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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

ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣXΟΙΝΙ 

ΚΑΖΙΝΟ 
∆ΗΜΟΥ

Το ξενοδοχείο GRAND Hotel 
Loutraki ζητάει προσωπικό 

Πιο συγκεκριμένα,

Αντικείμενο θέσης:  Υπάλληλος υποδοχής 
τετράωρης απασχόλησης 

Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να διαθέτουν 
τα ακόλουθα προσόντα
• Καλή γνώση Αγγλικής, Ρωσσικής ή άλλης 
γλώσσας
• Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Ομαδικό πνεύμα και καλή συμπεριφορά.

Επιθυμητά προσόντα
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
• Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος
• Πτυχίο τουριστικής σχολής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε για την συγκεκριμένη θέση 
εργασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το 
βιογραφικό σας ηλεκτρονικά στο email: info@
grandhotel.enloutrakio.gr, ή να επικοινωνήσετε 
τηλεφωνικά στο 2744021650

Π
ριν λίγες ημέρες ο πρό-
εδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του Καζίνο 

Νίκος Ρεμαντάς κάλεσε στην επι-
χείρηση τα ΜΜΕ (Μέσα μαζικής 
ενημέρωσης) για να ενημερώσει 
για την πορεία της. Μεταξύ αυτών 
και για τα χρέη προς τους εργα-
ζομένους, αφού αυτή τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές 
έχει απλήρωτο το προσωπικό επί 
δυόμιση μήνες. 

Αφού έκανε μία σε βάθος ενη-
μέρωση έφτασε μετά στα σημεία 
αιχμής. Αμφισβήτησε το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα που πρέπει 
να δίνει το Καζίνο. Δηλαδή όταν 
το Καζίνο δεν έχει κέρδη μέσα 
στην σύμβαση έχει υπογράψει ότι 

θα δίνει ένα εκατομμύριο δολάρια 
και όταν έχει κέρδη θα παίρνει ο 
δήμος το ανάλογο ποσοστό. Ο 
δήμος πήγε δικαστικά αφού οι 
συνέταιροί μας δεν τηρούσαν αυτό 
που έχουν υπογράψει, η απόφαση 
βγήκε υπέρ του δήμου αλλά το κα-
ζίνο έκανε έφεση και περιμένουμε 
την απόφαση.

Από τα χρήματα που χρωστά το 
Καζίνο στο δήμο είχε συμφωνηθεί 
ένα ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000) περίπου να καταβάλει 
κάθε μήνα στην τουριστική εταιρεία 
του δήμου και εκείνη με την σειρά 
της να πληρώνει την εταιρεία «Αλέ-
ξανδρος», που έφτιαξε το ΣΠΑ και 
ο δήμος οφείλει χρήματα. Ξαφνικά 
σταμάτησε να πληρώνει το καζίνο 

το δήμο, με αποτέλεσμα ο εργολά-
βος να κάνει κατάσχεση στα κινητά 
πράγματα του ΣΠΑ. 

Η αμφισβήτηση του εγγυημένου 
ποσού η μη πληρωμή κάθε μήνα 
στην τουριστική του δήμου έκανε  
τις σχέσεις δήμου Καζίνο να τρί-
ζουν και το σχοινί τεντώνεται. 

Τελειώνοντας ο κ. Ρεμαντάς την 
ενημέρωση άφησε για το τέλος το 
πιο ουσιαστικό θέμα. Ζήτησε να 
αλλάξει σύσταση η εταιρεία και 
από Κοινοπραξία που είναι αυτή τη 
στιγμή να γίνει ανώνυμος εταιρεία. 
Αυτό το τελευταίο και πολύ σοβαρό 
θέμα ήταν η σταγόνα που έκανε το 
ποτήρι να ξεχειλίσει. Σύμφωνα με 
το κοινοπρακτικό ο δήμος όπως 
πιο πάνω γράφουμε παίρνει ένα 

ποσοστό αυξανόμενο και σε (30) 
περίπου χρόνια αλλά αυτά πάνε 
στο δήμο. Δεν είναι εύκολο πράγμα 
ο δήμαρχος και το δημοτικό συμ-
βούλιο να πάρουν μια τέτοια από-
φαση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. 

Έτσι δημιουργούνται πολλά και 
εύλογα ερωτήματα, που λύνονται 
με διάλογο και όχι με «εκβια-
σμούς». Στο κάτω-κάτω ας δοθούν 
στη δημοσιότητα τα υπέρ και τα 
κατά μιας τέτοιας μετατροπής και 
μετά βλέπουμε τη μετατροπή που 
ζητάει το Καζίνο για να πουλήσει 
την επιχείρηση. Βρείτε τον αγορα-
στή και μετά κάντε μαζί του συζη-
τήσεις κύριοι-κύριοι…

OΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Απρίλιος 2018   ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ  ΕΤΟΣ 22ο Φύλλο 450 • Τιμή Φύλλου 1 €
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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

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Έτοιμο το νομοσχέδιο για τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλο-

γές και το όνομα αυτού ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ. Είχαμε Καποδίστρια, είχαμε Καλλικράτη 

και τώρα έχουμε Κλεισθένη, που όπως δείχνουν τα πράγματα μετά από ένα 

γρήγορο διάβασμα που κάναμε θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. 

Πρόκειται για διάφορα άρθρα που ασχολούνται με το εκλογικό σύστημα 

της απλής αναλογικής. Πολλοί μιλούν για ένα εκλογικό νομοσχέδιο και αμφι-

βάλλουν αν θα μπορέσει ποτέ να εκτελεσθεί και στην πράξη. Ίδωμεν λοιπόν 

με το νέο περιβόητο νομοσχέδιο.

AN
1. Αν δεν βοηθάς το συνάνθρωπό σου, δεν βοηθάς τον εαυτό σου.

