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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 απόφαση του αναπληρωτή 

υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρί-

τση εγκρίθηκε η ένταξη του έργου 

προστασία κολυμβητικών περιοχών κατά μήκος 

των ακτών του δήμου Λουτρακίου. Θα τοποθετη-

θούν δίχτυα καθώς και στην περιοχή του Σχοίνου 

και της Βουλιαγμένης με προϋπολογισμό 1 εκατ. 

ευρώ. 

Το εν λόγω μέτρο συνιστά μια αρχική προσωρι-

νή λύση το οποίο εντάσσεται σε σειρά μέτρων 

για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου, ο 

οποίος όπως δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής 

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σω-

κράτης Φάμελλος, διαθέτει σημαντικό οικολογικό 

απόθεμα βιοτόπους και προστατευόμενα είδη 

που τεκμηριώνουν απόλυτα την ένταξή τους στις 

προστατευόμενες περιοχές NATURA. 

Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα των προτάσε-

ων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ των προτάσεων 

του δήμου, του Λιμενικού Ταμείου, της Ένωσης 

ξενοδόχων και όλων των φορέων της περιοχής. 

Η τοποθέτηση διχτυών κατά μήκος της ακτής θα 

οριοθετήσει μια ασφαλή περιοχή για τους κολυμ-

βητές αποτρέποντας την είσοδο των μεδουσών 

στην προστατευόμενη περιοχή. 

σελ. 4

Πρωτοφανής 
δυσφήμιση του 

Λουτρακίου από 
δημοσιογραφικά 
παρασαρκώματα

Δ. Καραπατάς

Η όραση 
της ψυχής

π. Τσαμπίκος- 

Πετρόπουλος

σελ. 4

σελ. 3

ΜΠΑΙΝΟΥΝ 
∆ΙΧΤΥΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ...

Φωνή
Βοώντος

εν τη ερήμω
Ι. Παπαγεωργίου

σελ. 5

Το γιοφύρι

...των 

Ισθμίων
ΧΡ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ
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Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύμβουλος 
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Κύπρου 123

20100 Κόρινθος
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ΡΕ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Ο ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ "ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ"

ΜΕ ΤΟΝ  ΝΙΚΟ ΡΕΜΑΝΤΑ

Θυμόμαστε όλοι το διάστημα που ο κος Λογοθέτης 

ήταν δήμαρχος και τις ταραχώδεις διαπραγματεύ-

σεις με τον κο Ρεμαντά. Τις εντάσεις που είχαν δημι-

ουργηθεί μεταξύ τους και τις "φιλοφρονήσεις" που 

εκτόξευαν αμφότεροι.

Μάλιστα ο κος Λογοθέτης υποτιμητικά αποκαλούσε 

τον κο Ρεμαντά "υπάλληλό του".

Εποχές απείρου κάλλους όταν ο πρώην δήμαρχος 

"προπηλακιζόταν" από τους σεκιούριτι του Καζίνο, 

εμποδίζοντάς του την είσοδο στο κτίριο.

Εποχές που ο κος Λογοθέτης κρατούσε ψηλά  τη ση-

μαία της επανάστασης φωνάζοντας πως σε καμμία πε-

ρίπτωση δεν πρέπει μετατραπεί η κοινοπραξία σε ΑΕ...

Πριν λίγο καιρό, κατηγορούσε τη δημοτική αρχή 

πως ξεπουλάει την περιουσία του Δήμου (όταν η 

δημ. αρχή στήριξε το Καζίνο στο 106β).Μιλούσε για 

ιστορικό συμβούλιο που φορτώνει το δήμο με εκα-

τομμύρια χρέη.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου είδαμε τον πρώην δήμαρχο να γνέφει συ-

γκαταβατικά το κεφάλι σε όσα έλεγε ο κος Ρεμαντάς!

Υπέρ της ΑΕ λοιπόν ο πρώην δήμαρχος, όταν προε-

κλογικά το 2014 κατηγορούσε τους πολιτικούς του 

αντιπάλους που τάσσονταν τότε εκείνοι υπέρ της 

μετατροπής της κοινοπραξίας σε ΑΕ.

Πως αλλάζουν οι καιροί...

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Δεν είναι η πρώτη φορά που 

κάποιοι θέλουν τον Αποστόλη 

Πανούση να είναι υποψήφιος 

δήμαρχος για το δήμο Λουτρα-

κίου-Περαχώρας. 

Τα ακούσματα από φίλους 

τους Αποστόλη είναι πολύ θε-

τικά για τον ίδιο. Βέβαια είναι 

ίσως λίγο νωρίς, κανείς τώρα να πάρει τέτοια 

απόφαση. Όμως όταν ρωτήσαμε εάν αληθεύουν 

αυτά από το περιβάλλον του Αποστόλη Πανούση 

μας είπαν ότι σκέπτεται να ασχοληθεί με τα κοινά 

στις επόμενες δημοτικές εκλογές ή φτιάχνοντας 

ο ίδιος δικό του συνδυασμό ή θα συνεργαστεί με 

άλλον δημοτικό συνδυασμό. 

ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚ 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ

Ο γιατρός έχει διατελέσει 

δημοτικός σύμβουλος στο 

δήμο μας και  μιλούσε με 

τεκμηριωμένες θέσεις και 

απόψεις όταν ήταν δημοτι-

κός σύμβουλος. Σύμφωνα 

με την έρευνα που κάναμε 

για την υποψηφιότητα του 

γιατρού, όπου από πολλούς 

θεωρείται σίγουρη η ιδιαίτερη πατρίδα του η Περα-

χώρα θα είναι σύσσωμη μαζί του μας είπαν κάτοικοι 

του χωριού. 

Ο γιατρός είναι αγαπητός στο χωριό και θα έχει τη 

στήριξη όλου του χωριού μάς έλεγαν χαρακτηρι-

στικά οι θαμώνες ενός καφενείου στο χωριό.  Εμείς 

μιλήσαμε με τον γιατρό και δεν μάς απέκλεισε τίποτα. 

Οι πληροφορίες μας είναι ότι φίλοι του γιατρού ήδη κι-

νούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, της καθόδου του.

IΩΣΗΦ Ο ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ
Αγαπητοί αναγνώστες ο Ιω-

σήφ ο Αριμαθαίας ήταν μέλος 

του Μεγάλου συνεδρίου της Ιε-

ρουσαλήμ. Ήταν πλούσιος και 

μυστικός μαθητής του Ιησού 

Χριστού. Όλοι οι Ευαγγελιστές 

μιλούν για τον Ιωσήφ. Ήταν 

αυτός που ζήτησε από τον 

Πόντιο Πιλάτο να κατεβάσει το νεκρό σώμα του 

Χριστού από το Σταυρό, προκειμένου να τον κη-

δέψει. Μαζί με τον βοηθό του (τον ελληνοφανή 

Νικόδημο) κατέβασαν το Χριστό από τον Σταυρό 

τον άλειψαν με μύρο,τον έντυσαν με μία λευκή 

σινδόνη και τον ενταφίασαν στο λαξευτό τάφο 

που είχε ο Ιωσήφ ο από αριμαθαίας. Δηλαδή ο 

Ιωσήφ παραχώρησε τον τάφο του, που είχε φτιά-

ξει για τον εαυτό του. Είναι ο Πανάγιος Τάφος που 

σήμερα υπάρχει στα Ιεροσόλυμα. Δε γνωρίζουμε 

γιατί η Εκκλησία μας δεν τιμά έτσι όπως πρέπει 

τον άγιο Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας. Αφού αυ-

τός είχε το θάρρος και δεν ψήφισε για τη Σταύ-

ρωση του Χριστού στο συνέδριο. Ήταν αυτός 

που μαζί με τον Νικόδημο κατέβασαν το Χριστό 

από το Σταυρό. Ήταν αυτός που παραχώρησε το 

δικό του τάφο για τον ενταφιασμό του Χριστού. 

Καλό Πάσχα! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΣ;

Ο πρώην δημοτικός 

σύμβουλος Παύλος 

Μίχας σύμφωνα με 

πληροφορίες της εφη-

μερίδας μας δεν είναι 

αρνητικός και το σκέ-

φτεται μετά και από 

πολλές πιέσεις που δέ-

χεται από το περιβάλ-

λον των φίλων του και 

πολλών συνδημοτών 

που τον πιέζουν για την κάθοδό του στις επόμε-

νες δημοτικές εκλογές. 

Συνεργάτης της εφημερίδας μας ήταν παρών σε 

κομμωτήριο όταν η κομμώτρια Χαρά Μουζάκη 

του μίλησε για την κάθοδό του λέγοντάς του μά-

λιστα τα εξής: 

Παύλο έτσι και πάρεις την απόφαση να είσαι υπο-

ψήφιος εγώ από τώρα στο λέω ότι θα είμαι μαζί 

σου στο ψηφοδέλτιο. 

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Ούτε πολύ νωρίς είναι ούτε πολύ αργά για 

τους υποψηφίους δημάρχους αλλά και τους 

υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. 

Τρεις συνδημότες μας είναι κοντά στην ορι-

στική τους απόφαση για το εάν θα είναι υπο-

ψήφιοι ή όχι στις επόμενες δημοτικές εκλογές 

που θα γίνουν το 2019 εκτός απροόπτου και 

όταν μιλάμε για απρόοπτο δεν γνωρίζου-

με εάν η κυβέρνηση δώσει μια παράτα γύρω 

στους πέντε μήνες ακόμη. 
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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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΣ ΣΕ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Η΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν συχνά οι ένοικοι πολυκα-
τοικιών ή μεγάλων συγκροτημάτων 
είναι η  εισβολή <<ανεπιθύμητων>> 
επισκεπτών .  Σε πολλές πολυκατοικίες 
οι κύριες εισόδοι μένουν όλη μέρα και 
όλη νύχτα ανοιχτές και αυτό δίνει την 
ευκαιρία σε κάποιους   επιτήδειους να 
΄΄επισκεφτούν΄΄ τα διαμερίσματα. Με 
άλλα λόγια τους διευκολύνουμε να 
κάνουν την διαρρηξή τους. Τι πρέπει 
να κάνουμε? Καταρχήν πρέπει σε 
συνεννόηση με τους υπόλοιπους ενοί-
κους της πολυκατοικίας να λάβουμε 

κάποια μέτρα που θα οχυρώσουν τον 
χώρο μας . 
• Η κεντρική είσοδος θα πρέπει να 

κλείνει με αυτόματο μηχανισμό και 
να ελέγχουμε συχνά οτι λειτουργεί 
σωστα ώστε να μην μένει ποτέ 
ανοιχτή . 

• Θα πρέπει να κλειδώνεται η κεντρι-
κή είσοδος τις νυχτερινές ώρες .

