν θυμάμαι κακά, αν ο κ. 
Μουζάλας δεν ζητήσει συγνώμη επειδή αποκάλεσε τα 
Σκόπια Μακεδονία.
- Απειλούσε με παραίτηση, αν θυμάμαι καλά, αν ο κ. 
Φίλης δεν ζητήσει συγνώμη γι’ αυτά που είπε για τη 
γενοκτονία των Ποντίων.
- Το 2014 ο κ. Καμμένος προέτρεπε τα κινήματα, τα 
κόμματα κι όλους τους Έλληνες να βρίσκονται κάθε 
μέρα στα δικαστήρια για να μην επιτραπεί κανένας 
πλειστηριασμός σπιτιού ή γης, κλπ., κλπ.
Τέτοιες ατάκες είχε ν’ ακούσει η ανθρωπότητα από 
την εποχή που ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της 
Νεμέας. Αυτά.

1ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «LOUTRAKI CHALLENGE»!

Ο 1ος Ποδηλατικός Αγώνας 

‘’LOUTRAKI CHALLENGE’’, διάρκειας δύο 
ημερών,  ήταν η τρίτη, κατά σειρά, μεγάλη 
αθλητική διοργάνωση που πραγματοποι-
ήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, πρόσφατα, 
στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή της Περαχώρας, σε χρονικό διάστη-
μα έξι μηνών. Είχαν προηγηθεί ο Ημιμαρα-
θώνιος Σύζευξης Αρχαιολογικών χώρων 
και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μηχανών 
Enduro, τον περασμένο Οκτώβριο, επι-
βεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματα 
που μπορεί να έχει η συνεργασία όλων 
των Συλλόγων της Περαχώρας και τα 
οποία συμβάλλουν, μεταξύ των άλλων, 
στην τουριστική προβολή του Δήμου 
μας, αφού οι ποδηλάτες απόλαυσαν 
μια υπέροχη διαδρομή και μαγεύτηκαν 
από το φυσικό κάλλος της περιοχής μας.

Στους αγώνες συμμετείχαν συνολι-
κά 265 αθλήτριες και αθλητές, από 37 
ποδηλατικούς συλλόγους της Χώρας 
μας, αθλητές από το Βέλγιο, τη Γερμανία 
και την Ολλανδία, καθώς και η εθνική 
ομάδα της Κύπρου. 

Ο εκπρόσωπος των διοργανωτών 
κ. Παντελής Παπάζογλου, κατά τη διάρ-
κεια της τελετής λήξης,  με ειλικρίνεια 
και αυθορμητισμό, εκθείασε τη συνδρο-
μή του Δήμου μας, του Αστυνομικού 
Τμήματος Λουτρακίου, των Συλλόγων 
της Περαχώρας, αλλά και των λοιπών 
Συλλόγων του Δήμου μας και της Κο-
ρινθίας, στην ασφαλή διεξαγωγή των 
αγώνων, καθώς και τη φιλοξενία των 
Περαχωριτών, που πρόσφεραν το πα-
ραδοσιακό έδεσμα ‘’Μπουλουγούρι’’ και 
τοπικά προϊόντα. 

Οι Σύλλογοι της Περαχώρας, αγκά-
λιασαν, από την πρώτη στιγμή, τη 
διοργάνωση και οι εθελοντές δημι-

ούργησαν, κυριολεκτικά, μια γιορτινή 
ατμόσφαιρα, αψηφώντας τις καιρικές 
συνθήκες και υπενθυμίζοντας ότι, στη 
σύγχρονη εμπορευματοποιημένη επο-
χή του αθλητισμού, εξακολουθούν να 
υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν 
το αρχαίο αθλητικό πνεύμα της ανιδι-
οτελούς συμμετοχής και προσφοράς.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του 

Δήμου μας, η ιδέα της διοργάνωσης 
‘’έπεσε στο τραπέζι’’ αμέσως μετά τη 
διοργάνωση του αγώνα στην πίστα 
του αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, το 
2017, όπου παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεο-
δώρων κ. Γιώργος Γκιώνης, ο οποίος 
και εντυπωσιάστηκε από την ιδέα της 
διοργάνωσης μιας εκδήλωσης στο 
Λουτράκι. Ακολούθησε συνάντηση με 
τους κ.κ. Βασίλη Αναστόπουλο, Παύλο 
Αθανασούλα και τον Αντιδήμαρχο κ. 
Τάσο Σακελλαρίου και στη συνέχεια 

δρομολογήθηκε ο αγώνας για το 2018, 
ο οποίος πλέον αποτελεί ιστορικό 
γεγονός.

Άξιοι συγχαρητηρίων: Δήμος Λου-
τρακίου-Περαχώρας-Αγίων θεοδώρων, 
Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, Τμήμα 
Τροχαίας Κορίνθου, Ομάδα Διάσωσης 
Κορινθίας, Σύλλογος Πυροπροστασί-
ας Δασών Λουτρακίου, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Περαχώρας, ΄Ενωση Φίλων 
Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώ-
ρας, Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων 
Σχολείων Περαχώρας, Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Οικιστών Λίμνης Ηραίου 
Περαχώρας, Αθλητικός Όμιλος Περα-
χώρας, Ορειβατικός Σύλλογος Λουτρα-
κίου, Άτυπος Σχηματισμός Συνεργασίας 
‘’ΑΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ’’ 2018, Experience 
Perachora, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος 
Λουτρακίου-Περαχώρας, ‘’Ολυμπία 
Οδός’’, Medi Center και Κορινθιακός 
Ποδηλατικός Όμιλος. 

Γράφει ο:
Iωάννης 
Καραπανάγος
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Τ
ελευταία πολύς λόγος 
έγινε με την κατάργηση 
ουσιαστικά της αριστείας 

και αξιοκρατίας από την «προοδευ-
τική μας κυβέρνηση».
Εμείς θα προσπαθή-
σουμε σήμερα να τις 
εξετάσουμε, συγκρι-
τικά, αφού αποτε-
λούν και οι δυο μαζί 
αλληλένδετα πάντα, 

τους δύο πυλώνες της δημοκρατίας 
ως πολίτευμα και της δημοκρατικής 
διακυβέρνησης ως πράξη.
Η αριστεία, ουσιαστικά και ετυμο-
λογικά, σημαίνει τη διάκριση στην 
όποια μάχη του ανθρώπου στην 
πράξη και μόνο σ’ αυτή. Η αξιοκρατία 
όμως σημαίνει την επικράτηση εκεί-
νων που έχουν ικανότητες, δηλαδή 
των ικανών, των άξιων γενικά, οι 
οποίοι «αξίζουν» περισσότερο σε 
σχέση με εκείνους που στερούνται 
ιδιότητες - ικανότητες.
Η συνολική πορεία του ανθρώπου 
στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του 
είναι προϋπόθεση για την τελική 
κρίση του ποιος είναι άξιος ή άριστος 
ή και τα δύο μαζί! Έμφαση απαιτείται 