2. Αν διαλέγεις το χαμηλότερο, όταν διακρίνεις το υψηλότερο, δεν αποδί-

δεις όλη τη δύναμη στο Θεό.

3. Αν λες κάτι και κάνεις κάτι άλλο, δεν ζεις κατά τον καλύτερο δυνατό για 

σένα τρόπο.

4. Αν ασχολείσαι με τη δουλειά κάποιου άλλου, δεν είναι δυνατόν να σκέ-

φτεσαι τη δική σου δουλειά.

5. Αν γεμίσεις το νου σου με μνησικακία, κατάκριση και θυμό, η ανταμοιβή 

σου θα είναι ανάλογη.

6. Αν έχεις αίσθηση χιούμορ, η χαρά του Κυρίου δεν είναι η δύναμή σου.

7. Αν θέλεις να πορεύεσαι στην πνευματική ατραπό, πρέπει να βιώνεις σε 

κάθε περίπτωση την παρουσία του Θεού.

ΕΜΜΕ ΦΟΞ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ

Κύριε  Διευθυ -

ντά και εκδότη της 
έγκριτης εφημερίδας το Βήμα Λουτρακίου 
Περαχώρας σας παρακαλούμε εφόσον συμ-
φωνείτε ότι οι απαντήσεις στα παρακάτω 
ερωτήματα έχουν σημασία για την πόλη μας 
να τα δημοσιεύσετε και εάν είναι δυνατόν στην 
πρώτη σελίδα. 

1.   Θα προστατέψουν και με ποιόν τρόπο την 
ποιότητα και ποσότητα του φυσικού μεταλ-
λικού νερού στην πόλη μας.

2.  Θα προστατεύσουν το περιβάλλον, τα δάση 
που απόμειναν και αυτά που κάηκαν, την 
πόλη από τους χείμαρρους. Ήδη δίπλα από 
το σπίτι του σημερινού δημάρχου περνάει 
χείμαρρος και τόσο χρόνια δεν έχει γίνει 
τίποτα.

3.  θα τελειώσει ο περιφερειακός δρόμος με ή 
χωρίς την χρηματοδότηση του δημοσίου 

και πότε;

4.  Πως θα εξασφαλίσουν την καθαριότητα 
των ακτών και της θάλασσας και να μην 
κρύβονται πίσω από δικαιολογίες. 

5.  Θα ασχοληθούν με την εμφάνιση των κα-
ταστημάτων του παραλιακού πεζόδρομου 
που θυμίζουν Καραγκιόζ Μπερντέ από την 
εποχή Γιωτάκη. Που πήγαν οι μελέτες της 
δημοτικής αρχής Παύλου;

6.  Τελικά θα επεκταθεί ο παραλιακός πεζό-
δρομος έως το καζίνο αφού οι μελέτες 
υπάρχουν;

7.  Η περιοχή της Βουλιαγμένης θα πρέπει να 
αναπτυχθεί κατ΄ εφαρμογή ενός πολεοδο-
μικού σχεδίου ή ελεύθερη ως έχει;

8.  Τι θα γίνει με την ασφάλεια και την συντή-
ρηση των σχολείων;

9.  Τι θα κάνουν με τα θέματα υγείας και πρό-
νοιας.Θα υπάρξει ιατρός όλες τις ημέρες 

και ώρες στα δημοτικά ιατρεία;

10.  Τώρα που το πρόβλημα της ασφάλειας με 
όλους τους παράνομους και όχι μόνο είναι 
μεγάλο ποια μέτρα ασφαλείας για τον δήμο 
μας θα πάρουν;

11.  Σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού 
προς διατήρηση και αύξηση των θέσεων 
εργασίας πως νομίζουν ότι μπορεί να επι-
μηκυνθεί η τουριστική περίοδος;

12.  Σχετικά με την έλευση του προαστιακού 
στην πόλη μας, τι πρόκειται να κάνουν;

13 .  Πως θα κατοχυρώσουν καλύτερα τα 
συμφέροντα του δήμου με τις εταιρίες που 
εκμεταλλεύονται το νερό και το καζίνο που 
είμαστε συνέταιροι. 

14.  Τα αυθαίρετα κτίσματα θα συνεχίσουν να 
ξεφυτρώνουν σε όλα τα σημεία του δήμου 
και κυρίως στον υδροφόρο ορίζοντα; 

Υ.Γ.  Το πιο πάνω κείμενο που διαβάσατε αγαπητοί συνδημότες το είχαμε γράψει τον Ιούνιο του 2011 πριν περίπου 7 χρόνια. 

Τρία πράγματα έγιναν: το πρώτο, ότι έκλεισαν όλα τα εμφιαλωτήρια. Το δεύτερο, ότι με το καζίνο σαν δήμος έχουμε λυκοφιλίες. 

Και το τρίτο, ότι με τον μεγάλο αγώνα της κίνησης έλευσης του προαστιακού και τις μάχες που έδωσαν οι δημότες με μπροστάρηδες 

την εφημερίδα μας και τον εκπρόσωπο της κίνησης έλευσης του προαστιακού στο Λουτράκι Δημήτρη Καραπατά, καταφέραμε 

πλέον και επίσημα την έλευσή του στο Λουτράκι. Για τους άλλους που δεν το ήθελαν δεν θα μπορέσουμε. Ξύδι λοιπόν που καθαρίζει 

και τα νεφρά.
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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

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

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

Αγαπητοί μου φίλοι,
σε μια περίοδο οικονομικής 

κρίσης που όλοι αφιερώνουν 
πολλές ώρες στις επαγγελ-
ματικές τους δραστηριότητες 
προκειμμένου να κερδίσουν 
τα προς το ζην, κάποιοι συ-
νάνθρωποι μας αναγκάζονται 
να αφήσουν την φροντίδα του 
σπιτιού ή των ηλικιωμένων 
σε οικιακούς βοηθούς. Θα 
έχετε ακούσει συχνά σε δελτία 
ειδήσεων πως η οικογενειακή 
γαλήνη διαταράσσεται με 
άσχημες συνέπειες (κλοπές, 
απάτες, εγκλήματα).