•  Δεν ανοίγουμε ποτέ χώρις να ρω-

τήσουμε ποιος χτυπάει το κουδούνι 
της κεντρικής εισόδου.

•  Αν εισέλθει άγνωστο άτομο και 
δούμε περιέργες κινήσεις ενημερώ-

νουμε τους υπόλοιπους ενοίκους  
και σίγουρα την αστυνομία.

• Καλό είναι να τοποθετηθεί ενα 
αυτόματο φώς με φωτοκύτταρο 
στην είσοδο .

• Επίσης  χρήσιμα είναι τα θυροτη-
λέφωνα που μπορεί ο ένοικος να 
δει με κάμερα ποιος βρίσκεται στην 
είσοδο πριν ανοίξει την κεντρικη 
πόρτα.

• Τοποθέτηση καταγραφικής κάμερας 

σε συνεννόηση με όλους τους 
ενοίκους. 

• Μην ξεχνάμε οτι  οι παραβατικοί 
συχνά κινούνται και απο τις ταρά-
τσες, μπορεί δηλαδή να έχουν μπεί 
απο διπλανή πολυκατοικία και απο 
ταράτσα σε ταράτσα να μπουν και 
να φτάσουν στη δική σας, οπότε 
φροντίζουμε να είναι πάντα κλει-
δωμένη και η πόρτα της ταράτσας .

• Ασφαλίζουμε τις μπαλκονόπορτές 
μας ακόμα και άν είμαστε και στον 
τελευταίο όροφο, γιατι μην ξεχνάμε 
υπάρχουν και οι διαρρήκτες 'αίλου-
ροι' που μετακινούνται απο οροφο 
σε οροφο χρησιμοποιώντας τα 
σίδερα απο τις τέντες .
Να έχετε υπόψιν σας οτι οι επιτήδιοι 

παρακολουθούν πριν χτυπήσουν και 
προτιμούν τις ώρες που φεύγετε απο 
το διαμέρισμά για πρωινά ψώνια ή 
απογευματινές ώρες όταν έχετε βγεί 
την βόλτα σας. Καλό είναι να κλειδώ-

νετε το διαμέρισμα και να ασφαλίζετε 
τις μπαλκονόπορτες έστω και αν λεί-

ψετε για 10 λεπτά, και να αφήνετε κά-
ποια τηλεόραση ανοιχτή ή ραδιόφωνο, 
ή ένα φώς την νύχτα ώστε να δίνεται 
η εντύπωση ότι κάποιος  ένοικος έχει 
παραμείνει στο διαμέρισμα .Όσο είσα-
στε μέσα μπορείτε να είστε ασφαλείς 
με την τοποθέτηση  κάποιου πύρου 
ασφαλείας (σίδερο) πανω στην πόρτα 
που εισέρχεται μέσα στο δάπεδο  και 
όχι απλο σύρτη που τον ́ ΄ξηλώνουν΄΄ 
πολύ ευκολα .

Δυστυχώς στις μέρες μας που η 
εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο 
και είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους 
θα πρέπει να οχύρώνουμε την περιου-
σία μας και να προστατεύουμε τους 
εαυτούς μας και την οικογενειά μας 
.Οπως έχω ξαναπει .. σε περίπτωση 
που έρθουμε αντιμέτωποι με διαρρή-
κτες  ή ληστές κρατάμε την ψυχραιμία 
μας δεν αντιστεκόμαστε γιατί μπορεί 
να είναι οπλισμένοι και τους δίνουμε 
ότι ζητήσουν. Κρατάμε τα χαρακτη-
ριστικά τους και ενημερώνουμε την 
αστυνομία. Προέχει η ασφάλεια μας. 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
Ο Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρεται συχνά στις έριδες μεταξύ 

θεών για την κατοχή ή την προστασία μιας 
πόλεως ή μιας περιοχής, όπως μυθολογείται 
η έρις της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, για την 
Αθήνα, του Ποσειδώνα και της Αθηνάς επίσης 
για την Τροιζήνα, της Ήρας και του Ποσειδώ-

να για την Αργολίδα και του Ποσειδώνα με 
τον Ήλιο για τον Ακροκόρινθο και την Ισθμία. 

Όχι μόνο οι Κορίνθιοι μιλούν για τη χώρα 
τους, αλλά και οι Αθηναίοι καυχήθηκαν 
πρώτοι για την Αττική. 

Οι Κορίνθιοι λένε πώς ο Ποσειδών φιλονί-
κησε με τον Ήλιο για τη διεκδίκηση της χώρας 
τους και ότι ο Βριάρεως προσφέρθηκε να 
τους συμβιβάσει, δίνοντας στον Ποσειδώνα 
τον Ισθμό και όσα μέρη ανήκουν στην περιοχή του και στον Ήλιο 
το ύψωμα που βρίσκεται πάνω από την πόλη, τον Ακροκόρινθο. 

Αξιοθέατα στον Ισθμό είναι ένα θέατρο κι ένα στάδιο από λευκό 
μάρμαρο. Όποιος επισκεφθεί το ιερό του θεού Ποσειδώνα θα δει 
από το ένα μέρος να είναι στημένοι οι ανδριάντες των αθλητών, 
οι οποίοι νίκησαν στους αγώνες των Ισθμίων και από το άλλο 
μέρος θα δει δέντρα πεύκης φυτεμένα στη σειρά πολλά μαζί και 
σε ευθεία γραμμή, να υψώνονται προς τα άνω. 

Το θέατρου του ιερού Ποσειδώνα της Ισθμίας ήταν χτισμένο σε 
απόσταση 30 μέτρων νοτιοανατολικά του ναού του Ποσειδώνα 
και δυτικά του μεσαιωνικού οχυρωματικού περιβόλου, με άνοιγ-
μα κοίλου προς βορρά, όπως αναφέρει ο αείμνηστος ιστορικός 
Ιωάννης Β. Βίγλας. 

Το παλαιότερο θέατρο που είχε κατασκευαστεί περί το 400 π.Χ. 
επισκευάστηκε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους (323-146 π.Χ.) 
από το οποίο σώζονται πενιχρά λείψανα της ημικυκλικής ορχή-
στρας και του κοίλου. 

Το νεώτερο θέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ. στην ίδια θέση διευρύν-
θηκε κατά την επίσκεψη του Νέρωνα το έτος 67 μ.Χ. και αυτό ήταν 
εκείνο που είδε ο Παυσανίας κατά τα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. 

Τα ελάχιστα κατάλοιπα των θεμελίων, των παρασκηνίων, του 
προσκηνίου με μερικά βάθρα αγαλμάτων και του ξενώνα των 
αθλητών, είναι ότι απέμεινε μετά τη χρήση των λίθων για την 
ανοικοδόμηση του μεσαιωνικού πενταγωνικού οχυρού και των 
σπιτιών των γειτονικών σημερινών οικισμών. 

Ως στάδιο της Ισθμίας, δηλαδή των Ισθμίων αθλητικών αγώνων, 
πριν από τις τελευταίες ανασκαφές του έτους 1952, ήταν γνωστό 
εκείνο μόνο που υπάρχει νότια του σημερινού δρόμου Κορίνθου-
Επιδαύρου, μεταξύ της «Ράχης» και του πενταγωνικού φρουρίου, σε 
απόσταση 300 μέτρων νοτιοανατολικά του ιερού του Ποσειδώνα. 

Το στάδιο αυτό ήταν έργο των ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων (146 π.Χ. – 330 μ.Χ.) μήκους δρόμου αθλητών 181,15 μ. 
με διεύθυνση αφετηρίας – σφενδόνης από βορειανατολικά προς 
νοτιοδυτικά, το οποίο αναφέρεται από τον Παυσανία. 

Κατά τις ανασκαφές όμως απεκαλύφθη παρά τη νοτιοανατολική 
γωνία του ναού του Ποσειδώνα κάτω από το «Παλαιμόνιο» μέρος 
άλλου αρχαιότερου σταδίου, με τριγωνικό δάπεδο στρωμένο με 
πωρόλιθους, με μήκος βάσεως 10,07 μέτρων και ύψους τριγώνου 
2,98 μέτρων. 

Στην κορυφή του τριγώνου υπάρχει κυκλικός λάκκος διαμέτρου 
0,53 μέτρων και βάθους 1 μέτρου απ’ όπου ξεκινούν ακτινοειδώς 
16 χαράγματα δαπέδου, με ισάριθμες βαλβίδες αφετηρίας για την 
εκκίνηση των δρομέων με μία πρωτότυπη επινόηση οργάνων με 
δοκούς και σχοινιά. 

Ίχνη θέσεων των θεατών διακρίνονται στην επικλινή καμπύλη 
σφενδόνη, πίσω από την κορυφή του τριγωνικού στίβου. 

Η αφετηρία του αρχαιότερου αυτού σταδίου, προς τιμήν του 
Μελικέρτου- Παλαίμονος, μετεφέρθηκε νοτιότερα, κατά τους 
αρχαίους και κλασσικούς χρόνους, για την ανέγερση του «Πα-
λαιμόνιου» ιερού. 

Το μήκος του ρωμαϊκού σταδίου των Ισθμίων είναι 131.15 μέτρα 
ίσον με το στάδιο της Επιδαύρου. 

(Το Ολυμπιακό είναι 192,27 μέτρα το Παναθηναϊκό είναι 184,96 
μέτρα, το Πυθικό 178 μέτρα, το Νεμεατικό επίσης 178 μέτρα και 
το Δηλιακό 167 μέτρα)!

Το αρχαίο στάδιο της Ισθμίας είναι ανάγκη να αποκαλυφθεί, 
για να φανερωθεί ότι το «Κοινό των Ελλήνων» ήταν εκεί όπου 
συνενώθηκαν οι Έλληνες, ομονόησαν στον αγώνα εναντίον των 
Περσών το 336 π.Χ. υπό την ηγεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο 
οποίος αφού έβγαλε έναν ωραίο λόγο στο Συνέδριο, ανακηρύχθηκε 
σε ηγεμόνα με πλήρεις εξουσίες.

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.

ΠΡΩΤΟΦΑΝHΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΑΡΚΩΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΤΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ L.T.O. ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΗΚΕ ΣΑΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥΣ
Την ώρα που ο τόπος 

μας δέχεται ακόμα ένα χτυ-
πήμα κάτω από τη ζώνη και 
οδεύει προς τον επιθανάτιο 
ρόγχο, οι παρωπιδικοί πο-
λιτικοί κλαρούχοι του, αντί 
να συγκαλέσουν έκτακτο 
δημοτικό συμβούλιο (όπως 
κάνουν με τα θέματα του 
καζίνο) ώστε να αποφα-
σιστούν οι νομικές ενέρ-
γειες για την εκστρατεία 

δυσφήμισης που έχει εξαπολύσει η τηλεόραση 
του Alpha στο Λουτράκι μας, βρίσκονται σε 
αγρανάπαυση πνεύματος και ξιφουλκούν για τα 
like στο Facebook! 