και αποδίδεται στο δημόσιο βίο των 
ανθρώπων, ο χαρακτηρισμός του 
άξιου ανθρώπου, σε εκείνον που 
στην κοινωνία προσφέρει σημαντικό 
κοινωνικό έργο και γενικά έχει κοι-
νωνική προσφορά. Αντίθετα τώρα, 
άριστος μπορεί να είναι εκείνος που 
στην ιδιωτική, και όχι δημόσια, ζωή 
του όλες του οι δραστηριότητες ανα-
φέρονται σε ιδιωτικά και ιδιοτελή 
πράγματα, τα οποία είναι δυνατόν 
να μην είναι ωφέλιμα για τη δημό-
σια ζωή. Αυτονόητο όμως αποτελεί 
το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος 
συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες 
για το κοινό καλό, τότε πρόκειται για 
την καλύτερη περίπτωση.
Στο δημόσιο βίο και γενικά στη 
δημοκρατία μας, ιδιαίτερα στις 
δύσκολες ημέρες που βιώνουμε, η 
αξιοκρατία δεν πρέπει να εξαντλείται 
σε τυπικά προσόντα, όπως είναι η 
επαγγελματική δραστηριότητα, οι 
σπουδές, η δημοφιλία, αλλά πρέπει 
αυτή να εξαντλείται σε ουσιαστικά 
αποτελέσματα, δηλαδή πρέπει ο 
ασχολούμενος με τα κοινά να είναι 
τυπικά και ουσιαστικά άριστος και 
με την αξία του να έχει αποδείξει 

ότι είναι ικανός, αφού του δοθεί η 

ευκαιρία να ασκήσει εξουσία προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στην κοινωνία μας για την επικράτη-

ση της αξιοκρατίας, με συμπλήρωμα 

την αριστεία, πρέπει να πληρούται 

και η προϋπόθεση των ίδιων ευ-

καιριών με πηγή και αφετηρία τη 

δημόσια εκπαίδευση. Τώρα όσον 

αφορά τη δημόσια εκπαίδευση και 

την αριστεία που προκύπτει από 

αυτή, πρέπει η δημόσια εκπαίδευση 

και οι λειτουργοί της να αποδέχονται 

τη συνεχή αξιολόγηση με ποιοτικά 

κριτήρια. Η δημοκρατία μας τέλος 

πρέπει να είναι ένα πολίτευμα από-

λυτα εξισωτικό στη βάση του, αλλά 

με αριστεία και αριστοκρατικό στην 

κορυφή της πυραμίδα της διοίκησης, 

όπου πρέπει και επιβάλλεται να κυ-

βερνούν οι καλύτεροι, οι ικανότεροι 

και όσοι είναι «πιστοποιημένα» άξιοι.

Σιανούδης Ιωάννης

Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Αριστεία και αξιοκρατία

Ιωνίας 1, Λουτράκι

Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459

e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

f.b: 2 G.A.S. u need

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου

Α
πόκριες! Ημέρες χαράς, ανε-
μελιάς και ξεφαντώματος. 
Έτσι τουλάχιστον θυμάμαι 

τα παιδικά μου χρόνια να κυλούσαν 
αυτές οι μέρες. Οι συνθήκες πιο άγρι-
ες από τις σημερινές..

Η καθημερινότητα πολύ σκληρή, με  πολύ κόπο, 
αγωνία και αγώνα, ίσα-ίσα για να κερδηθεί  ο επι-
ούσιος. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τις οικογένειες να 
γλεντούν ομαδικά και παντού ν΄ ακούς τραγούδια και 
παιδικά ξεφωνητά. Ένα απέραντο πανηγύρι  που στη-
νόταν σε σπίτια συγγενικά αλλά και επί των πλείστων 
φιλικά. Ήταν στο dna μας ο χορός, το τραγούδι, το 
γέλιο, το πηγαίο χιούμορ. Κάθε οικογένεια, έπαιρνε 
μαζί της ό,τι είχε για φαγητό και μαζευόταν σε φιλικό 
σπίτι, όπου εκεί θα εύρισκε και άλλες οικογένειες, 
που είχαν κάνει το αντίστοιχο πράγμα. Έστρωναν ένα 
μεγάλο τραπέζι όπου υπήρχαν σχεδόν τα πάντα. Ποτέ 
δεν φεύγαμε πεινασμένοι.  Θυμάμαι οι πατεράδες 
μας επιδίδονταν σε διαγωνισμό τραγουδιού με τους 
υπόλοιπους να βαθμολογούν αλλά και να προτείνουν 
δικά τους τραγούδια που επιθυμούσαν να ακούσουν 
και στη συνέχεια να αποφανθούν για τον καλύτερο. 
Μέσα σ΄ ένα τέτοιο κλίμα δεν μπορεί κάποιος και να 
θέλει να μείνει κατσούφης. Έτσι δεν λένε; Οι κακοί 
δεν τραγουδούν! Ακόμα θυμάμαι τη δασκάλα την 
κυρά Κική να μαζεύει τις μαθήτριες  να τραγουδούν 
αλλά και να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς στα 
διαλλείματα. Η ευτυχία ήταν όντως αληθινή και όχι 
επίπλαστη όπως σήμερα. Τα πρόσωπα λαμπερά με 
σπίθες να πετούν τα μάτια και έτοιμα να αντιμετω-

πίσουν κάθε λογής πρόκληση. Είτε πνευματική, είτε 
περιπαικτική, μιας και το χιούμορ ήταν  τρόπος ζωής…

 Πώς μου ήρθε να γράψω όλα αυτά;  Στο μεση-
μεριανό μας τραπέζι έπεσε η παρατήρηση. Χθες 
βράδυ περάσαμε όλα τα μαγαζιά [εκεί που συχνάζει 
η νεολαία]. Όλος ο κόσμος σε μιαν απόγνωση. Χωρίς 
ίχνος διάθεσης για γλέντι, χορό ξεφάντωμα. Ζωντα-
νοί νεκροί. Ευτυχώς στην αναζήτηση έπεσαν σ΄ ένα 
μαγαζάκι χωρητικότητας περίπου 30 ατόμων όπου 

γινόταν το αληθινό το πραγματικό αποκριάτικο γλέ-
ντι. Χορός και εγκαρδιότητα. Πράγματα ανέξοδα και 
προσκείμενα στην παράδοσή μας. Η ψυχή του νέου 
είναι μια θάλασσα. Με τα κύματα, τις φουρτούνες, 
δεν μπορεί να την μετατρέπουν σε  βάλτο! Να μην 
μπορεί να εκδηλωθεί και να παραμένει βαλτωμένη.