Ακολουθούν κάποιες συμ-
βουλές που μπορεί να σας 
προφυλάξουν: 

1) Προτιμήστε ανθρώπους 
που προσκομίζουν συστατι-
κές επιστολές ή έχετε καλές 
συστάσεις απο έμπιστους 
ανθρώπους για την ακεραι-

ότητα του χαρακτήρα τους 
και τον επαγγελματισμό τους. 
Αποφύγετε αυτούς που δεν 
έχουν νόμιμα χαρτιά. Σε κάθε 
περίπτωση ζητήστε να δείτε τα 
προσωπικά τους έγγραφα. Να 
είστε προσεκτικοί με παράνο-
μους μετανάστες, καθώς είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν εάν 
πράξουν κάτι επιλήψιμο. Μην 
συγκινήστε απο προσωπικές 
ιστορίες και βιώματα των 
υποψηφίων, προσπαθήστε να 
αξιολογήσετε με σύνεση τον 
άνθρωπο που έχετε απέναντι 
σας

2) Προσπαθήστε να θέσετε 
κάποια όρια στις διαπροσω-

πικές σχέσεις μεταξύ των 
μελών της οικογένειας σας 
και της οικιακής βοηθού. Μην 
επιτρέψετε, όσο το δυνατόν, 
να νιώσουν  οι ηλικιωμένοι 
εξαρτημένοι απο την οικιακή 
βοηθό. Κάντε αισθητή την 
παρουσία σας και την αγάπη 
σας προς αυτούς. Συνήθως, 
οι ηλικιωμένοι αισθάνονται 
μοναξιά και εμπλέκονται συ-
ναισθηματικά με τους ανθρώ-

πους που τους φροντίζουν. 
Φροντίστε λοιπόν, να παίζετε 
ενεργό ρόλο στην ζωη τους 
και να μην είστε απλά  ο 
άνθρωπος που πληρωνει 

τον φροντιστή τους. Όλοι θα 
έχετε ακούσει φαντάζομαι 
τις κωμικοτραγικές ιστορίες, 
νεαρών οικιακών βοηθών που 
παρασύρουν ηλικιωμενους 
σε περιπέτειες ΄έρωτος και 
γάμου' , για αυτό αν δείτε 
ύποπτες συμπεριφορές είτε 
απο μέρος των συγγενών σας 
(να μιλάνε συνέχεια για τον 
φροντιστή τους, να παίρνουν 
παντα το μέρος τους, να τους 
δίνουν χρήματα ή δώρα) είτε 
απο την οικιακή βοηθό σας 
(πχ ανεπίτρεπτα αγγίγματα/ 
αγκαλιές, συνεχή κοπλιμέντα 
για να κερδίσουν την συμπά-
θεια τους) λάβετε άμεσα τα 
μέτρα σας γιατί  αποσκοπούν 
εις βάρος της οικογενειας σας. 

3) Μην επιτρέπετε σε οικι-
ακούς βοηθούς να διαχειρίζο-
νται χρήματα δικά σας ή των 
συγγενών σας. Προσπαθήστε 
να αγοράζετε εσείς τα ανα-
γκαία για το σπίτι ή ζητήστε 
πάντα την αποδειξη απο τις 
αγορές που κάνει εκείνη. Καλό 
είναι να μην καταλάβει η οι-
κιακή βοηθός πως είστε ελα-
στικοί σε οικονομικά θέματα. 
Αν  πέσει στην αντιληψή σας 
πως αγοράζονται προσωπικά 
αντικείμενα χωρίς την δική 
σας έγκριση αλλά με τα δικά 

σας λεφτά, μην διστάσετε να 
το αναφέρετε.

4)  Αν αντιληφθείτε πως 
λείπουν πράγματα απο το 
σπίτι, διακόψτε άμεσα την 
συνεργασία σας. Καλο είναι 
να μην γνωρίζουν οι οικιακοί 
βοηθοί που έχετε τα τιμαλφή 
και τα χρήματα σας και να τα 
έχετε κάπου κλειδωμένα όπου 
δεν θα έχουν πρόσβαση. 

5) Ξεκαθαρίστε πως στο 
σπίτι σας δεν επιτρέπονται 
επισκέψεις απο φίλους ή συγ-
γενείς της οικιακής βοηθούς 
εν αγνοία σας και εν απουσία 
σας. Είναι ο χώρος εργασίας 
της και όχι χώρος αναψυχής. 
Συνήθης τακτική συμμοριών 
ποιυ ληστεύουν είναι μέσω 
κάποιας οικιακής βοηθού να 
εισέρχονται στην οικεία, να 
βολιδοσκοπούν τον χώρο και 
μετά να ΄επιτίθονται΄.

6) Αν παρατηρήσετε μελα-
νιές ή άλλα σημάδια στους 
συγγενείς σας, ή παρατη-
ρήσετε κάποια αλλαγή στην 
συμπεριφορά τους να είστε 
σε εγρηγορση καθώς μπορεί 
να έχουν πέσει θύματα κακο-
ποιησης. 

 Προσοχή λοιπόν φίλοι 
μου, ποιον βάζετε μέσα στο 
σπίτι σας. 

ΜΙΛΤΩΝ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Κυβερνήτης Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ
Ο Μιλτιάδης Ιατρίδης γεννήθηκε το 1906 στο Σοφικό Κορινθί-

ας, ο δε πατέρας του Παναγιώτης ήταν από 
τον Πύργο της Ηλείας και ήταν επιθεωρητής 
μέσης εκπαίδευσης.