Και εν μέσω του αλλοπρόσαλλου αυτού πολι-
τικού πολτού, ο άνθρωπος που λαμβάνει χρήματα 
από τα ταμεία του δήμου για την διαφημιστική 
προβολή, αλλά και την προστασία υποτίθεται του 
brand name Λουτρακίου - ο πρόεδρος του L. T. 
O. Σπύρος Καραβούλης-που βρέθηκε πρόσφατα 
συνεντευξιαζόμενος και συνταυτιζόμενος με την 
λασπογόνο δημοσιογραφία και τις κακοήθεις 
επιθέσεις του 'Αλφα. 

 Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του οργανι-
σμού διαφημιστικής προβολής του Λουτρακίου 
(L.T.O.) που λαμβάνει χρήματα από τα ταμεία 
του Δήμου ώστε να διαφημίζει τον τόπο, βρέ-
θηκε στο γυαλί, σε απόλυτη δυσαρμονία με τον 
φυσικό του ρόλο! 

 Αφού αντί να αποδομήσει τα όσα εμετικά 
εκτόξευσε το κανάλι της Κάντζας, βελούδινα 

αναπαρήγαγε και επεξέτεινε την δυσφήμιση του 
Λουτρακίου! 

 Χωρίς φυσικά να λένε όλοι τους, ότι το 
συγκεκριμένο φαινόμενο είναι παροδικό και 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες! Ενώ αξι-
οσημείωτο είναι και το γεγονός, πως όλοι τους 
επικεντρώνουν στο Λουτράκι ένα πρόβλημα που 
αφορά ολόκληρο τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι 
την Πάτρα !

Ο κύριος Καραβούλης πέρσι είχε χαρακτηρίσει 
"επικοινωνιακό αυτογκόλ" το γεγονός πως ο δή-
μαρχος έγραψε στην σελίδα του στο Facebook, 
για το συγκεκριμένο θέμα! 

Τώρα ας μας απαντήσει με πόσα "επικοινω-

νιακά αυτογκόλ" ισοδυναμούν αυτά που είπε σε 
πανελλήνια μάλιστα μετάδοση! 

Και με το πολύ επιβαρυντικό γεγονός για 
τον ίδιο, ότι δεν έκανε καμία αναφορά στις 
άλλες ομορφιές που έχει ο τόπος μας όπως οι 
καταρράκτες! 

 Επιπλέον δεν προώθησε καμία από τις 
υπόλοιπες μορφές τουρισμού μας, όπως λ.χ. 
του ιαματικού τουρισμού με αιχμή του δόρατος 
το σύγχρονο δημοτικό μας υδροθεραπευτήριο, 
τον αθλητικό τουρισμό με ακρογωνιαίο λίθο 
τις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις μας ( 
π.χ. κολυμβητήριο& κλειστό γυμναστήριο) τον 
συνεδριακό τουρισμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις 
στο Αλεξάνρειο Συνεδριακό Κέντρο, ή ακόμα 
και τον τουρισμό των τυχερών παιγνίων με την 
υπεροπλία των εγκαταστάσεων του καζίνο! 

Γιατί όλα αυτά από τον πολυπράγμων πρό-
εδρο; Μήπως στο υπόστρωμα της σκέψης του, 

υπάρχει η ιδέα του να εξακολουθήσει το Λουτράκι 
να πάσχει από  επισκεψιμότητα ώστε να λαμβάνει 
και άλλα χρηματικά πόσα για διαφήμιση από 
τον Δήμο; 

 Και πως γίνεται ο άνθρωπος που έχει το γε-
νικό πρόσταγμα να προσελκύει κόσμο στο τόπο 
μας, λαμβάνοντας χρήματα από τον κορβανά του 
δήμου, να προβαίνει για ακόμα μια φορά σε κίνη-
ση που είναι κραυγαλέα αντίθετη με το ρόλο του; 

  Θυμίζω πως το 2015, ο πρόεδρος του
 L.T. O. είχε ανοίξει το παλμαρέ των "επιτυχι-

ών" του, υπογράφοντας σχετικό έγγραφο προς 
το τοπικό  Α.Τ. ώστε η τροχαία να ξεκινήσει 
πογκρόμ διώξεων εναντίον των πολιτών και 
των επισκεπτών του Λουτρακίου, προκαλώντας 
ανυπολόγιστη και πολυμορφική ζημιά στο brand 
name αλλά και στο επιχειρείν του τόπου! 

Υ. Γ. Η εκ των υστέρων απολογητική συνέ-
ντευξη για τα προαναφερόμενα που έδωσε ο 
Σπύρος Καραβούλης στο Loutraki blog, προς 
άρση των κακών εντυπώσεων που δημιούργησε 
η αποκαρδιωτική του στάση,δείχνει πως και ίδιος 
κατανοεί το τι έκανε, αλλά όχι μόνο δεν έπεισε, 
μα πυροδότησε  και νέα μεγάλα ερωτήματα. 
Γιατί όταν είσαι πρόεδρος του φορέα για την 
τουριστική προβολή και την προστασία του 
ονόματος του Λουτρακίου και τον δυσφημείς σε 
πανελλαδική έκταση, θα έπρεπε να σκέφτεσαι 
και την παραίτηση! Ή έστω την προβολή να την 
αναλάβει ένας  εξειδικευμένος ιδιωτικός φορέας, 
ώστε να πιάσουν τόπο τα λεφτά του δήμου και 
να αποκομίσει ο τόπο μας επιτέλους πολλαπλα-
σιαστικά οφέλη!

Γράφει ο 
Δημήτρης 
Καραπατάς
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

 Η όραση της ψυχής!
Η όραση της ψυχής, μια ξεχωριστή πατερική 
ιστορία...
Κάποτε κάποιος νεαρός μόλις έφτασε σε μια Όαση 
στη μέση της Ερήμου της Ιουδαίας, συνάντησε τον 
γέρο Ελισαίο και τον ρώτησε:
-Τι είδους άνθρωποι ζουν σ’ αυτόν τον τόπο, 
γέροντα;
-Τι είδους άνθρωποι ζούσαν στον τόπο σου, παιδί 
μου; Ρώτησε με τη σειρά του ο γέροντας.
- Μια κοινωνία εγωιστών και κακών, απάντησε ο νε-
αρός, είμαι χαρούμενος που έφυγα από κοντά τους.
-Τους ίδιους θα βρεις κι εδώ, παιδί μου, απάντησε 
στοχαστικά ο γέρο Ελισαίος.
Την ίδια μέρα πέρασε από την Όαση να πιει νερό 
και να ξεκουραστεί ένας άλλος νεαρός και ρώτησε 
τον γέρο Ελισαίο:
- Γέροντα, τι είδους άνθρωποι ζουν εδώ;
Ο γέροντας απάντησε με την ίδια ερώτηση:
-Τι είδους άνθρωποι ζουν στον τόπο από τον οποίο 
έρχεσαι, παιδί μου;
Ο νεαρός απάντησε:
- Μια θαυμάσια ομάδα ανθρώπων, φιλική, ειλικρι-
νής, φιλόξενη. Είναι πολύ λυπηρό που πρέπει να 
τους αφήσω.
-Τον ίδιο τύπο ανθρώπων θα συναντήσεις κι εδώ, 

είπε ο γέρο Ελισαίος.
Ο μικρός εγγονός του που άκουσε τις συνομιλίες 
τον ρώτησε σαν έμειναν οι δυο τους:
- Παππού, πώς γίνεται να δώσεις τόσο διαφορετικές 
απαντήσεις στην ίδια ερώτηση;
Κι ο γέρο Ελισαίος απάντησε:
- Άκου, παιδί μου. Ο καθένας μας, κουβαλά στην 
καρδιά του τις εικόνες που βλέπουν τα μάτια της 
ψυχής του. Αυτός, που δε διέκρινε τίποτε καλό στα 
μέρη από όπου πέρασε, δεν θα βρει ούτε κι εδώ 
κάτι καλό. Εκείνος που συνάντησε φίλους εκεί, θα 
βρει κι εδώ. Κι αυτό διότι στην πραγματικότητα ό,τι 
εκπαιδεύσαμε τα μάτια της ψυχής μας να αναζητούν, 
αυτά και θα βρίσκουν.
Ακόμα, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος θα δοξάσει 
τον Θεό για ότι βλέπει πως του έχει δώσει Εκείνος 
και ο κακοπροαίρετος θα Τον βλασφημήσει για ότι 
δεν του έχει δώσει.
Αυτό που συμφέρει όλους μας είναι να μάθουμε να 
βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Θεού! 
Μέσα από το πρίσμα της αγάπης Του να περνάμε 
τους πάντες και τα πάντα, και να είμαστε ευγνώ-