Νυχτερίδες κατάντησαν την νεολαία μας. Να φο-
βάται  και με ελιγμούς αλλόκοτους γύρω από το φως 
να πνίγει τη ζωντάνια της. Για αυτή τη μετάλλαξη 
φυσικά χρειάστηκαν κόποι και θυσίες από μεριάς 
τους. Σιγά-σιγά και μεθοδικά τα κατάφεραν αλλά και 
συνεχίζουν να τα καταφέρνουν. Μας πήραν τη σκέψη, 
το λαμπερό πρόσωπο και μας έδωσαν μουτσούνες 
αποκριάτικες, να έχουμε για όλη μας τη ζωή. Δεν 
έχουμε κρίση, δεν έχουμε το κουράγιο να πατήσουμε 
το off στο τηλεκοντρόλ και να διαολοστείλουμε όλο 
αυτόν τον τηλεοπτικό οχετό, που δεν μας αφήνει 
περιθώριο σκέψης. Σε λίγο θα μας λένε το ημερήσιο 
πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθούμε. Ίσως 
και να μας πουν κάποια στιγμή. Ωραία μέρα σήμερα 
για να πεθάνετε και να υπάρξουν νυχτερίδες που θα 
τους ακούσουν.

Θυμάστε τι χαρά κάναμε όταν καταργήθηκε το 
πολυτονικό σύστημα; Γιατί έγινε; Για να μη χρειάζεται 
το μυαλό να δουλεύει. Γιατί μπήκαν στη ζωή μας τα 
γκρίκλις; Για τον ίδιο λόγο. Για πρώτη φορά σε άδεια 
που ήμουν είδα πρωινάδικο. Τα έχασα όταν άκουσα 
πως μιλούσαν τι είχε πει ένας παίκτης έγκλειστος σε 
ριάλιτι. Είναι καλά είπα. Τι μας νοιάζει τι είπε. Εξάλλου 
δεν το είπε κανένα σημαίνων πρόσωπο. Σήμερα δεν 
υπάρχει πρωινάδικο που να μην ασχολείται με τέτοιες 
αηδίες. Να τους ηρωοποιούν και να τους περιφέρουν 
όπως οι Αμερικανοί τους αστροναύτες. Μιλάμε για 
τιμή και δόξα. Υπάρχουν δε παιδιά που κάνουν άλματα 
και βοηθούν την κοινωνία και δεν τους ξέρουν ούτε οι 
συγγενείς τους. Το μυαλό πλέον του Έλληνα είναι για 
να συμπληρώνει το βάρος του και όχι να σκέπτεται, 
να εγκρίνει, να απορρίπτει αλλά και να πράττει. Δεν 
είναι τίποτα τυχαίο. Μόνο που η νεολαία [που δεν 
φταίει] πληρώνει τον βαρκάρη.

ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

ΟΙ ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ο ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Μ
ια και είναι μέρες Σαρακοστής 
είπα να βγάλουμε από μέσα 
μας, μέσα μου δηλαδή, μερικές 

σκέψεις και συμπεράσματα. 
Οι σκέψεις και τα συμπεράσματα ήταν 

πολλές και πολλά, όμως μετά από μια μικρή 
ταξινόμηση μέσα από όλα αυτά ξεπετάχτηκε 
μια λέξη ως δια μαγείας μόνη της θα μπο-
ρούσα να πω, σαν να μου έλεγε: γράψε για 
μένα, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι άλλος 

λίγο, άλλος πολύ με έχετε μέσα σας. Η λέξη αυτή αγαπητοί 
φίλοι αναγνώστες είναι η λέξη ΧΑΙΡΕΚΑΚΟΣ, πρόσφατα για 
να είμαι ειλικρινής μαζί σας όπως άλλωστε πάντα είμαι όλα 
αυτά τα χρόνια που εκδίδουμε αυτή την εφημερίδα, αυτή η 
λέξη με απασχόλησε πάρα πολύ, αφού έβλεπα στα πρόσωπα 
ορισμένων ανθρώπων κατ’ εικόνα και καθ’ομοίωση αυτή τη 
λέξη να τους πηγαίνει γάντι, και τι γάντι από αυτά που τα 
φοράς και μετά δυσκολεύεσαι πολύ για να τα βγάλεις. Ένας 
καλός μου φίλος εικοσιπενταετίας και ίσως παραπάνω, μου 
έλεγε και μου λέει ότι έχω ένα ελάττωμα, και αυτό είναι 
η ειλικρίνεια μου. Φίλε το μεγαλύτερο ελάττωμά σου μου 
λέει είναι η ειλικρίνειά σου. Είναι μεγάλη υπόθεση αγαπη-
τοί αναγνώστες να μιλάς στον συνομιλητή σου και να του 
λες την αλήθεια, γι’αυτό που πιστεύεις και να σε κοιτάει 
παράξενα νομίζοντας ότι τον κοροϊδεύεις. Είναι μεγάλη 
υπόθεση να βγάζεις από μέσα σου αυτό που πιστεύεις και 
να μην κάνεις θεατρινισμούς ανάλογα με την περίσταση για 
να είσαι αγαπητός με  τους άλλους. Σκεφτείτε το και κάντε 
το πράξη τη νέα χρονιά (2018). 

Και  τώρα ας έρθουμε στην ερμηνεία της λέξης ΧΑΙΡΕ-
ΚΑΚΟΣ (ΧΑΙΡΕΚΑΚΙΑ). 

Μια όψη αυτής της λέξης είναι να στεναχωριόμαστε για 
την καλοτυχία των άλλων και να χαιρόμαστε για τις αποτυ-
χίες τους. Επίσης, χαιρέκακος είναι αυτός που σπεύδει να με-
ταφέρει δυσάρεστα νέα σε κάποιον, δήθεν από ενδιαφέρον, 
στην πραγματικότητα όμως το κάνει από χαιρεκακία (όπως 
πρόσφατα έγινε σε μένα και σε συνεργάτη της εφημερίδας). 

Με λίγα λόγια σε δική μου μετάφραση και όχι του Μπα-
μπινιώτη, χαιρέκακος σημαίνει κάποιος που χαίρεται από 
κακία, και πιστέψτε με εάν ρίξετε μια ματιά γύρω σας θα 
βρείτε πολλούς και πολλές. 

Αγαπητοί μου αναγνώστες, αυτήν τη χαιρεκακία τη συ-
νάντησα άπειρες φορές στη ζωή μου, την ένιωσα όμως και 
εγώ για κάποιους ανθρώπου που ήθελα να  τσαλακώσω, 
αλλά πάντα με προλάβαιναν άλλοι ή ο Θεός. Γιατί βλέπεις 
όλα εδώ πληρώνονται μια μέρα. Να είστε σίγουροι ότι 
κανένας δεν φεύγει χωρίς να ξεπληρώσει τα χρέη του, και 
το άδικο δεν ευλογείται όπως λέει και ο καλός φίλος και 
συνεργάτης Αντώνης. 