Ο μικρός Μιλτιάδης ολοκλήρωσε τις βασι-
κές σπουδές του το 1921 και μπήκε αμέσως 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Αποφοίτησε στις 26 Ιανουαρίου 1926 
ως σημαιοφόρος κι έτσι ξεκίνησε η μακρά 
εμπλοκή του με τα υποβρύχια.

Στα υποβρύχια υπηρετούσε ο Ιατρίδης 
για τα επόμενα 13 χρόνια, μέχρι και τις 10 
Φεβρουαρίου 1939, όταν προβιβάστηκε στο 
βαθμό του πλωτάρχη κι ανέλαβε κυβερνήτης του Υ/Β Παπανικολής.

Η μοιραία συνάντηση με την ιστορία είχε γίνει και το σκηνικό 
είχε στηθεί για μια από τις πλέον ιδιαίτερες και μοναχικές πορείες 
προς τη δόξα των αθανάτων.

Η σύνθεση του μικρού ελληνικού στόλου το 1940, ο οποίος 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει το πανίσχυρο ιταλικό πολεμικό ναυτικό, 
περιλάμβανε στις τάξεις του έξι υποβρύχια γαλλικής κατασκευής, 
τέσσερα μεγαλύτερα 13 ετών και δύο μικρότερα 14 ετών (Κατσώ-

νης και Παπανικολής).
Μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, ο «Παπανικολής» είχε πια 

παλιώσει και παρουσίαζε επιπλέον και πάμπολλα μηχανικά προ-
βλήματα.

Ό,τι του έλειπε όμως σε τεχνολογία και μηχανικό σφρίγος, το 
αναπλήρωναν και με το παραπάνω ο κυβερνήτης και οι 30 άντρες 
του πληρώματός του, έμπειροι όλοι στον υποβρυχιακό πόλεμο και 
ναυτικοί με τα όλα τους.

Η αντρειοσύνη και η καπατσοσύνη των αντρών του θα αντιστάθ-
μιζαν όλες τις λειτουργικές και κατασκευαστικές αναποδιές και θα 
έγραφαν ένα μεγάλο κεφάλαιο στις μάχες του νερού.

Κατά τον πόλεμο του 1940, το υποβρύχιο είχε σαν ορμητήριο 
τον όρμο Σελόντα, τον οποίο θα μετέτρεπε σε θανάσιμο λημέρι 
ο Ιατρίδης.

Στο μικρό αυτό ελληνικό φιόρδ κρυβόταν το ενδοξότερο ελληνι-
κό υποβρύχιο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, που είχε το όνομα του 
ατρόμητου Ψαριανού πυρπολητή του 1821, εκτελώντας περιπολίες 
στο Αιγαίο και την Αδριατική.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ιατρίδη ήρθε στις 22 Δεκεμβρίου 
1940, όταν ο θαρραλέος θαλασσόλυκος επιτηρούσε τις ιταλο-
κρατούμενες αλβανικές ακτές και συλλαμβάνει ιταλικό ιστιοφόρο.

Πάνω στο πλοίο θα ξετρυπώσει απόρρητα έγγραφα του ιταλικού 
ναυτικού, που φανέρωναν ότι στο λιμάνι του Αυλώνα στην Αλ-
βανία, που ήταν ο βασικός σταθμός ανεφοδιασμού των ιταλικών 
δυνάμεων που επιχειρούσαν στο μέτωπο, θα κατέφθανε εντός 
ολίγων ημερών μεγάλη εχθρική νηοπομπή.

Ο Ιατρίδης στήνει καρτέρι θανάτου γύρω από το λιμάνι του 
Αυλώνα και περιμένει υπομονετικά τα ιταλικά πολεμικά που θα 
ανεφοδίαζαν το στρατό.

Μετά από δύο ημέρες εμφανίστηκε η νηοπομπή στον ορίζοντα 
κι αυτή ήταν η στιγμή που περίμενε το ελληνικό πλήρωμα.

Ο Παπανικολής εκτόξευσε δύο τορπίλες και βύθισε το μεταγω-

γικό πλοίο «Φιρένσε» στα στενά του Οτράντο και κατόπιν βάζει 
στο στόχαστρο το οπλιταγωγό «Αντουανέτα», το οποίο στέλνει 
επίσης στο βυθό.

Τα πολεμικά που συνόδευαν τα δύο πλοία που βυθίστηκαν, 
άρχισαν να κυνηγούν ανηλεώς τον Παπανικολή.

Μέσα στον πανικό ο κυβερνήτης Μίλτων Ιατρίδης κατάφερε 
να καταστρέψει 25.000 τόνους όπλων και πολεμοφοδίων που θα 
ενίσχυαν τις ιταλικές δυνάμεις στο μέτωπο.

Η επιτυχία του υποβρυχίου ήταν μια εξαιρετικά στρατηγική νίκη 
για τους μαχόμενους Έλληνες, αν και για τους ναύτες θα σήμαινε 
μουγγά Χριστούγεννα.

Οι Ιταλοί πήραν στο κυνήγι τον Παπανικολή και εκτόξευσαν 
δεκάδες βόμβες, θέλοντας να τον βυθίσουν και για το σκοπό αυτό 
έριξαν 85 βόμβες βυθού, αν και απέτυχαν σε όλες.

Η πατρίδα σε ευγνωμονεί!