μονες… Τότε μόνο θα ειρηνεύσουμε πραγματικά!
Πηγή:dogma.gr 

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Άραγε πώς πρέπει να πορεύεται 
κανείς σε τούτη τη χώρα; Να πε-
ριμένει να του λύσουν τα προβλή-
ματα οι εκάστοτε διοικούντες ή να 
ενεργοποιείται ο ίδιος; Προσωπικά 
συμφωνούμε μ’ εκείνους που λένε 
σηκωθείτε από τους καναπέδες και 
μη δέχεστε μοιρολατρικά ό,τι απο-
φασίζουν οι «εθνοπατέρες». Ο πολί-
της πρέπει να είναι ενεργό κύτταρο 
της κοινωνίας, να αντιδρά ειρηνικά 
στις αυθαιρεσίες και τις αδικίες, να 
παίρνει μέρος και να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα. Να 
ενημερώνεται και ν’ αποφασίζει για το μέλλον των παιδιών 
του και της πατρίδας του.
Έρχονται, όμως, τα μέχρι τώρα δεδομένα που σε κάνουν 
να προβληματίζεσαι.
- Ποιο πρόβλημα λύθηκε με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια;
- Ποιος δικαιώθηκε κλείνοντας τους δρόμους;
- Ποιος κέρδισε κάτι γράφοντας συνθήματα στους τοίχους 
και τοιχοκολλώντας αφίσες;
- Ποιος δικαιώθηκε λέγοντας πως νόμος είναι το δίκιο του 
εργάτη και δεν αποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε;
Σχεδόν κανένας. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Στην κα-
λύτερη περίπτωση, αν το παρατραβήξουν, να τους τάξουν 
ψίχουλα.
Υπάρχει, εξάλλου, πολιτικό κόμμα που πρωτοστατεί στις 
εκδηλώσεις πολλών επαγγελματικών τάξεων, αγωνιζόμε-
νο με κάθε είδους πάλη για την άρση των αδικιών και τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, κυρίως των εργαζομένων.
Και μετά; Μετά έρχονται οι εκλογές και εισπράττει το 5% 
του εκλογικού σώματος με τα προβλήματα να παραμένουν 
και να διογκώνονται. Κάποτε η πολιτική αυτή παράταξη 
έπαιρνε 15%.
Μήπως ορισμένες ακρότητες και οι όχι και τόσο πειστικές 
κοσμοθεωρίες οδήγησαν το κόμμα σε φθίνουσα πορεία;
Μήπως δεν πρέπει να είμαστε ενάντια σ’ όλα, αλλά να 
ιεραρχούμε και να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και 
αιτήματα;
Μήπως δεν πρέπει να κοιτάμε ποιο κόμμα είναι στην εξου-
σία για να διαμαρτυρηθούμε;
Μήπως πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος διαμαρ-
τυριών και πάντως όχι μονοκομματικός;
Από τέτοιους αγώνες κερδισμένοι βγήκαν οι Βαρουφά-
κηδες, οι Κατρούγκαλοι, οι Τσακαλώτοι και τινές άλλοι 
σύντροφοι, που παίζοντάς το αριστεροί και βγάζοντας 
πύρινους λόγους, ως δήθεν αγανακτισμένοι κατά των μνη-
μονίων και της λιτότητας, έγιναν βουλευτές και υπουργοί.
Και μετά; Μετά ακολούθησαν την πεπατημένη με ολίγον 
από χειρότερα. Κι εσύ ταλαίπωρε ξημεροβραδιάζεσαι 
στους δρόμους, σπάζοντας τη βιτρίνα και το αυτοκίνητο 
του φτωχότερου από σένα συμπολίτη σου και τρώγοντας 
ξύλο από τα ΜΑΤ.
Αλλά έτσι είμαστε εμείς, επαναστάτες, δε σηκώνουμε 
μύγα στο σπαθί μας, φιλότιμοι και φιλόξενοι. Και παρόλο 
που ξέρουμε ότι αν βρεθεί παράνομα ένας Έλληνας στο 
Αφγανιστάν, το πιθανότερο είναι να τον κλάψει η μανούλα 
του, εντούτοις αν έρθει παράνομα ένας Αφγανός στη χώρα 
μας, παίρνει άδεια παραμονής, μηνιαίο επίδομα, δωρεάν 
σπίτι, τηλέφωνο, υγειονομική περίθαλψη, παιδεία, νόμιμο 
παραεμπόριο, νόμιμη φοροδιαφυγή. Η αλεπού δε χώραγε 
στην τρύπα της, μουσαφιραίους γύρευε.
Και μολονότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 
άνεργων Ελλήνων, το κράτος κάνει κατάσχεση του σπιτιού 
του, μοναδικού περιουσιακού στοιχείου, για κάποιο χρέος 
που δεν μπορεί να πληρώσει, εξαιτίας του κράτους.

Εύρηκα! Εύρηκα!  Οι λαοί στην εξουσία!
Τέλος οι πόλεμοι!

Σαν σε πρόλογο. Βλέ-
ποντας από την αρχή του 
χρόνου τα μαύρα και πολύ 
πυκνά σύννεφα, αλλά και 
τα τύμπανα του πολέμου 
να ηχούν όλο και πιο δυ-
νατά, πιο γρήγορα, πιο 

κοντά στη χώρα μας, αλλά και γύρω στην 
περιοχή μας, νομίζω πως αυτό βάζει σε 
σκέψη όλους μας. Μήπως αρχίζει από τώρα 
ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος; Που ασφα-
λώς θα είναι πιο καταστροφικός από τους 
δύο προηγούμενους, που άφησαν πίσω 
τους εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες 
και τεράστιες καταστροφές σε λιμάνια, 
δρόμους, αεροδρόμια, κτίρια μεγάλης 
ιστορικής αξίας, και ακόμη ανεκτίμητης 
αξίας έργα τέχνης και πολιτισμού. Κι όλα 
αυτά όπως τα βλέπουμε να προβάλλονται 
τώρα σαν «ντοκιμαντέρ» από τους δείκτες 
της τηλεόρασής μας.

Πράγματι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος 
θα είναι πιο καταστροφικός λόγω της πλη-
θώρας των κατασκευαζομένων σύγχρονων 
όπλων με τεράστια καταστροφική ισχύ.

Βέβαια ένας παγκόσμιος πυρηνικός 
πόλεμος - κατά τη γνώμη μου - αποκλεί-
εται τελείως. Για δύο βασικούς λόγους. 
Ο πρώτος είναι ότι εάν γίνει ένας τέτοιος 
πόλεμος, στον πλανήτη Γη δεν θα μείνει 
ούτε ρουθούνι! Και γιατί είναι πολύ φυσικό, 
αυτοί που παράγουν αυτά τα όπλα, δεν 
νομίζω να έχουν πάρει την απόφαση να... 
αυτοκτονήσουν ομαδικά! Αλλά και επειδή 
εγώ όλους αυτούς... τους ξέρω! Φοβούνται 
μόνο το θάνατο!

Και ο δεύτερος λόγος, και θα έλεγα ο 
κυριότερος, είναι ότι εάν καταστραφεί ο 
περισσότερος πληθυσμός του πλανήτη, σε 
ποιον θα πουλούν τα όπλα τους; Αμ πώς!

Όμως η απειλή του τρίτου παγκόσμιου 
πολέμου υπάρχει και φαίνεται πως ο συ-
νεχιζόμενος πολυετής ή μάλλον οι πόλεμοι 
που γίνονται στη Συρία, παρουσιάζονται 
σαν... ορεκτικό! Και μάλιστα για πρώτη 
φορά παγκοσμίως σε μια χώρα με πολυ-
ετή εμφύλιο πόλεμο και σπαραγμό - εμείς 
έχουμε αρκετή εμπειρία από αυτούς! Στην 
ίδια χώρα να πολεμούν και πολλές άλλες 
χώρες, που αποβλέπουν σε δικά τους οι-
κονομικά συμφέροντα, όπως Αμερικάνοι, 
Ρώσοι, Τούρκοι, Κούρδοι, Ιρακινοί Κούρδοι 
και τέλος Τζιχαντιστές.

Και το ερώτημα είναι πώς ανέχονται όλοι 
αυτοί οι καλοπληρωμένοι διπλωμάτες του 

ΟΗΕ, που εκπροσωπούν τις χώρες τους, 
να παρακολουθούν σαν απλοί θεατές, σαν 
από τις κερκίδες του θεάτρου της Επιδαύ-
ρου. Τα εγκλήματα που διαπράττονται εις 
βάρος ακόμη και αμάχων αλλά και μικρών 
παιδιών, που δεν πρόλαβαν να χαρούν τις 
χαρές της ζωής; Το συμπέρασμα νομίζω 
βγαίνει εύκολα, ότι δυστυχώς σήμερα δεν 
υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες, φλογεροί ερα-
στές της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της αγάπης στον άνθρωπο.

Ηγούνται πιστεύω των χωρών τους, κάτω 
από ορισμένες εντολές σκοτεινών δυνάμε-
ων, αυτές που κινούν τα νήματα σε αυτόν 
τον πλανήτη. Και είμαι βέβαιος πως κανείς 
δεν τους έχει δει κατά πρόσωπο, ακόμη και 
οι ισχυρότεροι των μεγάλων χωρών τους. 
Και είναι τόσο πανίσχυροι, ώστε σε λίγη 
ώρα να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις 
και να δίνουν εντολές για κινήσεις σαν 
επάνω σε μια παγκόσμια σκακιέρα, που αλ-
λάζουν την πορεία της ιστορίας των λαών. 
Ένα παράδειγμα η χώρα μας.

Εδώ ας αφήσουμε τα παλιά - που ενώ 
οι... φίλοι και γείτονές μας παραβιάζουν 
κατάφωρα εις βάρος μας τους κανόνες, 
τις διεθνείς συμφωνίες, το διεθνές δίκαιο 
και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως το αποκαλούν, οι σύμμαχοι και φίλοι 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. 
Αντί να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις, όπως εμπάργκο, ακόμη και διακοπή 
των διπλωματικών σχέσεων, κάνουν τον... 
Κινέζο! Αλλά αντίθετα κλείνουν συμφωνίες 
δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί αυτό συμφέ-
ρει τις χώρες τους. Συμφωνίες για αγορά 
αεροπλάνων από την Αμερική, S400 από τη 
Ρωσία, τανκς από τη Γερμανία, ελικόπτερα 
από Ιταλία, διάφορα οπλικά συστήματα από 
Γαλλία και τράβα... κορδέλα!

Και θα δείτε κάποια στιγμή - ο μοι γένοιτο 
- να στείλει ο Ερντογάν στα 18 νησιά που 
διεκδικεί - έναντι των 126 που διεκδικούν 
οι Κεμαλικοί - να «προσαράξουν» μερικές 
παλιομαούνες σε αυτά και να πουν ότι τα 
νησιά αυτά είναι δικά μας. Ορίστε και οι... 
χάρτες! Ορίστε και το... φιρμάνι του Μωά-
μεθ του κατακτητή. Και να η υπογραφή του 
τελευταίου Αυτοκράτορα που παρέδωσε 
την πόλη. Ορίστε και το... γνήσιο της υπο-
γραφής του Αυτοκράτορα, επικυρωμένη 
από το πλησιέστερο... αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής! Σε αυτά - πρέπει να το πα-
ραδεχτούμε - οι Τούρκοι είναι αχτύπητοι!

Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Να και πάλι 

η αγορά του αιώνα σε μαχητικά αεροπλάνα. 
Να η αγορά του αιώνα για αγορά πολεμι-
κών πλοίων, για να έχουμε την υπεροχή στη 
θάλασσα κλπ. κλπ. Αποτέλεσμα. Αύξηση του 
ΕΝΦΙΑ. Αύξηση στην εφορία, αύξηση στον.. 
ΦΠΑ από 24% στο 48%! Τέλος το ΕΚΑΣ, 
ο ΟΓΑ, τα επιδόματα και οι άλλες τέτοιες.. 
παρωχημένες πληρωμές! Κοπή στο... μισό 
οι μισθοί και οι συντάξεις! Κατάργηση 
όλων των φαρμάκων, γιατί παρουσιάζουν... 
παρενέργειες! Αντιθέτως το κράτος θα 
ρίξει το βάρος της προσπάθειάς του για 
την υγεία των πολιτών με συνεχή εργασία 
μόνο... 12 ωρών! Εν συνεχεία άσκηση του 
σώματος επί 2 ώρες τουλάχιστον σε σύγ-
χρονες αθλητικές εγκαταστάσεις! Εδώ πολύ 
φοβούμαι μήπως ο Ερμής του Πραξιτέλη 
και η Αφροδίτη της Μήλου ζητήσουν... 
μεταγραφή! για να γίνουν υπήκοοι άλλης 
χώρας, διότι θα θεωρούνταν... παχύσαρκοι! 
Και καθώς περνούσαν από το μυαλό μου 
- όσο υπάρχει τέλος πάντων - όλες αυτές 
οι σκοτεινές και φρικτές σκέψεις, ξαφνικά 
πέρασε σαν αστραπή μια λαμπρή ιδέα, από 
τον πάντα εν εγρηγόρσει... αλάνθαστου 
εγκεφάλου μου! Σκέφτηκα δηλαδή μήπως 
μπορεί να υπάρξει ή να βρεθεί τρόπος 
όλους αυτούς τους δαίμονες να τους 
παραμερίσουμε και να τους στείλουμε στο 
πυρ το εξώτερον, στην αιώνια κόλαση, για 
να μάθουν από... πρώτο χέρι τι ωραία και 
καλά πράγματα πέτυχαν για όλους εμάς!