Κάποιοι όμως την χαιρεκακία την έχουν στην ψυχή τους 
κάθε στιγμή για όλο τον κόσμο και πιστέψτε με στην περιοχή 
μας εδώ που ζούμε την συναντάμε σε μεγάλη αφθονία και 
θα κλείσω αυτό το κείμενο με μερικές ρήσεις:

- Η ευτυχία των άλλων μπορεί να μελαγχολήσει και τον πιο 
πρόσχαρο άνθρωπο. ΤΡΟΥΜΑΝ

- Η καλύτερη συνταγή να ενοχλείς και να εκνευρίζεις τους 
άλλους είναι να είσαι ειλικρινής. ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ

- Ο καλός φίλος είναι αυτός που χαίρεται από σήμερα για 
την αυριανή σου αποτυχία. ΟΥΛΜΑΝ ΛΙΒ

- Οι αποτυχίες των άλλων ευφραίνουν την καρδιά και εξα-
γνίζουν τη συνείδηση. ΣΙΡΛΕΫ ΜΑΚΛΕΗΝ

- Όταν ξυπνάς το πρωί τραγουδώντας γίνεσαι αντιπαθής 
στους γείτονες ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ

- Στην επιτυχία σου και στην γιορτή σου εισπράττεις μόνο 
χαιρεκακία.  ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ

Υ.Γ. Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στους φίλους, 
διότι τους εχθρούς τους γνωρίζω!

Γράφει ο:
ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ
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ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ MASTER ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 
ΤΗΛ. 6974792047.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Συχνά πυκνά λέει η ΤΙ-ΒΙ πως 
θ’ αυξήσουν τα διόδια
και στις μετακινήσεις μας θα 
θέσουνε εμπόδια!..

Μιλάνε για διπλάσια διόδια 
στη στράτα.
Μα ας πει κάποιος στον 
υπουργό, τέτοιες μπηχτές 
παράτα.

Αν και λένε κάθε τόσο δεν θα 
μπουν μπηχτές και φόροι
κι όμως αξιώνουν κι άλλα, στόχος να γίνουμ’ 
απόροι!

Γι’ αυτό αμολάνε πού και πού αυξήσεις 
διοδίων
και θέλουν τα ταξίδια μας να ’ναι μετ’ 
εμποδίων!

Ό,τι σκεφτεί η γκλάβα τους, το θεωρούνε 
γούρι,
μήπως ζητάνε φάσκελα να αισθανθούν στη 
μούρη;

Πρέπει υπουργέ ξεκάθαρα το θέμα να το 
νιώσεις
και άρμεγμα απ’ την εργατιά να μην 
ξαναξιώσεις!

Κι απ’ την αντιπολίτευση κανένας δεν 
θυμώνει,
αφού θα βολευτεί κι αυτή σαν πάρει το τιμόνι!

Κάθε νέα κυβέρνηση είν’ του λαού η ελπίδα,
όμως ταχιά του λέει κι αυτή σκάσε και... 
χοροπήδα!

ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΚΑΜΈ ΚΑΙ 

ΝΑ... ΧΟΡΟΠΗΔΑΜΈ!
Ένας σκεπτόμενος Έλ-

ληνας και Ελληνίδα, τα-
πεινά εκτιμώ, πως όταν 
διαβάζει τέτοια ιστορικά 

κείμενα, μόνο αγανάκτηση θα νιώθει. 
Για το ΜΑΥΡΟ 97 υπάρχουν μαρτυρίες 
δημοσιογραφικές κ.ά. πως η Ελλάδα 
χρεοκόπησε τότε και εκ των μέσων... 
Βρετανοί κεφαλαιούχοι κ.ά., παρακολου-
θώντας το χρηματιστήριο των Παρισίων, 
ο οίκος Χάμπρο, ο όμιλος του Γαλλοέλ-
ληνα Βλαστού, έμπιστος του Συγγρού, 
του ταμία των Ανακτόρων Ν. Θων. Οι 
δύο πρώτη είχαν πουλήσει με τα πάκα 
τα ελληνικά χρεόγραφα. Αδικαιολόγητα 
αυτό προκάλεσε και την προσοχή των 
αγγλικών οικονομικών κύκλων, έτσι έγινε 
αντιληπτή από όλους «η κομπίνα» από τον 
όμιλο Βλαστού με τον Συγγρό, τον οίκο 
Χάμπρο και της Βασιλικής Αυλής.

Μετά όλων αυτών ο Βρετανός πρω-

θυπουργός Σώλσμπαρυ νοιαζόταν μόνο 
για την τύχη της δυναστείας των Γκλίξ-
μπουργκ και έγραψε προς τη Βασίλισσα 
Βικτωρία: «Οι Έλληνες είναι φυλή αξία 
περιφρονήσεως». Τότε τα ελληνικά 
σπίτια και καταστήματα κατέβαζαν φω-

τογραφίες βασιλέων - πριγκίπων και 
ζητούσαν Δημοκρατία. Ο τότε στρατη-
γός Π. Κορωναίος είπε: «ΑΣ ΚΑΜΩΜΕΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Υπάρχουν γραφές που 
ομολογούν πως η αγάπη για την πατρίδα, 
όταν βγαίνει από τα σύνορα, από αρετή 
γίνεται ελάττωμα. Ίσως ακούγεται παρά-
δοξο, όμως ο Αριστοτέλης είχε πει πως οι 
Έλληνες είμαστε ένας λαός προικισμένος 
για δημιουργίες και όσο δεν μιμούμεθα 
ξένα πρότυπα, πάντα θα δημιουργούμε 
πολιτισμό. Εκτιμώ με ταπεινότητα πως ο 
Αριστοτέλης είναι σωστός.

ΠΟΝΕΜΕΝΗ 
ΕΛΛΆΔΆ

Β. Βεκούσης

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

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 συντή-
ρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μι-
κροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών 
έχοντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδή-
ποτε άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο 
τηλέφωνο 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
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

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Κύκλος Ανέκδοτων Ποιημάτων
«Ποίηση: Ο μόνος χώρος όπου η δύναμη του αριθμού 
δεν έχει πέραση».
Ο. Ελύτης

Α΄ ΜΙΚΡΗ ΜΥΛΟΚΟΠΗ
Τα βράχια με κέντρισαν
Οι αγριάδες τα σχήματα
Ρυτίδες χιλιόχρονες, αντίκρυ στον 
ήλιο
Λουλούδια που ανθίζουνε, πλάι 
στο αλάτι.
Να σε γιομίζει μυστήριο η τόση 
ομορφιά.
Κυκλάμινα και η κάπαρη να σου 
μεθάει
Τα φρένα, η θεϊκή μεγαλοπρέπεια 
της φύσης!..
Των βράχων τη σιωπηλή σοφία, 
αδελφέ μου
Στη ζωή σου να στάξεις - λεμόνι
Τους λογισμούς σου να καθαρίζεις
Απ’ τις εφήμερες αράχνες, που 
μας τυλίγουν
Ανεπαίσθητα.
Κι άσε να κυλήσει η ζωή σου απλά
(θα το νιώθεις εντός σου)
Τις ζηλοφθονίες ξεπερνώντας
που μας τρών’ τη ζωή!