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.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Είμαι δημότης Λουτρακίου κι επειδή 

ανάμεσα σε άλλα αγαπάω και πονά και 
το Κ.Υ. Λουτρακίου και το παρατηρώ 
από κοντά και διακριτικά, αισθάνθηκα 
την ανάγκη να σας πληροφορήσω για τα 
όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σ’ 
αυτό. Η κατάσταση είναι δυσάρεστη έως 
απελπιστική. Έχει παρατηρηθεί έλλειψη 
στο ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα 
την ταλαιπωρία των προσερχόντων 
ασθενών, οι οποίοι υπόκεινται σε πολύ-
ωρη αναμονή. Αποτέλεσμα της έλλειψης 
προσωπικού ιατρικού είναι οι εναπομεί-
ναντες να καταβάλλονται περισσότερο. 
Ορισμένοι από τους ιατρούς βέβαια, απ’ 
όσο γνωρίζω, δίνουν όλα τα ψυχικά τους 
αποθέματα για τη σωστή λειτουργία του 
Κ.Υ. κι έχουν συμβάλλει όχι μόνο με τη 
φυσική τους δράση, αλλά και με οικονο-

μική ενίσχυση σε περιόδους ελλείψεων 
υγειονομικού υλικού.

Μεταξύ αυτών των γιατρών βέβαια 
υπάρχει και μια μερίδα άλλων γιατρών 
αλλά και άλλου προσωπικού, οι οποίοι 
με τις ενέργειές τους δυσχεραίνουν την 
ομαλή λειτουργία του Κ.Υ.

Όσον αφορά την εικόνα του Κ.Υ., 
πέρα από την παραμέληση της κτιριακής 
υποδομής και της συντήρησής του, π.χ. 
από πληροφόρησή μου, η κλιματιστική 
μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας 
από το περσινό καλοκαίρι, κάποιες 
φορές θυμίζει εικόνα τσίρκου. Και το 
αιτιολογώ. Υπάρχουν μέρες που εντός 
του χώρου τριγυρνάνε μικρά παιδάκια 
και παίζουν, «φυσιολογικό», τρέχουν και 
περιφέρονται από ιατρείο σε ιατρείο με 
τους υπολογιστές ανοιχτούς, και ω του 

θαύματος μπαινοβγαίνουν και σκυλιά 
και διανυκτερεύουν σ’ αυτό, αφού τα 
έχω δει να εξέρχονται από αυτό πολύ 
νωρίς το πρωί. Βέβαια έχουν ακουστεί 
να γαβγίζουν μέσα στο χώρο.

Αν μη τι άλλο, χωρίς να θέλω να κατη-
γορηθώ ότι είμαι κακός με τα ζωντανά, ο 
χώρος αυτός πρέπει να πληροί εκατό τοις 
εκατό τους σωστούς κανόνες υγιεινής. 

Μετά τιμής
Μια ομάδα περίπου 10 ανήλικων παι-

διών, με πρωτεργάτες τον Κωνσταντίνο 
και τη Λουκία, διέθεσαν το χαρτζιλίκι τους 
για την αγορά λευκής μπογιάς και για 5-6 
ώρες περίπου έβαψαν τον τοίχο και τα 
περβάζια του Κ.Υ. επειδή ήταν γραμμένα 
από «άλλα παιδιά» και βρώμικα.

Εύγε σ’ αυτά τα παιδιά, αλλά πρωτί-
στως στις οικογένειές τους.

Επιστολές Αναγνωστών
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Πρόληψη 
πυρκαγιών 

ενόψει θέρους

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Πόσα δάση, πόσες καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, 
σπίτια, αποθήκες, ποιμνι-
οστάσια πρέπει να κατα-
στρέφονται κάθε καλο-
καίρια για να καταλάβουν 
οι αρμόδιοι ότι πρέπει να 
καταπιαστούν περισσότε-
ρο με την πρόληψη των 
πυρκαγιών;
Τόσο δύσκολο είναι να 
γίνεται εγκαίρως αποψίλωση από τα 
ξερόχορτα σε οικόπεδα, αυλές, κήπους, 
αγροτεμάχια πλησίον των δασών και 
εκτάσεων κατά μήκος των αγροτικών, 
δασικών, κοινοτικών, δημοτικών και 
επαρχιακών δρόμων; Έτσι οι αδέσποτες 
γόπες των τσιγάρων, που με τόση ευκο-
λία εκτοξεύονται από τα παράθυρα των 
αυτοκινήτων, δε θα βρίσκουν σύμμαχο 
για να ολοκληρώσουν το καταστροφικό 
τους έργο.
Κι αφού, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μερικές 
από τις πυρκαγιές έχουν ως αφετηρία 
κι άλλες τον τερματισμό τους στους 
εν λόγω τόπους, γιατί δεν δραστηριο-
ποιούμεθα με την αποψίλωση και ό,τι 
γλιτώσουμε;
Δεν έχουμε χρήματα, απαντούν οι 
Δήμαρχοι. Δεκτό. Γεννιέται όμως ένα 
εύλογο ερώτημα.
Πώς συμβαίνει οι Δήμαρχοι όλης της χώ-

ρας να βρίσκουν και να διαθέτουν κάθε 
καλοκαίρι πιστώσεις για καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, για πανηγύρια, για εκθέ-
σεις, για μουσικές βραδιές και θεατρικές 
παραστάσεις και να μη βρίσκουν για 
αποψίλωση και καθαρισμό των επικίνδυ-
νων περιοχών; Μεγαλύτερη αξία έχουν 
τα χοροπηδήματα από την προστασία 
των δασών, του περιβάλλοντος και της 
περιουσίας των πολιτών; Καλές και οι 
διασκεδάσεις αλλά όταν σου λείπει το 
ψωμί, δε ζητάς ραπανάκια για την όρεξη.
Μήπως όλα αυτά γίνονται επειδή η 
αδιαφορία, ο λαϊκισμός και οι ψηφοθη-
ρικοί στόχοι δεν αγκαλιάζουν μόνο την 
κεντρική διοίκηση αλλά και τη σιαμαία 
αδελφή, τοπική αυτοδιοίκηση;
Εξάλλου για την αποψίλωση, που όλη 
η δαπάνη είναι εργατικά, δε θα στοι-
χίσει όσα οι πολυέξοδες φιέστες με 
φίρμες καλλιτεχνών. Έτσι θα μείνουν 
χρήματα και για φτηνότερες καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις. Εκτός αν θέλουν να 
επιβεβαιώσουν αυτά που λένε οι κακές 
γλώσσες και οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί 
όταν αντιπολιτεύεται ο ένας τον άλλον.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΜΑΧΗΣ
Ήδη έχει αρχίσει η 