Και να η μεγαλοφυής ιδέα που είμαι 
βέβαιος πως θα τη... ρουφήξετε σαν το 
δροσερό νερό όπως ο πεζοπόρος στη 
Σαχάρα! Να δημιουργηθεί δηλαδή σε κάθε 
χώρα ένα «τάγμα θανάτου για την ειρήνη» 
θα το ονομάσω εγώ, που θα αποτελείται 
από χίλιους περίπου λεβέντες όπως... εγώ!

Σκοπός της δημιουργίας του στην πρώτη 
φάση θα είναι η συγκέντρωση όσων υπο-
γραφών απαιτούνται για την προκήρυξη 
από την κυβέρνηση δημοψηφίσματος. Το 
ερώτημα του δημοψηφίσματος θα είναι 
ένα και μοναδικό: ΕΙΡΗΝΗ ή ΠΟΛΕΜΟΣ! 
ΝΑΙ στην ΕΙΡΗΝΗ, όχι στον ΠΟΛΕΜΟ! Το 
αποτέλεσμα νομίζω πως ήδη είναι γνωστό!

Στη δεύτερη φάση αυτό το «τάγμα 
θανάτου για την ειρήνη» θα είναι πλέον 
επισήμως ανεξάρτητος φορέας που θα 
εγγυάται για την ειρήνη «εν ονόματι του 
ελληνικού λαού» και θα αναφέρεται από το 
πρώτο άρθρο του Συντάγματος. Η εγγύηση 
θα είναι εξασφαλισμένη, χάρις στον... βαρύ 
οπλισμό που θα διαθέτει το «τάγμα» και που 

Γράφει ο: 
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Ο
ι κάτοικοι του Καλαμακίου έχουν 
την ατυχία, προκειμένου να επι-
σκεφθούν τα Ίσθμια, να χρειά-

ζονται να περάσουν από την γέφυρα 
της διώρυγας, που εδώ και μήνες 
είναι μόνιμα κατεβασμένη. Έτσι είναι 
υποχρεωμένοι να κάνουν ένα μεγάλο 
κύκλο. Να  ανέβουν στον ΑΒασιλόπουλο 
και να ξανακατέβουν παράλληλα της 
διώρυγας για να φθάσουν στα Ίσθμια. 

Αυτό φυσικά βάζει σε ταλαιπωρία τους κατοίκους και 
ιδίως κάθε Παρασκευή που λειτουργεί η λαϊκή αγορά. 
Οι περισσότεροι εξυπηρετούνται με τα αυτοκίνητά τους 
ή με γείτονες που διαθέτουν ΙΧ. Σε μια δημοκρατία και 
δη δημοκρατική κοινωνία, ένα τέτοιο γεγονός θα είχε 
ανησυχήσει τους κρατούντες και θα είχαν δώσει λύση. 
Εκτός  μιας δικαιολογίας. Αν όλα είναι αφημένα στον 
αυτόματο πιλότο. Την προηγούμενη Παρασκευή ΕΙΔΑ 
συμπολίτη μας να κρατά και στα δυο του χέρια τσάντες 
της λαϊκής και να κατηφορίζει τη μεριά της διώρυγας 
του Καλαμακίου. Διανοείστε πόσα χιλιόμετρα έκανε 
αυτός ο άνθρωπος για να πάει τα απαραίτητα στο 
σπίτι του; Δημοκρατία είναι να έχει ΚΑΙ ο ένας πολίτης, 
που δεν έχει τα μέσα [οικονομικά, όχημα] το προνόμιο 
να μην μπαίνει σ΄ αυτό τον Γολγοθά προκειμένου να 
αποκτήσει τα αναγκαία της εβδομάδας. Καλά αυτοί οι 
ψηφοζήτουλες με τι μούτρα θα ξαναπάνε να εκλιπα-
ρήσουν για να ξανακαθίσουν στην καρέκλα τους; Δεν 
τους αγγίζουν τα προβλήματα των συμπολιτών τους; 
Ψύλλους στ΄ άχυρα θα μου πείτε. Αν είχαν έστω λίγη 
ευθιξία θα ήταν διαφορετικά ο τόπος. Γελάω πραγμα-
τικά, όταν βλέπω εδώ και μήνες έναν τύπο να ξύνει τη 
σκουριά στα προστατευτικά κάγκελα στην παραλία του 
Καλαμακίου, να έχει βάψει κάνα δυο μέτρα και όταν θα 
προσπαθήσει να ξαναβάψει τα υπόλοιπα θα χρειαστεί 
να ξανατρίψει τη σκουριά, γιατί ξανασκουριάσανε. Αχ! 
Δύσμοιρο χωριό κατά τα μυαλά σας και οι αφέντες σας. 
Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, όταν 
αποφασίστηκε να γίνετε λαϊκή, όρισαν τον μισό χρόνο 
να γίνετε στα Ίσθμια και τον άλλο μισό στο Καλαμάκι. 

Εντελώς «δημοκρατικά» αυτό καταργήθηκε και έμεινε 
μόνιμα στα Ίσθμια. Φαίνεται πως οι απέναντι έχουν 
μπάρμπα στην Κορώνη.

Μα θα μου πείτε αποκλειστική ευθύνη είναι των 
κρατούντων οι εξυπηρέτηση των πολιτών η διοίκηση 
της διώρυγας είναι άμοιρη ευθυνών;

Και φυσικά όχι αλλά η διώρυγα είναι κάτι σαν το 
κράτος. Το κράτος είναι σαν την οικογένεια για να 
καταλάβετε πως λειτουργεί. Έχετε κάποιες αρχές στο 
σπίτι σας, κάποια παιγνίδια πχ ακριβά που δεν τα δίνετε 
εύκολα στα παιδιά σας να παίζουν. Έχετε επισκέψεις και 
θέλετε ησυχία. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τα παιδιά 
σας να χαλάσουν τον κόσμο στις φωνές και να μην σας 
αφήνουν ήσυχους. Τι κάνουμε εν προκειμένω; Τους 
δίνουμε τα παιγνίδια και γλυτώνουμε τη φασαρία, με 
φυσικό επακόλουθο να τα βρούμε διαλυμένα αργότερα. 
Έτσι ακριβώς λειτουργεί και το κράτος. Μόνο που τα 
παιγνίδια θέλουν επιτηδευμένα χέρια και όχι κομματικές 
μαριονέτες. Αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνο στη 
διώρυγα αλλά σε κάθε υπηρεσία, που ω του θαύματος 
σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης αλλάζουν και όλοι αυτοί 
οι αργόσχολοι με νέα αργόσχολα φυντάνια.

Ιούνιος  1986 ήμουν το τελευταίο αυτοκίνητο που 
πέρασε την βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας πριν 
την κλείσουν οι βερικοκοπαραγωγοί. Επιστρέφοντας 
από την Κόρινθο η διώρυγα είχε βάλει βάρκες και με-
τέφεραν τον κόσμο από τη μια μεριά στην άλλη. Έτσι 
λειτουργούν οι υπηρεσίες σε μια δημοκρατία. Τούτοι 
εδώ μας είδαν αλευρωμένους και μας πέρασαν για 
μυλωνάδες. Καρφάκι δεν τους καίγεται. Άσε τον κόσμο 
να ταλαιπωρείτε εξ΄ άλλου που να βρει το δίκιο του. 
Λειτουργεί τίποτα και δεν το ξέρω;  

Θέλετε άλλο παράδειγμα; Εκεί ακριβώς που έγιναν 
οι κατολισθήσεις μέσα στη διώρυγα το 1997 ή 8 είχε 
πέσει ένα αυτοκίνητο Fiat μπλε σκούρο. Έχω και φω-

τογραφίες μάλιστα αφού κατέβηκα με την κόρη μου και 
έψαξα μήπως υπήρχε άνθρωπος μέσα. Πως έφτασα; 
Υπήρχε ένα διάζωμα όπου μπορούσες να περπατήσεις 
μια διαδρομή περίπου 150 μέτρα και να φτάσεις ακρι-
βώς κάτω από την γέφυρα λυμάτων. Εκεί είδαμε πως 

το διάζωμα είχε ανοίξει λες και το είχες κόψει με μαχαίρι 
και ήταν θέμα χρόνου να ξεκολλήσει και να φράξει τη 
ροή της θάλασσας. Τόσοι υπεύθυνοι έκαναν πασαρέλα 
στη διοίκηση της διώρυγας κανείς δεν πήρε χαμπάρι τι 
μπορεί να συμβεί; Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και 
ειδικές γνώσεις να αντιληφθείς τον ερχομό του μοιραί-
ου. Στον πρώτο αγώνα του διάπλου ξανακατεβήκαμε 
με την κόρη μου να παρακολουθήσουμε τους αθλητές. 
Δυστυχώς το διάζωμα είχε καταρρεύσει και μέχρι τώρα 
δεν μπορείς να φτάσεις στο σημείο που πριν 20 χρόνια 
πήγαινες. Η φυσιολογική φθορά έχει επέλθει. Το αστείο 
της υπόθεσης είναι ότι βάζουν αθλητές να αγωνίζονται 
χωρίς ίχνος σκέψης του ατυχήματος. Άκουσα δε την 
υπεύθυνη πως έχει μάλιστα παραχωρηθεί για κάποια 
χρόνια. Μιλάμε για τόση υπευθυνότητα. Τελικά αυτός ο 
τόπος μου θυμίζει τον εαυτό μου σε σχέση με τα Αγγλικά. 
Όσες φορές προσπάθησα να τα μάθω δεν τα κατάφερα. 
Ξέρετε γιατί; Στα  τεστ που έκανα για να καταταγώ στο 
ανάλογο τμήμα, θεωρούσαν πως δεν πρέπει να ξεκινή-
σω από την αρχή αλλά κάπου στη μέση με αποτέλεσμα 
να είχα σαθρές βάσεις και στα δύσκολα κοιτούσα τον 
ουρανό για τυχόν επιφοίτηση. Και το κυριότερο δε στα 
εγκλήματα να υπάρχει τιμωρία. Φωνάζεις, κλαις για να 
παίξεις με τα ακριβά παιγνίδια; Να ξέρεις πως θα ζυγι-
στείς θα ελεγχθείς και αν βρεθείς λειψός η δικαιοσύνη 
θα είναι αμείλικτος…         

ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΩΝ…ΙΣΘΜΙΩΝ

Εις εμαυτούς....
...αρνούμαι να συζητήσω
αν είμαι προδότης
Μίμης Χριστοφιλάκης,
Η χειραψία έγινε με το βλέμμα

Δεν βγαίνει νόημα, είτε δεις την 
εικόνα από τα δεξιά, είτε την κοιτά-
ξεις από αριστερά.Μόνο κραυγές 
αγανάκτησης και οιμωγές οργής.