Β΄ ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Στις ομορφιές σου
Κόλπε μου Κορινθιακέ
Μια στιγμούλα ζωής κι εγώ
Εβαπτίστηκα
Στα σπλάχνα μου - Μια για πάντα
Κουβαλάω πια
Τα μάγια του Έρωτά Σου...
Ευγνωμονώντας το φως της κάθε 
ημέρας που μου χαρίζει ο Θεός!
ΥΣ: «Οι ποιητές είναι άξιοι σεβα-
σμού και τιμής από τους ανθρώ-

πους» (ΟΜΗΡΟΣ)
Με άπειρη ευγνωμοσύνη, νου και 
καρδιάς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους ποιητές 
όλων των λαών και όλων των 
εποχών, που υμνούν την ομορφιά, 
τη συμπόνοια, την κατανόηση, την 
εμπιστοσύνη, την αγάπη. Η ευαι-
σθησία κάνει τον ποιητή. Κρατή-
στε εσείς τα δικά σας, οι ποιητές 
είναι οι δικοί μας στον αιώνα τον 
άπαντα. Ποίηση είναι ολόκληρος 
ο άνθρωπος!..

«Αφιέρωμα στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης - 21 Μαρτίου»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα εσωτερική στο Λουτράκι. 
Τηλ. 6972 212398 κ. Νίκος.

1.811.556€ για την ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.
Ύστερα από συντονισμένες 

ενέργειες της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων 
(ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ.) και του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων πετύχαμε την ένταξη 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου 
"Προμήθεια, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία συστήματος 
βελτίωσης λειτουργίας των δι-
κτύων και μείωσης των απωλειών 
πόσιμου νερού" της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ., 
προϋπολογισμού 1.811.556,00 
ευρώ.

Η αρτιότητα του φακέλου που 
συντάχθηκε από τα στελέχη της 
επιχείρησης και υποβλήθηκε 
κατέταξε την πρόταση της ΔΕΥ-
ΑΛ-ΑγΘ στην 7η καλύτερη βαθ-
μολογική θέση σε σύνολο 120 
προτάσεων που υποβλήθηκαν. 

Το έργο αφορά στον εκσυγ-
χρονισμό του συνόλου των 
Η/Μ εγκαταστάσεων των γε-
ωτρήσεων, αντλιοστασίων και 
δεξαμενών ύδρευσης για τον 
τηλε-έλεγχο, την αυτοματο-
ποίηση λειτουργίας τους και 
τον έλεγχο διαρροών. 

Προβλέπεται η εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 
θα καλύπτει συνολικά 20 γεω-

τρήσεις, 10 Δεξαμενές, 4 αντλι-
οστάσια και 4 Σημεία Ελέγχου 

Διαρροών. Όλες οι πληροφορίες 
θα συλλέγονται και θα επεξεργά-
ζονται σε έναν Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου σε 24ωρη βάση. Με την 
24ωρη παρακολούθηση θα πα-
ρουσιάζονται τα υδατικά αποθέ-
ματα, θα εντοπίζονται οι διαρροές 
και λαθροληψίες νερού και θα 
παρακολουθείται η ποιότητα του 
παρεχόμενου νερού. Το σύστημα 
θα παρακολουθείται και θα ελέγ-
χεται από τον Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου και από οποιαδήποτε 
απόσταση μέσω διαδικτύου (με 
κινητό τηλέφωνο, Η/Υ κλπ).

Η ολοκλήρωση του έργου 
σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο 
της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ. στην ψηφιακή 
εποχή και αναμένεται να έχει 
θετικές επιπτώσεις:

• στο περιβάλλον μέσω της 
προστασίας του νερού ως φυ-
σικού πόρου, της μείωσης κατα-
νάλωσης ενέργειας και μείωσης 

των εκπομπών CO2 και αερίων 
θερμοκηπίου.

• στη μείωση των λειτουργικών 
δαπανών της ΔΕΥΑ.

• στη βελτίωση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών προς τους κατα-
ναλωτές λόγω του αμεσότερου 
εντοπισμού κι επισκευής των 
βλαβών και της συνεχούς παρα-
κολούθησης της ποιότητας νερού.

Σημαντική προϋπόθεση για 
την ουσιαστική επιτυχία και τη 
μέγιστη απόδοση του έργου είναι 
η συνεχής επικοινωνία και συ-
νεργασία μεταξύ της Δημοτικής 
Επιχείρησης και των πολιτών, 
στην οποία είμαστε σταθερά 
προσηλωμένοι.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. - 

ΑΓ.Θ.
Φίλιππος Θυμής
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

τηλ: 2741022932
κιν: 6976220285

e-mail:filiskyriakos@yahoo.gr

Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
Κόρινθος, 3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 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

Η διαταραχή ομιλί-
ας είναι η δυσκολία 
της άρθρωσης των 
ήχων της ομιλίας, 
της ευχέρειας στη 
ροή της ομιλίας ή 
της φωνής. Στις δια-
ταραχές της ομιλίας 
ανήκουν η αρθρωτι-
κή διαταραχή, η δι-
αταραχές φώνησης 
και η διαταραχή ροής 
της ομιλίας . Ωστόσο 

στις διαταραχές της ομιλίας ανήκουν και 
η απραξία και η δυσαρθρία.
Η δυσαρθρία αναφέρεται σε ένα φάσμα 
διαταραχών του κινητικού ελέγχου της 
ομιλίας που απορρέουν είτε από δομικές 
ανωμαλίες στην ανατομική κατασκευή του 
μηχανισμού της ομιλίας είτε από κάποια 
νευρομυική δυσλειτουργία του περιφερει-
ακού ή κεντρικού νευρικού συστήματος 
.Είναι μια νευρογενής επίκτητη διαταραχή 
της ομιλίας που επηρεάζει το αναπνευ-
στικό, το φωνητικό και το αρθρωτικό 
σύστημα (αναπνοή,  φώνηση,  αντήχηση,  
προσωδία,  άρθρωση).Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι δυσαρθρίας και ανάλογα με τον 
τύπο διαπιστώνονται διαταραχές φώνη-
σης όπως αδύναμη αχνή φωνή ή βράγχος 
, διαταραχές αντήχησης όπως ρινολαλία 
ή μικτή ρινικότητα, διαταραχές ροής της 
ομιλίας όπως απότομα σταματήματα και 
μεγάλες παύσεις,  καθώς και διαταραχές 

άρθρωσης όπως κοπιώδης άρθρωση και 
αδυναμία τοποθέτησης ή σταθεροποίησης 
των αρθρωτών στη σωστή θέση. Τα είδη 
της δυσαρθρίας είναι: χαλαρή, σπαστική, 
δυσαρθρία λόγω μονόπλευρης βλάβης 
των άνω κινητικών νευρώνων, αταξική 
υπερκινητική, υποκινητική και μικτή.