τουριστική περίοδος 
για το 2018 και οι προ-
βλέψεις δείχνουν πώς 
εφέτος θα φθάσουν 
και θα ξεπεράσουν οι 
αφίξεις τουριστών στη 
χώρα μας το φράγμα 

των 30 εκατομμυρίων, επιβεβαιώνοντας 
έτσι πως ο τουρισμός είναι η «βαριά 
βιομηχανία» της πατρίδας μας. 

Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η τουριστική βιομηχανία των αντα-
γωνιστριών χωρών γύρω μας, περνά 
μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, 
λόγω της πολυετούς και συνεχιζόμενης 
εμπόλεμης κατάστασης. 

Αυτό λειτούργησε προς όφελος της 
χώρας που θεωρείται – και είναι – ένας 
ασφαλής τουριστικούς προορισμός. 
Δυστυχώς το Λουτράκι και ο δήμος 
γενικά δεν θα έχει το ανάλογο όφελος 
από αυτήν  την αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος. Γιατί δεν φροντίσαμε κατά τη 
γνώμη μου να προσαρμοστούμε εγκαί-
ρως στις νέες αυξημένες σύγχρονες 
υποχρεώσεις μιας λουτρόπολης που 
επιδεινώθηκε τελευταία με την εμφά-
νιση της τσούχτρας!

Μείναμε με την παλιά περηφάνεια, 
ότι το Λουτράκι είναι η «βασίλισσα 
των λουτροπόλεων» - και ήταν – όταν 
χιλιάδες λουομένων από τα ξημερώ-

ματα εκάθοντο στα πεζοδρόμια για να 
πάρουν σειρά για να τύχουν των ευερ-
γετικών αποτελεσμάτων για την υγεία 
τους, από τα ιαματικά λουτρά και την 
παράλληλη ποσιθεραπεία. 

Ακόμη το Λουτράκι ήταν τόπος προο-
ρισμού διακοπών όχι μόνο της ελίτ της 
Ελλάδος, αλλά και πολλών χωρών της 
Ευρώπης, αλλά και αραβικών χωρών. 
Έχοντας επιπλέον το μοναδικό καζίνο 
της χώρας μας μέχρι το 1936 όταν 
το έκλεισε ο τότε πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς.

Από τότε όμως μέχρι σήμερα έγιναν 
θεαματικές ακόμη και επαναστατικές 
θα έλεγα αλλαγές στον τομέα του 
τουρισμού παγκοσμίως. Αλλά και στη 
χώρα μας έγιναν ανάλογες αλλαγές με 
την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών μο-
νάδων με πολλές χιλιάδες κλίνες στην 
πλειοψηφία τους με τις σημερινές υπερ-
σύγχρονες προδιαγραφές. Πέραν των 
8.500 περίπου ξενοδοχειακών μονάδων 
μέχρι το 1970 που περιελάμβανε όλα 
τα ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών 
μορφών (κλασικού τύπου, μοτέλ, επι-
πλωμένα διαμερίσματα, ξενώνων κλπ) 
όλων των τάξεων.  Και τα περισσότερα 
από αυτά – με τα σημερινά δεδομένα – 
σε πρωτόγονη κατάσταση. Τι μπορούμε 
όμως να κάνουμε τώρα να μετριάσουμε 
τις απώλειες και εν συνεχεία με προ-

γραμματισμό, οργάνωση και συ-
ντονισμό των δυνάμεων όλων των 

φορέων να μπούμε στην πρωτοπορία 
των ανεπτυγμένων τουριστικά χωρών, 
χάρις στην πληθώρα των προσόντων 
που διαθέτει ο δήμος μπορεί να καλ-
λιεργήσει όλα τα είδη τουρισμού για 
όλο τον χρόνο. Με ότι αυτό συνεπά-
γεται, την ραγδαία δηλαδή οικονομική 
ανάπτυξη. Πρώτα – πρώτα για να το 
πετύχουμε αυτό, το έχω ξαναγράψει 
αρκετές φορές και το είχα εισηγηθεί 
σε Γενική Συνέλευση των ξενοδόχων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνου-
με Α-ΝΤΑ-ΓΩ-ΝΙ-ΣΤΙ-ΚΟΙ που σημαίνει 
να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε τιμές και 
αναβάθμιση ποιοτικώς των προσφερο-
μένων σύγχρονων υπηρεσιών. 

Η καλύτερη κατά τη γνώμη μου λύση 
σε αυτό το πρόβλημα είναι όλες οι 
ξενοδοχειακές μονάδες του δήμου να 
λειτουργήσουν σαν ανώνυμη εταιρεία 
ή κοινοπραξία ή συνεταιρισμοί. 

Αυτή η εταιρεία θα διοικείται από 
ένα ή δύο πεπειραμένους μάνατζερ – 
ΓΚΟΥΡΟΥ της τουριστικής επιστήμης 
τους αποκαλώ εγώ. Γιατί περί επιστήμης 
πρόκειται με ανάλογη γραμματειακή 
υποστήριξη. Θα εποπτεύεται από μία 
επιτροπή  τριών ξενοδόχων που θα 
αλλάζουν κάθε χρόνο. 