Ένα Αχ! κι ένα Άχτι συναντιώνται 
απρόβλεπτα στο σταυροδρόμι των 
ένθεν/κακείθεν ιδεολογημάτων, τα 
οποία έχουν μεταφερθεί στις νεότερες γενιές ως μύθος 
και ως θρύλος.

-Άλτ, τίς εί; Όνομα, Επώνυμο, Σύνθημα...
Δεν απαντάμε σε τίποτα ‘’διότι ουδέν γνωρίζουμε 

περί του φόνου’’.Μόνον ο φόβος μας έχει απομείνει 
για το μέλλον κι έτσι εξορκίζουμε το παρελθόν. Άπα-
ντες μ.Χ [μετά Χριστόν] προφήτες και πάντες Πόντιοι 
Πιλάτοι με πλυμένα τα χέρια[και ξεπλυμένα τα λεφτά 
και τα χρέη].Σε όλα τα πράγματα συμβιβασμένοι, ασυμ-
βίβαστοι όμως στα σύμβολα, δηλαδή σε ό, τι δεν μας 
ακουμπάει ευθέως.

Οι ‘άλλοι’ αν θέλουν ας αλλάξουν το Σύνταγμά 
τους, εμείς πάντως θ’αλλάξουμε τα φώτα όλων στο 
Σύνταγμα.

Ζώντας μέσα σε μιά πολιτική κουλτούρα ιδεολογι-
κο-κομμένου παρελθόντος και ιδεολογικο-ραμμένου 
μέλλοντος δεν χωράμε πλέον σε κανένα κουστούμι.
Κινούμενοι άναρχα ανάμεσα στις ντουντούκες γι’ αφελ-
ληνιστική [μη]αυτοσυνειδησία και στους σιγαστήρες 
μιάς ιδιότυπης ‘αριστερής[;]φρονηματικής μετα-Δη-
μοκρατίας[;]’όχι μόνον απολέσαμε την ταυτότητά μας 
αλλά δεν διαθέτουμε πια ούτε ψήγμα [φαντασιακής 
έστω]αυτογνωσίας.

Καλή μας τύχη.
ΥΓ.’’Γιατί περισσότερο φοβάμαι τα δικά μας λάθη
παρά τα σχέδια των εχθρών’’[Θουκιδίδης, Α, 144, 1]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

αποτελείται από... ένα και μοναδικό όπλο! 
που όμως η κάνη του θα είναι στραμμένη 
στον εκάστοτε αρχηγό του κράτους! Στη 
δική μας χώρα, που είναι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Το ίδιο θα ισχύει για όλες 
τις άλλες χώρες που αρχηγοί του κράτους 
μπορεί να είναι Βασιλιάς, Πρόεδρος Δημο-
κρατίας, Καγκελάριος, Γενικός Γραμματέας, 
Εμίρης ή... κακομοίρης! Κι αυτό γιατί για 
την κήρυξη του πολέμου πρέπει να βάλει 
την υπογραφή του απαραιτήτως ο αρχηγός 
του κράτους. Και μπαίνει η ερώτηση. Ποιος 
τρελός από όλους αυτούς θα βάλει την 
υπογραφή του κάτω από ένα τέτοιο κείμε-
νο, όταν ξέρει ότι άμεσα απειλείται η ζωή 
του και η ζωή ολόκληρης της οικογένειάς 
του, τουλάχιστον πρώτου βαθμού; Εκτός 
βέβαια του... γράφοντος! Πέραν βέβαια των 
συνεπειών της χώρας από τις αντιδράσεις 
όλων των άλλων χωρών.

Για να δούμε τώρα το αποτέλεσμα από 
την οριστική εξάλειψη των πολέμων.

1. Τέλος οι κατασκευές φονικών όπλων 
παντός τύπου. Τέλος οι κατασκευές πολε-
μικών αεροπλάνων, πλοίων, αεροπλανο-
φόρων κλπ., που τα περισσότερα στο τέλος 
κατέληγαν στα βάθη των θαλασσών, ενώ 
τώρα όλα αυτά τα υλικά θα χρησιμοποι-
ηθούν για την κατασκευή και εξοπλισμό 
ό,τι χρειάζεται ένα σύγχρονο και μάλιστα 
πλούσιο σπίτι. Και βέβαια με τις απαραίτη-
τες τώρα σύγχρονες ανέσεις (αυτοκίνητο, 
σκάφος αναψυχής κλπ.).

2. Τέλος πλέον οι στρατιές στρατιωτών 
και στρατιωτικών (Αρχιστράτηγοι, Στρα-
τηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι και τράβα... 
κορδέλα) σε ολόκληρο τον κόσμο!

Κάντε έναν «μπακαλίστικο» υπολογισμό 
να δείτε όχι πόσα δισεκατομμύρια, αλλά 
πόσα τρισεκατομμύρια στοιχίζουν κάθε 
χρόνο όλα αυτά για την προετοιμασία ή την 
αποφυγή ενός πολέμου. Φυσικά όλα αυτά 
τα ιλιγγιώδη ποσά θα γυρίσουν πάλι στους 
πολίτες όλου του κόσμου, που θα ζουν 

πλέον χωρίς φόβο, αγωνία και περιπέτειες. 
Αλλά πλούσιοι και ευτυχισμένοι εν ειρήνη!

Για τη χώρα μας αυτό θα σημαίνει: Τέλος 
ο... ΕΝΦΙΑ! Τέλος οι δυσβάσταχτοι φόροι. 
Τέλος τα μνημόνια και τα χρέη. Τέλος οι 40 
ώρες εργασίας την εβδομάδα, αλλά μόνο... 
20! Τέλος οι συντάξεις στα 67, αλλά στα... 
50 και πολλά είναι! Και τέλος για να μη 
σας κουράζω με λεπτομέρειες, πιστεύω 
κατόπιν όλων αυτών θα έχετε σχηματίσει 
τη γνώμη πως ο πλανήτης Γη δεν θα είναι 
αυτός που ξέρουμε μέχρι σήμερα, που η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της 
βλαστημούν την ώρα και τη στιγμή που 
γεννήθηκαν σε αυτόν! Αλλά ένας πλανήτης 
που θα μοιάζει - και θα είναι - ένας νέος 
Παράδεισος χωρίς... μηλιές!

Εδώ πολύ φοβούμαι μήπως μερικοί 
γνωστοί και φίλοι μου αναρωτηθούν. Βρε 
μπας και ο φίλος μας Λαζαρίδης χτύπησε... 
μπιέλα και χάνει λάδια; Και είμαι βέβαιος 
πως για να διαπιστώσουν εάν τα έχω... 
400, θα μου βάλουν ένα πολύ δύσκολο 
πρόβλημα.

Βρε φίλε, όλα αυτά που λες και γράφεις 
είναι πάρα πολύ ωραία και καλά και μπρά-
βο σου. Και να ξέρεις πως όλη η ανθρω-

πότητα θα σε ευγνωμονεί στους αιώνες.
Για πες μας όμως, η... συνταγή για την 

εξαφάνιση των πολέμων που γράφεις, εί-
ναι πράγματι σωστή, και πάλι μπράβο σου.

Όμως πες μας, τους θρησκευτικούς πο-
λέμους πώς θα εξαφανιστούν, που η ιστο-
ρία μάς διδάσκει πως οι πόλεμοι αυτοί είναι 
πιο σκληροί, πιο ανελέητοι, πιο βάρβαροι, 
πιο φρικαλέοι, με τελευταίο παράδειγμα 
τον πόλεμο των τζιχαντιστών;

Πράγματι, εδώ πρέπει να ομολογή-
σουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο 
πρόβλημα!

Όμως η απάντηση είναι ακαριαία και 
απλή: «Έχουν γνώσιν οι φύλακες».

Αυτό σημαίνει πως ήδη έχω μεριμνήσει 
και... γι’ αυτό!

Σε αυτή την περίπτωση θα κληθούν 
όλοι οι αρχηγοί των θρησκειών και των 
δογμάτων του πλανήτη - που είναι πολ-
λές χιλιάδες - να συγκεντρωθούν στο 
Άγιο όρος! Εκεί γονυπετείς μέρα νύχτα θα 
προσεύχονται στο... θεό τους να εμφανιστεί 
και να αναγγείλει ποιος είναι ο άρχων του 
σύμπαντος.

Και φανταστείτε ξαφνικά μέσα σε αυτή 
την κατανυκτική ατμόσφαιρα και με από-
λυτη ησυχία... ΤΣΟΥΠ να κατέβει από τον 
διπλανό ΟΛΥΜΠΟ ο... ΑΡΗΣ! Ο Θεός του 
πολέμου! Και να βροντοφωνάξει τόσο 
πολύ δυνατά, ώστε να ακουστεί μέχρι το... 
γειτονικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ 
(... χιλιόμετρα τουλάχιστον απόσταση), που 
έχει αγώνα και μάλιστα έχει βάλει και... 
ΓΚΟΟΟΛ!

Εγώ, θα αναγγείλει ο ΑΡΗΣ, ο θεός του 
πολέμου, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο άρ-
χων του σύμπαντος! Και απαιτώ πίστη και 
αφοσίωση στις εντολές μου. Και για να μην 
κουβαλά βαριές μαρμάρινες πλάκες, όπως 
ο Μωυσής, θα έχει μεριμνήσει - άλλωστε τι 
θεός θα είναι - επειδή οι λαοί είναι πολλοί, 
θα έχει έρθει ένα τριαξωνικό ανατρεπόμε-
νο φορτηγό γεμάτο με όλα τα σύγχρονα 
σημερινά μέσα επικοινωνίας, video, sms, 
facebook, twitter, messenger κλπ. και ο 
ΑΡΗΣ μοιράζοντάς τα θα φωνάζει: Πάρτε... 
κόσμε! Και από κάτω όλοι με απλωμένα 
χέρια θα παρακαλούν: Δώσε και σ’ εμένα... 
μπάρμπα!

Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή - ο μοι 
γένοιτο - τι θα συμβεί. Τι λεμόνι, τι νεράντζι, 
τι αυγά, τι σάπιες ντομάτες θα εκτοξευτούν 
εναντίον μου δεν λέγεται!

Εκτός ότι θα έχω γίνει και ρεζίλι των 
σκυλιών!

Πω, πω, πωωωω τι εφιαλτικό όνειρο 
ήταν κι αυτό απόψε!

Καλημέρα σας!
ΥΓ: Κι όμως ΓΙΝΕΤΑΙ!
Υπογραφή ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ!

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Τι τρόπους σκέφτονται για να 
μας φορολογήσουν, δε λέγεται, 
ωρύεται ο φορολογούμενος, 
από το δίκιο καίγεται!

Ως τα χτες φορολογούσαν τα 
ΙΧ αν το κυκλοφορούσες,  
αν όχι παρέδινες τις πινακίδες, 
κι ακίνητο το κρατούσες!

Όμως τα φορομπηχτικά σαΐνια, 
κοίτα τι σκεφτήκανε, 

κι αν είν’άδικο και ξεφτίλα, διόλου δε 
νοιαστήκανε!

Από έλλειψη χρημάτων, παραδίδεις πινακίδες, 
τώρα θα πληρώσεις φόρο, που τέτοιο δεν 
ξαναείδες!

Ειδικό θα δώσεις φόρο, πουν φόρος …
ακινησίας, 
αυτός ο φόρος είναι εκτός λογικής και 
φαντασίας!

Κοίτα τι σκεφτήκανε και από ποιους παν’ να 
εισπράξουν, 
στόχος τους μόνο ο φόρος, κι αδιαφορούν τι 
θα πράξουν!

Ξέρουν ποιοι δίνουν τις πινακίδες, οι έχοντες… 
αφραγκία, 
κι όμως για να βάλουν φόρους, δεν χάνουν 
ευκαιρία!

Τα υπέρ που πρώτα τάζαν, δεν βλέπουμε να τα 
πράττουν,  
αντιθέτως βγάζουν νόμους, μοναχά για να 
εισπράττουν!!

ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΦΟΡΟ

ΣΚΕΦΤΗΚΑΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ!

Κυρίως από τους απο-
μάχους της εργασίας και 

τους εργαζομένους. Κατά τα ΜΜΕ από το 
πρώτο μνημόνιο εάν «λεφτά υπάρχουν» 
έως το τρίτο «που πήγαν τα λεφτά» όλες 
οι εξουσίες γνωρίζουν πώς τα χρήματα 
δεν τα έφαγαν οι συνταξιούχοι ούτε οι 
εργαζόμενοι, ίσως χάθηκαν από λάθη 
εξουσιών στις τσέπες δανειστών. Σήμερα 
ο νόμος 4387/2016 κατά τους ειδικούς 
είναι ο χειρότερος, έφερε την μεγαλύ-
τερη οριζόντια και καθολική μείωση 
συντάξεων απ’ όλες όσες έχουν γίνει έως 
σήμερα με τα μνημόνια, πάνω από 4 δις 
ευρώ το χρόνο, παίρνει η κυβέρνηση από 
τους συνταξιούχους για τα δανεικά… Από 
λάθη και παραλείψεις των εξουσιών και 
όχι των πολιτών. Κάθε νοήμονας πολίτης 
γνωρίζει πως οι κοινωνικές ανισότητες, 
υπήρχαν και θα υπάρχουν όσο υπάρχει το 
γένος μας. Για να έρθουν οι καλύτερες μέ-
ρες θα πρέπει όλοι μας να μην πιστεύουμε 
στα μεγάλα «ΘΑ» του πολιτικού λόγου. Το 
κράτος έχει συνέχεια, η πολιτική κανό-
νες, το κεφάλαιο το πολεμάς όταν είσαι 
κεφάλαιο, όχι με λόγια μαγκιάς. Κάποιος 
Ισπανός συγγραφέας και δημοσιογράφος 
είχε πει: 

Εάν θέλω να γελάσω με έναν βλάκα 
ασκών εξουσία, δεν πάω μακριά γελώ με 
τον εαυτό μου. Όλοι μας έχουμε ευθύνη 
όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στον 
τόπο μας, η ψήφος μας μπορεί να αλλά-
ξει δρόμους για κάτι καλύτερο στη χώρα 
των ΣΟΦΩΝ. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ

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

Επιγραμματικά (22/04 – Παγκόσμια Ημέρα της Γης)
Φύση: Ο φυσικός, ο υλικός κόσμος και οι νόμοι που τον 
διέπουν, το φυσικό σύμπαν, η «φύση του ανθρώπου». Το 
σύνολο των τάσεων του ανθρώπου, κάθε τι που είναι 

φυσικό και όχι τεχνητό.
Μητέρα Φύση, όλα από σένα προέρχονται και όλα γυρίζουν σε 
σένα. 
Κατηγορούνται ότι είναι ρομαντικοί (αφελείς) αυτοί που στις μέρες 
μας αγαπούν τη φύση και μιλούν για τη μόλυνση του περιβάλλο-
ντος, για μια παγκόσμια σταυροφορία για την προστασία της φύση. 
Όποιος σέβεται το φαρμακείο του Θεού, ΣΕΒΕΤΑΙ τον εαυτό του!
Καθημερινά πληρώνουμε την ευμάρεια του περιττού, του τεχνητού 
πολιτισμού, με τη μόλυνση της φύσης, που είναι υπεύθυνη για 
πολλές μορφές καρκίνου…
Η ισορροπία, η τάξη είναι ο πρώτος νόμος της φύσης και ένας 
ένδοξος πρόγονός μας έλεγε πως η φύση είναι ισχυρότερη από 
κάθε διδασκαλία του ανθρώπου….
Η επιστήμη μπορεί να κάνει λάθος, η φύση όμως ποτέ…
Η φύση είναι γιατρός των νοσημάτων (Ιπποκράτης)
Ο πιο νομοταγής πολίτης είναι η φύση κατά την ταπεινή μου γνώμη 
«Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτε-
λεί υποχρέωση του Κράτους: (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 24). 
Ολιγόλογη είναι η φύση στην ομιλία της, γιατί όχι και ο άνθρωπος;
Η φύση είναι το σπίτι μας, αξίζει να το φροντίζουμε και να το δια-
τηρούμε ΚΑΘΑΡΟ …Μήπως η Ελληνική Φύση είναι πιο ωραία, πιο 
έξυπνη από τους Έλληνες; … Η φύση από μόνη της οδηγεί στο καλό…
Είθε η μεγαλοπρέπειά της, η θεία σοφία της να μας συντροφεύει 
διά βίου. 

ΗΛΙΟΣ ΟΥΧ ΥΠΕΡΒΗΣΕΤΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ…

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

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

Φίλοι μου, 
Από καταγραφές του Ιστορικού Ιωάν-
νη Φιλήμονα, μα πάνω απ’ όλα από το 
αφήγημα του... γηγενή Λουτρακιώτη 

και φίλου Κοσμά Λό-
ντο-Γέρου, ο οποίος 
εκτός από κόσμημα 
του τόπου αποτελεί 
και... κινητή ιστορική 
βιβλιοθήκη, πήρα το 
θάρρος να συρράψω 

ουσιαστικά, γραπτό και προφορικό 
λόγο, για τον κυριότερο συντελεστή 
της ιστορικής μάχης της Περαχώρας, 
και όχι μόνο, τον αγωνιστή και Έπαρχο 
Γεώργιο Διδασκαλόπουλο.
Από τα όσα ακολουθούν, το συ-
μπέρασμα είναι ότι τότε ο Αγώνας 
για τη λευτεριά της πατρίδας ήταν 
ανιδιοτελής, από απλούς και λαϊκούς 
ανθρώπους, αγωνιστές και πατριώτες.
Οι Διδασκαλοπουλαίοι ήταν μια 
αρχοντική οικογένεια με μέλη διδα-
σκάλους, αρχιερείς και προκρίτους, 
οι οποίοι αρχικά είχαν εγκατασταθεί 
στους Πενταγυιούς της Δωρίδας και 
στη συνέχεια, γύρω στο 1770, ήρθαν 
και εγκαταστάθηκαν στην Περαχώρα, 
κυνηγημένοι μπορεί να πει κάποιος 
από τους Τουρκαλβανούς, μετά την 
αποτυχημένη επανάσταση των εκεί 
«προυχόντων».
Ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος είχε 
«πλατιά» μόρφωση, όπως αυτή τότε 
λεγόταν, και κέρδισε την εμπιστοσύνη 
του Τούρκου δυνάστη της Κορινθίας 
Κιαμήλ Μπέη, του επονομαζόμενου 
και «μεγαλοενδοξοπρεπέστατος», ο 
οποίος τον έκανε Γραμματέα του. Ο 
Τούρκος αυτός δυνάστης της περιο-

χής Κορίνθου και Μεγαρίδος είχε 40 
πύργους και μεγαλοπρεπή Σαράγια 
στο Σοφικό και Αρχαία Κόρινθο.
Ο Γ. Διδασκαλόπουλος λόγω της 
θέσης του, της επιρροής και της... 
καπατσοσύνης του, μαζί με τον φίλο 
του Θεοχαράκη Ρέντη προσέφεραν 
ανεκτίμητη βοήθεια και ευεργεσίες 
στους κατατρεγμένους ομόθρησκους 
Έλληνες της εδώ περιοχής, του Μοριά 
και μέχρι τη Ρούμελη. Επίσης πάλι 
αυτός κυριολεκτικά έσωσε από την 
εκτέλεση τον Απόστολο της Φιλικής 
Εταιρείας (Φ.Ε.), γνωστό ήρωα Ανα-
γνώστη Παπαγεωργίου, γνωστός και 
ως Αναγνωσταράς, Στρατηγός κατά 
την Επανάσταση του 1821. Αλίμονο 
όμως, όπως συμβαίνει πάντα, το Ελ-
ληνικό Έθνος έχει κι έναν... Εφιάλτη, 
ο οποίος τότε λεγόταν Τζάνες, που 
πρόδωσε το κρησφύγετο του Ανα-
γνωσταρά στον Κιαμήλ Μπέη και την 
τελευταία στιγμή ο Διδασκαλόπουλος 
πρόλαβε και τον φυγάδευσε, ο δε 
προδότης Τζάνες είχε την τύχη που 
του άξιζε, δηλαδή την εκτέλεση. 
Ο Ιστορικός Ιωάννης Φιλήμονας 
γράφει ότι ο Περαχωρίτης πλέον Γ. 
Διδασκαλόπουλος μυήθηκε μεταξύ 
των πρώτων στη Φιλική Εταιρεία 
(Φ.Ε.) με εντολή των ιδρυτών της Ξάν-
θο, Σκουφά και Τσακάλωφ, από τον 
Καλαβρυτινό διδάσκαλο Νικηφόρο 
Παμπούκη της Ύδρας. Στη συνέχεια 
ο Γ. Διδασκαλόπουλος «κατήχησε» 
στη Φ.Ε. τον Περαχωρίτη Σταύρο 
Νικολάου, που ήταν υποπρόξενος 
της Ρωσίας στην Κόρινθο, και άλλους 
πολλούς, όπως τον Αναγνώστη Οι-
κονομόπουλο, τον Μεγαρίτη έμπορο 