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ
• Κοπιώδης άρθρωση.
• Οι αρθρωτικές κινήσεις δεν εκτελούνται 

με ακρίβεια, προσεγγίζουν απλώς τους 
στόχους άρθρωσης διότι το εύρος των 
κινήσεων είναι περιορισμένο.

• Έλλειψη συντονισμού των αρθρωτικών 
κινήσεων και δυσκολία έναρξης και 
παύσης των κινήσεων.

• Πιθανή ύπαρξη μυικής δυστονίας (ατο-
νία, σπαστικότατη).

• Περισσότερες αποκοπές και αλλοιώσεις 
από αντικαταστάσεις και συστηματικά 
λάθη.

• Αργή ταχύτητα του λόγου, σύντομες 
φράσεις, παρατεταμένες παύσεις.

• Διαταραχές φώνησης (αχνή ή πεπιε-
σμένη φωνή ή τρόμος , ηχηρή εισπνοή, 
μονοτονικότητα, ανωμαλίες στη φωνη-
τική ένταση και στο φωνητικό ύψος).

• Μειωμένη αναπνευστική υποστήριξη 
της ομιλίας λόγω της μυικής αδυνα-
μίας των μυών του αναπνευστικού 
συστήματος.

• Διαταραχές ρινικότητας-ρινολαλία και 
ρινική διαφυγή.

Τσιπουρά 
Αναστασία
Λογοθεραπεύτρια
email: 

anastasia_tsp@hotmail.com

Η νηστεία πέρα από θρησκευτικούς λόγους, 
μας επιφέρει και σημαντικά οφέλη για τον 
οργανισμό μας, εάν ακολουθήσουμε μια ισορ-
ροπημένη διατροφή με σωστούς συνδυασμούς 
τροφίμων.
Η νηστεία βοηθάει στην αποτοξίνωση του ορ-
γανισμού λόγω αποχής από προϊόντα ζωικής 
προέλευσης, γαλακτοκομικών προϊόντων που 
είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά. Θα πρέπει 
να προσέξουμε όμως σημαντικά στην σωστή 
κατανάλωση τροφίμων, να μην παραλείπουμε 
τα πέντε γεύματα μας και να τρώμε κάθε δυό-
μισι με τρεις ώρες, διότι εάν ξεφύγουμε έστω 
και λίγο τα νούμερα τις ζυγαριάς σίγουρα θα 
ανέβουν.
Άρα όταν είμαστε στην διαδικασία νηστείας 
θα πρέπει:
Nα προσέχουμε την κατανάλωση- ποσότητα 
φαγητού
Να έχουμε ποικιλία στη διατροφή μας
Δεν ξεχνάμε το πρωινό, είναι το σημαντικότερο 
γεύμα της ημέρας για να έχουμε ενέργεια
Δεν παραλείπουμε τις σαλάτες και τα φρούτα
Εφοδιάζουμε τον οργανισμό μας με σνακ όπως ξηρούς καρπούς, 
ρυζογκοφρέτες με 1κγ ταχίνι και μπανάνα η μια τορτίγια αντί 
για ρυζογκοφρέτα, στικ από αγγούρι και καρότο με λίγο ξίδι, η 3 
παξιμαδάκια με τυρί τόφου και 5 ντοματίνια
Η νηστεία όμως δεν είναι για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων θα 
πρέπει να αποφεύγουν την νηστεία άτομα τα οποία:
Έχουν θέματα υγείας και παίρνουν φάρμακα
Παιδία και έφηβοι
Εγκυμονούσες και θηλάζουσες
Αλλά και άτομα με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις όπως για 
παράδειγμα οι αθλητές.

Νηστεία και Διατροφή

Θεοδώρα 
Μαρκέλλου
Σύμβουλος 
Διατροφής 
Μέλος της Ελληνικής 
Ιατρικής Εταιρείας 
Παχυσαρκίας
Μέλος του 
Ελληνικού Ιδρύματος 
Γαστρεντερολογίας 
& Διατροφής
Email: 
thmarkellou@gmail.com
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Κύριον. Νικόλαον Κοτζιάν

Κοιν. : Ως ο πίναξ στο τέλος του εγγράφου

Εξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Παρακολουθώντας με αγωνία την πορεία του 

Εθνικού μας θέματος,περι του ονόματος της 
Μακεδονίας και γνωρίζοντας τις βασικές θέσεις 
των Σκοπιανών, βάσει Ιστορικών στοιχείων,που 
επικαλούνται, έκρινα σκόπιμο να σας επισημά-
νω κάποια βασικά ιστορικά στιχεία που δικαιώ-
νουν την χώρα μας, και τα οποία εξ’όσων έχω 
ερευνήσει δεν είδα να τα επικαλούνται οι έλλη-
νες πολιτικοί, αλλά ούτε και ιστορικοί αλλά ούτε 
και από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, καθ’όσον 
δύναμαι και έχω παρακολουθήσει, να τα έχουν 
επισημάνει.

Κατ’αρχήν οι Σκοπιανοί επικαλούνται την ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ και κυρίως επικαλούνται τους λόγους του 
Δημοσθένους ,αυτό έχουν κάνει σημαία τους,ο 
οποίος αποκαλεί τον Φίλιππον «βάρβαρον».

Αυτό όμως δεν είναι ισχυρά απόδειξις, διό-
τι ως πολιτικοί αντίπαλοι ο Δημοσθένης και ο 
Φίλιππος (δημοκρατικός ο πρώτος ,βασιλικός 
ο δεύτερος, υβρίζοντο, και ας θυμηθούμε προ 
μερικών δεκαετιών,Έλληνα Μακεδόνα Πρωθυ-
πουργόν και μετέπειτα Πρόεδρον της Δημο-
κρατίας,πολιτικοί του αντίπαλοι πως «τον ανέ-
βαζαν» και πως «τον κατέβαζαν». 