Δε νομίζω πως χρειάζεται να αναλύ-
σω την ωφελιμότητα αυτής της ενέργει-
ας. Όμως για παράδειγμα σε άλλη τιμή 
θα πάρει ένας μεμονωμένος ξενοδόχος 
10.000 μερίδες μαρμελάδας ή άλλου 
είδους και σε άλλη τιμή για 1.000.000. 
Και αυτό ισχύει φυσικά για όλα τα είδη 
ενός ξενοδοχείου ιματισμός, επίπλωση, 
επισκευές κλπ. Ακόμη άλλο κόστος 
έχουν τα 10 περίπου ξενοδοχεία που 
μένουν ανοιχτά το χειμώνα και άλλο 3 ή 
4. Άλλο κόστος έχουν οι 50 περίπου λο-
γιστές που καλύπτουν τις ανάγκες όλων 
των ξενοδοχείων, και άλλο 2 ή 3 που θα 
χρειαστούν με τη νέα δομή. Φυσικά το 
ίδιο ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ύδρευσης, νομική κάλυψη, που 
μεμονωμένα μάς κοστίζουν πανάκριβα. 

Η πρόταση αυτή δεν διεκδικεί βέβαια 
νόμπελ ή όσκαρ οικονομίας γιατί ήδη 
την έχουν εφαρμόσει πολύ πιο νωρίς 
πολλοί πιο έξυπνοι! Αναφέρομαι σε 
πανίσχυρες ναυτιλιακές εταιρείες, σε 
πανίσχυρες αεροπορικές εταιρείες, σε 
τράπεζες, σε βιομηχανίες, οργανισμούς 
κλπ που συγχωνεύτηκαν για να αποφύ-
γουν την πτώση ή την πτώχευση, και εν 
συνεχεία δημιούργησαν έναν κολοσσό. 

Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενι-
κά αυτό το αξίωμα δεν προσπαθεί να 
εφαρμόσει; Δηλαδή «την ισχύ εν τη 
ενώσει»; Λέτε οι πανίσχυρες οικονομικά 
χώρες Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία 
να έκαναν λάθος επιλογές; 

Νομίζω πως γι’ αυτήν την ενέργεια 
χρειάζεται βούληση, διορατικότητα, 
τόλμη και αποφασιστικότητα, κυρίως 
από τους νεότερους μετά από μελέτη 

όλων των στοιχείων. 
Μια δεύτερη ενέργεια που θα δη-

μιουργήσει μια νέα δυναμική είναι 
κατά τη γνώμη μου να απαλλαγούμε 
σε μεγάλο βαθμό από τους γνωστούς 
τουρ οπερέιτορς που έχουν εξελιχθεί 
σε γάγγραινα στην  τουριστική αγορά. 
Έχοντας ένα γραφείο με ένα τηλέφωνο 
και ένα fax, κερδίζουν πολύ περισσότε-
ρα χρήματα από τους ξενοδόχους που 
έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια 
για τη δημιουργία μιας ξενοδοχειακής 
μονάδας και ακόμη εργαζόμενοι οικογε-
νειακώς μέρα νύχτα όλο το χρόνο κάτω 
από τη δαμόκλεια σπάθη της εφορίας, 
της υγειονομικής υπηρεσίας, των επιθε-
ωρητών τουρισμού, των επιθεωρητών 
του ΙΚΑ, της Αστυνομίας και άλλων …
ευαγών ιδρυμάτων!!!

Η πρόταση εδώ είναι η επίσκεψη ή 
και άλλος τρόπος επαφής μια επιτροπής 
υπό την προεδρία μέλους της δημοτικής 
αρχής, των ξενοδόχων, του μάνατζερ 
και ενδεχομένως κάποιου άλλου γνώ-

στη των θεμάτων, απευθείας στα μεγα-
λύτερα εργοστάσια, βιομηχανίες, τρά-
πεζες, οργανισμούς και θα έλεγα όλου 
του κόσμου και φυσικά των αντίστοιχων 
ελληνικών. Και εκεί παρουσιάζοντας 
στους υπευθύνους προσωπικού, και 
τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
τα γνωστά πολυάριθμα προσόντα του 
δήμου μας, αλλά και τις σύγχρονες 
υποδομές που διαθέτει για την άνετη 
και ευχάριστη παραμονή τους. Όσοι από 
όλους αυτούς οργανισμούς, εταιρείες 
κλπ δείξουν ενδιαφέρον θα κληθούν 
να επισκεφθούν τον δήμο μας με δικά 
μας έξοδα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι για 
να διαπιστώσουν με τα μάτια τους αυτά 
που διαφημίζουμε. 

Εδώ αυτά τα προσόντα που έχει 
καταγράψει ο φωτογραφικός φακός 
στα διάφορα διαφημιστικά έντυπα 
που έχει θέσει σε κυκλοφορία κατά 
καιρούς η δημοτική αρχή, θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να εκδοθούν σε μια 
πολυτελή έκδοση, που θα συνοδεύεται 
από βίντεο σε διάφορες ξένες γλώσσες, 
που θα αναφέρεται στην αρχαιότερη 
λουτρόπολη του κόσμου. Όπως είναι 
καταγεγραμμένη από τους κορυφαίους 
ιστορικούς του μέχρι τότε γνωστού κό-
σμου εκείνης της εποχής, μέχρι σήμερα. 
Με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και ότι 
άλλο είναι απαραίτητο για την προβολή 
του Λουτρακίου και του δήμου γενικό-
τερα παγκοσμίως. 

Θα βρεθούν άραγε άτομα με νέες 
ιδέες, οράματα, φαντασία, τόλμη και 
αποφασιστικότητα να εκμεταλλευτούν 
τις νέες τεχνολογίες για να φέρουν και 
πάλι το Λουτράκι στην πρώτη γραμμή 
των ελληνικών αλλά και των ευρωπα-
ϊκών Λουτροπόλεων; 

Ιδού η Ρόδος, οδού και το …άλμα!!!