Αθανάσιο Μαρτζέλο με καταγωγή 
από το Σοφικό, τον προεστό της Κο-
ρίνθου Χατζηαναγνώστη και άλλους 
πολλούς. Επίσης μύησε αυτός και 
τα αδέλφια του Στάμο και Βασίλη 
και τον Περαχωρίτη παπά Σταμάτη 
Πρωτόπαπα.
Αρχές Μαρτίου του 1821 ο Γ. Διδα-
σκαλόπουλος προφασίστηκε ασθέ-
νεια, εγκαταλείπει τον Κιαμήλ Μπέη 
και δραστηριοποιείται για την προε-
τοιμασία της Επανάστασης.
Στα μέσα Μαρτίου 1821 και με ώριμες 
πλέον τις συνθήκες, οι αναφερόμενοι 
πρόκριτοι σε επιστολή που έγραψε ο 
Γ. Διδασκαλόπουλος προς τον Ιωάννη 
Κλάδο, που ήταν Έφορος της Φ.Ε. 
(Αρχηγός των Α., όπως γνωρίζονταν 
οι μυημένοι στη Φ.Ε.) και πρόξενος της 
Ρωσίας στην Ύδρα, αναφέρει μεταξύ 
άλλων ότι είναι πρόθυμοι και έτοιμοι 
να συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό 
με το αίμα τους. Οι πρόκριτοι αυτοί 
ήταν: οι εκ των Κουντούρων, των 
Μεγάρων, της Περαχώρας, της Βιλίας 
και της Μπισίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την επι-
στολή αυτή γίνεται άμεσα αντιληπτό, η 
αναγνώριση, ο σεβασμός και η υπακοή 
προς τους ανωτέρους, των μπροστά-
ρηδων και ανιδιοτελών ηρώων της 
εποχής εκείνης για το ιερό ιδεώδες 
της Επαναστάσεως.

Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Συνεχίζεται

Ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος και η 
συμβολή του στον αγώνα του 1821

ΜΕΡΟΣ Α΄
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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 

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

Η δυσαρθρία είναι ένας 
τύπος κινητικής διαταραχής 
της ομιλίας και χωρίζεται 
σε:
Αταξική δυσαρθρία 
Προκαλείται από βλάβη στο 
παρεγκεφαλιδικό σύστημα. 
Τα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν ανακριβή 
άρθρωση συμφώνων, ακα-
νόνιστα αρθρωτικά λάθη 
και υπερβολικό και ίσο το-
νισμό. Χαρακτηρίζεται από 
αργή, ανακριβή κίνηση και 

υποτονία. 
Χαλαρή δυσαρθρία
Οφείλεται σε βλάβη των κινητικών μονάδων των 
κρανιακών και σπονδυλικών νεύρων, τα οποία 
νευρώνουν τους μύες της ομιλίας. Τα νευρολογικά 
συμπτώματα είναι κυρίως η υποτονία και οι αδύ-
ναμες μυικές συσπάσεις. Ο τύπος των διαταραχών 
ομιλίας εξαρτώνται από το συγκεκριμένο νεύρο ή 
νεύρα που επηρεάζονται και περιλαμβάνουν αναπνευ-
στική και τραχεία ποιότητα φωνής, υπερρινικότητα, 
ρινική εκπομπή, ανακριβή παραγωγή συμφώνων, 
ακουστική εισπνοή, μονότονο ύψος και ένταση και 
σύντομες φράσεις.
Υπερκινητική δυσαρθρία
Οφείλεται σε βλάβη στα βασικά γάγγλια προκαλώ-

ντας γρήγορες ακούσιες κινήσεις και διαφορετικό 
τόνο. Μπορεί να επηρεάσει όλες τις πλευρές τις 
ομιλίας. Τα προβλήματα αφορούν τα επιμηκυμένα 
διαστήματα , τον διαφορετικό ρυθμό, το επίπεδο 
ύψος, τις εναλλαγές έντασης, τις ακατάλληλες σιω-
πές, την ανακριβή άρθρωση των συμφώνων και την 
αλλοίωση των φωνηέντων.
Υποκινητική δυσαρθρία 
Αφορά βλάβη στα βασικά γάγγλια προκαλώντας 

αργές κινήσεις, περιορισμένο εύρος κίνησης και 
ακαμψία. Η πιο συχνή αιτία είναι ο παρκινσονισμός. 
Συγκεκριμένα προβλήματα είναι το μονότονο ύψος, 
η επίπεδη ένταση, ο μειωμένος τονισμός, η ανακριβή 
άρθρωση συμφώνων, οι εναλλαγές στον ρυθμό της 
ομιλίας, ο αυξημένος ρυθμός ομιλίας σε ορισμένες 
περιπτώσεις και ο αργός ρυθμός σε άλλες, οι σύντο-
μες φράσεις, τα ακατάλληλα διαστήματα σιωπής και 
η τραχιά και αναπνευστική φωνή.
Μικτή δυσαρθρία 
Είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων αμιγών 
δυσαρθριών. Συχνές αιτίες είναι τα πολλαπλά 
εγκεφαλικά επεισόδια ή πολλαπλές νευρολογικές 
παθήσεις. Οι διαταραχές της ομιλίας ποικίλουν 
ανάλογα με τους τύπους των αμιγών δυσαρθριών 
που εμπλέκονται.
Σπαστική δυσαρθρία
Προκαλείται από αμφίπλευρη βλάβη των άνω κινη-
τικών νευρώνων. Χαρακτηριστικά είναι η αδυναμία, 
η σπαστική παράλυση, το περιορισμένο εύρος 
κίνησης και οι αργές κινήσεις. Τα προβλήματα της 
ομιλίας που προκαλούνται είναι η ανακριβή άρθρω-
ση συμφώνων, το επίπεδο ύψος και η ένταση, ο μει-
ωμένος τονισμός, η υπερρινικότητα, ο αργός ρυθμός, 
η πιεσμένη τραχιά φωνή, τα σπασίματα φωνής και η 
αναπνευστική φωνή.
Δυσαρθρία λόγω μονόπλευρης βλάβης των 
άνω κινητικών νευρώνων
Οφείλεται σε βλάβη των άνω κινητικών νευρώνων 
οι οποίοι στέλνουν μηνύματα στα κρανιακά και 
σπονδυλικά νεύρα που εμπλέκονται στην παραγωγή 
ομιλίας. Κυρίαρχο πρόβλημα της ομιλίας είναι η ανα-
κριβής άρθρωση των συμφώνων. Άλλα προβλήματα 
είναι η τραχιά ποιότητα φωνής, αργούς, ανακριβείς 
ή ακανόνιστους ρυθμούς εναλλασσόμενης κίνησης, 
αργός ρυθμός ομιλίας με αυξανόμενο ρυθμό σε ορι-
σμένα τμήματα, ήπια υπερρινικότητα, υπερβολικός 
και μονότονος τονισμός.

Τσιπουρά 
Αναστασία
Λογοθεραπεύτρια
email: 

anastasia_tsp@hotmail.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΥΣΑΡΘΡΙΑΣ

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

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ

Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση στον 
Άγιο Θεόδωρα υπό την αιγίδα του 
Δήμου. Ο Διεθνής παίχτης του ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ 
συνοδευόταν στο πάνελ από τον 
επίσης Διεθνή παίχτη του ΟΛΥΜΠΙ-
ΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΝΟΒΑ τον ΙΩ-

ΑΝΝΗ ΚΟΛΛΙΑ, αλλά και τον <<δικό 
μας>>γνωστό προπονητή και μέλος 
των βετεράνων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΘΑΝΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΑ. Κόντα και ο αντι-
δήμαρχος των Αγίων ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤ-
ΤΗΣ με ουσιαστική προσφορά στην 
εκδήλωση. Ο Δήμαρχος ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΚΙΩΝΗΣ βράβευσε τον ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗ ΚΕΛΕΣΙΔΗ και ο κυριος ΡΑΤΤΗΣ 
βράβευσε τον ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΝΟΒΑ 
όπως και ο περιφερειακός σύμβου-
λος κύριος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ. 
Στην εκδήλωση παρευρέσθησαν 
ακόμη και οι Παναγιώτης Πέτρου 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-

ου Λουτρακίου, ο εκπρόσωπος των 
προπονητών Γιώργος Τσουμάνης, 
ο Μιχάλης Μπισμπίκης, ο Σωτήρης 
Νικολάου, ο Δημήτρης Λιούμπας, η 
ζωγράφος Μελίνα Παπαδοπούλου, ο 
Κώστας Καλαντζής (γάτος), ο Παρα-
σκευάς Δαρκαδάκης, ο κύριος Δελής, 
ο Θεοδώσης Κοντόζογλου και πολλοί 
άλλοι καλεσμένοι.   
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Σε μία περίοδο όπου η επανεκκίνηση των αξιών

 & η ανοικοδόμηση

των ανθρωπίνων σχέσεων 

αποτελούν βασική αναγκαιότητα

 για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου ,

το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού

ας αποτελέσει για τον καθέναν μας τον σηματοδότη

 της εσωτερικής αναγέννησης

και της ελπίδας για έναν καλύτερο κόσμο , 

περισσότερο δίκαιο 

και κυρίως περισσότερο ανθρώπινο

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ

ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ 
ΓΙΑ  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΙΣ 

ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΠΗΓΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ  & 
ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 
ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ & ΠΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ 
& ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΦΩΣ ΑΣ ΛΑΜΨΕΙ  
ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ 

ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ 
& ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΥΧΟΜΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΓΑΠΗ, 
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΌ ΠΑΣΧΑ 

& ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  & Η ΑΓΑΠΗ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΥΡΙΟ

ΧΡΌΝΙΑ ΠΌΛΛΑ- 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η εφημερίδα μας εύχεται σε όλους
Καλή Ανάσταση & καλό Πάσχα

γεμάτο υγεία, χαρά και οικογενειακή γαλήνη!
Μακάρι το αναστάσιμο φως να σκορπίσει την αγάπη  

και την ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων
αλλά και την 

ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο!

Χρόνια
Πολλά!