Επικαλούμεθα κι’ εμείς την ΙΣΤΟΡΙΑ με κεί-
μενα απολύτου επιστημονικού κύρους. Πα-
ραλείπω γνωστές θέσεις ιστορικών που κατά 
κόρον παρουσιάζονται όπως «εστίν ούν Ελλάς 
η Μακεδονία..»,τις επιγραφές, το ομόθρησκον 
την διάδοση της Ελληνικής γλώσσης υπό του 
Μ. Αλεξάνδρου και όχι κάποιας «μακεδονικής», 
κ.λ.π. και σας επισημαίνω κάποιες ισχυρότατες 
θέσεις υπέρ ημών τις οποίες ως προείπα δεν τις 
έχω δει να χρησιμοποιούνται και τις οποίες πρέ-
πει να επικαλεσθούμε τις κάτωθι: 
Α) ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:

1) «….οι πρόγονοι των βασιλέων Μακεδόνων 
κατήγοντο από τουςΤημενίδες του Άργους..» 
(Θουκιδ. 2.99)

2) Την αυτή πληροφορία μας δίδει και ο Ηρόδο-
τος ότι έφυγαν από το Άργος και πήγαν στην 
Μακεδονία. (Ηροδότου 8.137)

3) Ενώ οι Σκοπιανοί αποκόπτουν τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο από το Ελληνικό Έθνος, ο ίδιος ο Αλέ-
ξανδρος τους διαψεύδει, ιδού τι λέγει:«Αφού 
πέρασε τον Ελλήσποντο και έβλεπε την Τροία 
αναθυμόταν τις ηρωϊκές πράξεις και όταν 
κάποιος ντόπιος του είπε να του δώσει την 
λύρα του Πάρι απήντησε:  «Ουδόλως την έχω 
ανάγκη, διότι έχω αποκτήσει την λύρα του 
Αχιλλέως με την οποίαν εκείνος αναπαυόταν 
τραγουδώντας κατορθώματα ανδρών, ενώ 
του Πάρι η λύρα έψαλλε θηλυπρεπή ερωτικά 
τραγούδια». Και αφού το κείμενο αναφέρει 
τις σχέσεις που είχε και τις δωρεές που έκα-
νε σε Έλληνες ηγέτες και διανοουμένους της 
εποχής του (Αριστοτέλη,μουσικό Ανάξαρ-
χο, Πύρωνα τον Ηλείο, τον Ξενοκράτη , τον 
Πλάτωνα) αναφέρεται και στον Διογένη και 
λέγει: «..αν δεν ήμουν Αλέξανδρος μακάρι 
να ήμουν Διογένης… τώρα όμως σκέπτομαι 
ως ΈΛΛΗΝ Αργεάδης (Αργείος), απόγονος 
του Ηρακλέους και του Περσέα να ενώσω 
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ γένος με τα βαρβαρικά και να 
δημιουργήσω κάθε είδους δικαιοσύνη και να 
εξανθρωπίσω όλη τη γην και να χορέψουν οι 
ΈΛΛΗΝΕΣ νικητές στη Ινδία… και να κάνω το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πολίτευμα τρόπο ζωής…»  (Πλου-
τάρχου. «Περί της Αλεξάνδρου Τύχης» 10). 
 Σ’αυτό το κείμενο υπάρχουν πολλά στοιχεία 

που αποδεικνύουν την προσωπικότητα του Μ. 
Αλεξάνδρου, πως ήταν διαποτισμένο το είναι 
του και το οποίο ο ίδιος με υπερηφάνεια διεκή-

ρυττε, όμως δια την μη μακρότητα του λόγου, οι 
επιτελείς σας μπορούν να βρουν αυτά τα στοι-
χεία. Επίσης αρκετά στοιχεία όπου οι βασιλείς 
της Μακεδονίας σεμνύνοντο και καυχώντο ότι 
είναι Αργεάδες (εκ του Άργους),επίσης μπορούν 
να βρουν στο βιβλίο «ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ», ( βιβλίο VII (7ον) ΑΧΑΪΚΑ Κεφ. 8ον 
,παρ.8 σημ.5 Μετάφρασις σχόλια Νικ. Παπαχα-
τζή Εκδόσεις «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»)
Β) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 Ερχόμεθα τώρα σε κείμενα της Αγίας Γραφής 
Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία ως λό-
γος του Θεού είναι αληθή και έχουν απόλυτο 
κύρος.

Στο βιβλίο Α΄Μακκαβαίων διαβάζουμε :
1) Ο Αντίοχος ο Επιφανής ορίσθηκε υπό του ιδί-

ου του Αλεξάνδρου (ζώντος έτι του Αλεξάν-
δρου) βασιλεύς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ βασιλείου 
των Σελευκιδών.(Α΄Μακ.Α΄10).

2) Στο ίδιο βιβλίο καταγράφεται ότι ο Αλέξαν-
δρος ο υιός του Φιλίππου εβασίλευσε στους 
ΕΛΛΗΝΕΣ (Α Μακ.ΣΤ΄2).

3) επίσης στο ίδιο βιβλίο γράφεται ότι ο Ιούδας ( 
πολεμάρχης των Εβραίων ) ζήτησε συμμαχία 
μετά των Ρωμαίων διότι εφοβείτο ότι το βασί-
λειο των ΕΛΛΗΝΩΝ (Σελευκιδών) θα καταλά-
βει την Ιουδαίαν. (Ά Μακ. Η.17.18) 

4) Από το όγδοο κεφάλαιο του Δανιήλ ο Χριστια-
νικός κόσμος που πιστεύει στην Αγία Γραφή, 
αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος που δέχεται 
ως ιστορική πηγή την Αγία Γραφή, πληροφο-
ρούμεθα:  (σε περίληψη) .Εδώ περιγράφεται 

όραμα που είδε ο Δανιήλ το βασίλειο των 
Μήδων και Περσών σαν ισχυρότατο κριό 
που κυριαρχούσε και εμεγαλύνθη. Όμως 
ένας τράγος εξ’ Αιγών (της Μακεδονίας) 
με ταχύτητα αστραπής που δεν πατούσε 
στην γη συνέτριψε ολοσχερώς την βα-
σιλεία του κριού (Μήδων, Περσών) και ο 
τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα. Και πάνω 
στην μεγάλη αυτού ισχύ διεσπάσθη σε 4 
κέρατα(βασίλεια).Και εζήτησε ο Δανιήλ 
ερμηνεία του οράματος. Και ο Γαβριήλ 
εξήγησε το ανωτέρω όραμα περί Μήδων 
και Περσών και τον συντρίψαντα αυτούς 
ότι αυτός είναι ο βασιλεύς των ΕΛΛΗΝΩΝ 
(ο Μ. Αλέξανδρος).(Δανιήλ κεφ.8)
5) Στην Καινή Διαθήκη ακόμα πιο ξεκά-
θαρα πληροφορούμεθα από τις Πράξεις 

των Αποστόλων στο Κεφ. ΙΖ (17).Στη Θεσσα-
λονίκη παρά τις ταραχές που δημιούργησαν 
οι Ιουδαίοι με ταραχοποιούς αγοραίους και 
πονηρούς άνδρας, επίστευσαν στον Χριστό 
πολύ πλήθος ΕΛΛΗΝΩΝ και από τις πρώτες 
(εκ των ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ) γυναικών ουκ ολίγαι 
(Πραξ. ΙΖ΄ 4).

6) Μετά δε τις ταραχές επήγαν (ο Παύλος και 
ο Σίλας) στην Βέροια και εκεί επίστευσαν εκ 
των ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ γυναικών των ευσχημό-
νων(επισήμων) και ανδρών ουκ ολίγοι (ΙΖ΄12).
 Από αυτά βεβαιούμεθα ότι στην Θεσσα-

λονίκη, την Βέροια (και σ’όλη την Μακεδονία 
ασφαλώς) κατοικούσαν μονίμως ΕΛΛΗΝΕΣ όχι 
σαν περαστικοί, αλλά οι επίσημοι και οι πρώτοι 
των πόλεων, και γενικά ο πληθυσμός ήταν ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΣ.

 Είναι πολλές οι πηγές που καταγράφουν την 
Ελληνικότητα της Μακεδονίας τα περισσότερα 
είναι γνωστά και δημοσιευμένα, αυτά όμως που 
σας ανέφερα (χωρίς βέβαια να έχω διαβάσει τα 
πάντα γι’ αυτό το θέμα) δεν τα συνάντησα.
Γ) ΌΧΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΚΛΕΠΤΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 Έχω την γνώμη ότι την διαφορά μας με τα 

Σκόπια δεν πρέπει να την λύσομε με διμερή 
συμφωνία, πιεζόμενοι (εμείς) από άλλες δυνά-
μεις, αλλά να την φέρομε ενώπιον των αρμοδί-
ων διεθνών οργάνων, με όλα τα επιχειρήματα 
που έχουμε. Απ’ότι γνωρίζω τα διεθνή όργανα 
Ο.Η.Ε. Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων κ.λ.π., παρά τις κάποιες επιφυλάξεις για 
την αντικειμενικότητά τους, βασικώς προστα-
τεύουν τις πολιτιστικές και πνευματικές κλη-
ρονομιές των λαών. Αλλοίμονο αν στην Διεθνή 
Κοινότητα ό,τι γυαλίζει ο καθένας να το κλέπτει 
ή να το αρπάζει. 

 Ας πάνε λοιπόν οι Σλαύοι των Σκοπίων στο 
τμήμα Παγκόσμιας Γλωσσικής Κληρονομιάς της 
UNESKO να αποδείξουν και να κατοχυρώσουν 
ότι η Βουλγαρική διάλεκτός τους, έχει σχέση με 
την Κοινή Ελληνική Γλώσσα που διέδωσε στον 
Αρχαίο κόσμο ο Μ.Αλέξανδρος και εάν έχει σχέ-
ση με τα Ελληνικά ονόματα Αλέξανδρος, Ολυ-
μπιάς, Αριστοτέλης ,Φίλιππος κ.λ.π.

 Είναι βέβαιον ότι η Παγκόσμια Επιστημονική 
Κοινότητα, αλλά και ουδείς επιστήμων γλωσσο-
λόγος θα βεβαιώσει τέτοια παραχάραξη.

 Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,έρριψα κάποιες 
ιδέες οι οποίες ίσως σας βοηθήσουν στην σκλη-
ρή μάχη που έχετε μπροστά σας.

 Μετά της προσηκούσης τιμής 
 προς το πρόσωπο σας και το αξίωμα σας

 Δημήτριος Αλεξόπουλος

 Επίτιμος Τελωνειακός Επόπτης
 Υπεύθυνος της Επαρχειακής Εφημερίδας

 «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΕΛΑΙΩΝ» (Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πρόεδρος του Ορθοδόξου Συλλόγου Εξωτερι-

κής Ιεραποστολής  «ΑΠ.ΘΩΜΑΣ»
 Νοταρά 50 Κόρινθος 20131

ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: VIMALOUPE@YAHOO.GR

Τα οικονομικά σκάνδαλα και η 
πολιτική διαφθορά είναι σαν το 
σκληρό δίσκο του Η/Υ.

Όσο κι αν τον χτυπάς για να σπάσει 
πάλι κάτι θα μείνει για να χρησιμο-
ποιηθεί ως απόδειξη της παρανομί-
ας[ιδίως αν έχουν ‘μεσολαβήσει’-όχι 
και οι πλέον αθώοι- ανθρώπινοι 
παράγοντες].

Συνεπώς αντί να στραπατσάρουν 
την αλήθεια δεν θα ήταν καλύτερα 
να βγάλουν από την πρίζα τον Η/Υ ή 
να δια-κόψουν το ρεύμα του ‘καμμέ-
νου’κυκλώματος εξουσίας;

ΥΓ. Κάποιοι φαίνεται να έχουν με-
θύσει από την [ανέλεγκτη;] εξουσία 
ή την υπεσχημένη συγκάλυψη και 
ηδονίζονται να εφαρμόζουν ‘’το 

δικό τους νόμο’’[κι όχι το Νόμο του 
Κράτους].

Αυτό το σύστημα ΚΟ.ΚΑ[ή ΚΑ.ΚΟ] 
μήπως πρέπει να μελετήσει βαθύτερα 
την ιστορία και κυρίως την πτώση 

των αητονύχηδων,που νόμισαν πως 
ήσαν αητοί;

Η  κρίση όχι μόνο δεν σταμάτησε 
τη Διαφθορά/Διαπλοκή αλλά συ-
χνά μοιάζει να τη ‘’νομιμοποιεί’’.Η 

αυτονόμηση και φετιχοποίηση των 
αγορών ,τα εντός/εκτός Ελλάδας 
κερδοσκοπικά  κυκλώματα προκα-
λούν νέες ρωγμές στο θεσμικό οι-
κοδόμημα.Συμβιβασμοί,συμψηφισμοί 

και σκοπιμότητες θολώνουν[αν δεν 
εξωρα’ί’ζουν ]το τοπίο και οδηγούν 
ή σε εκ του πονηρού ‘ερμηνείες’ των 
νόμων ή σε ατιμωρησία των ενόχων.

Η πολιτική διαφθορά γίνεται ‘’πα-
ράδειγμα’’.Βαθαίνει και διακτινίζεται 
δεξιά-αριστερά.Και το χειρότερο:στη 
χώρα μας οι διεφθαρμένοι είναι και 
τιμημένοι.Καμία ελπίδα για τη Δημο-
κρατία αν το 1-1-4[νυν 120 Σ.]δεν 
συμπεριλάβει τη Λογοδοσία και τη 
Διαφάνεια αλλά και την Ατιμία των 
δημοσίων προσώπων που διαφθεί-
ρουν και διαφθείρονται.

ΥΓ.’’Εψεύσθη αφού εδωροκή-
θη’’[Δημοσθένης,Προς  Φορμίωνα 
περί δανείου,ΧΧΧΙV,48]

Καταστροφική νίκη

Επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Το μαχαίρι που κόβεται μόνο του

Το πιάτο που τρώει μόνο του

Το ψάρι που πνίγεται μόνο του

Ντ.Σιώτης, Ωροσκόπια νεκρών

Του Γιάννη Πανούση*

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΝΑΙ Η ΟΧΙ;