Γράφει ο: 
Γιάννης 
Λαζαρίδης

Ο ΜΠΕΖΕΡΑΝ ΟΛΕΓΚ (BEZERAN OLEG) 15-12-1968 του ΑΛΕΚ-
ΣΕΪ και της ΤΑΤΙΑΝΑ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ και η ΒΟΣΚΡΕΣΕΝ-

ΣΚΑΥΑ ΡΟΣΚΑΝΗ (VOSKRESENSKAIA OKSANA) 20-10-1973 
του ΙΟΥΡΙ και της ΤΑΜΑΡΑ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ και 
κατοικεί στη ΡΩΣΙΑ (ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) θα έλθουν σε γάμο που θα 
γίνει στην Αθήνα.

(RUSSIAN ORTHODOX CHURCH HOLLY TRINITY IN ATHENS)

Μακρής Αλέξανδρος του Δημητρίου, τόπος 
γέννησης Αθήνα, τόπος κατοικίας Χαλάνδρι

Πρωτοπαππά Ελένη του Παναγιώτη, τόπος 
γέννησης Μαρούσι Αττικής, τόπος κατοικίας Χα-
λάνδρι

Τόπος τέλεσης μυστηρίου γάμου Περαχώρα 
Κορινθίας, τον Ιούνιο.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Το σχοινί 
Διδακτική ιστορία...

Η ιστορία μιλάει για έναν ορειβάτη, ο οποίος θέλησε να 
ανεβεί το ψηλότερο βουνό.
Ξεκίνησε, λοιπόν, την περιπέτεια του μετά από πολλά χρόνια 
προετοιμασίας. Όμως, επειδή ήθελε τη δόξα μόνο για τον 
εαυτό του αποφάσισε να σκαρφαλώσει το βουνό μόνος. Η 
νύχτα, λοιπόν, έπεσε βαριά και ο άνδρας δεν έβλεπε τίποτα. 
Όλα ήταν μαύρα. Μηδενική ορατότητα. Το φεγγάρι και 
τα άστρα είχαν καλυφθεί από σύννεφα. Καθώς ο άνδρας 
ανέβαινε και απείχε λίγα μόνο μέτρα από την κορυφή του 
βουνού, γλίστρησε και έπεσε στο κενό με μεγάλη ταχύτητα. Ο 
ορειβάτης πού το μόνο πού έβλεπε καθώς έπεφτε ήταν μαύ-
ρες κουκκίδες, είχε την τρομερή αίσθηση της βαρύτητας να 
τον τραβά. Συνέχισε να πέφτει... και σε εκείνες τις στιγμές του 
μεγάλου φόβου ήρθαν στο μυαλό του όλα τα καλά και τα 
άσχημα επεισόδια της ζωής του. Σκεφτόταν, τώρα, το πόσο 
κοντά στο θάνατο ήταν, όταν ξαφνικά ένιωσε το σκοινί πού 
ήταν δεμένο στη μέση του να τον τραβά δυνατά. Το σώμα 
του ορειβάτη κρεμόταν πλέον στον αέρα. Μόνο το σκοινί 
τον κρατούσε ζωντανό. Εκείνη τη στιγμή της αμηχανίας και 
μιάς άλλης επιλογής, φώναξε:
- Θεέ μου, βοήθησε με!
Ξαφνικά, μια βαθιά φωνή προερχόμενη από τον ουρανό 
απάντησε:
- Τί θέλεις να κάνω;
- Σώσε με, Θεέ μου!
- Αληθινά, νομίζεις ότι μπορώ να σε σώσω;
- Βέβαια, πιστεύω ότι Εσύ μπορείς!
- ΤΟΤΕ, ΚΟΨΕ ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΕΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ 
ΣΟΥ....
Αλλά δεν το έκανε!
Η ομάδα διάσωσης, την άλλη μέρα, είπε ότι ένας ορειβάτης 
βρέθηκε πεθαμένος, παγωμένος και το σώμα του κρεμόταν 
από ένα σκοινί. Τα χέρια του κρατούσαν σφιχτά το σκοινί 
ΜΟΝΟ 3 μέτρα μακριά από τη γη...

Πηγή: isagiastriados.com

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Ιωνίας 1, Λουτράκι

Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459

e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

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

Κ
ατ΄ αρχάς θα πρέπει να κάνω 
μια διόρθωση στο προηγούμε-
νο άρθρο, όχι τόσο σημαντική 

μιας και πρόκειται για χρονολογία. Λίγοι 
έως κανένας δεν θα το αντελήφθη. Η 
απεργία και το κλείσιμο της γέφυρας 
της Ποσειδωνίας έγινε 10 Ιουνίου 1988 
και όχι 1986.

 Σήμερα θα μιλήσω για τα χαμένα 
καλοκαίρια του δήμου μας, που με την 

αδιαφορία του κατάφερε να απαξιώσει την «βαριά» 
βιομηχανία μας, τον τουρισμό.   Άλλο ήταν το θέμα που 
ήταν να εκθέσω αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην 
«προκλητική» επιμονή των τουριστών να επισκεφθούν 
τον τόπο μας, παρά την αδιαφορία των κρατούντων. Η  
γέφυρα των λυμάτων, εκεί που έγιναν οι κατολισθή-
σεις, αν και αρχή της τουριστικής σεζόν προσελκύει 
σημαντικό αριθμό τουριστών. Για του λόγου το αληθές 
παραθέτω φωτογραφίες. Στη μία φαίνονται τα οχήματα 
των τουριστών, στην άλλη τουρίστες στην γέφυρα και 
η τρίτη δυστυχώς με επιβεβαιώνει σ΄ αυτό που είχα 
πει σε εκπομπή του φίλου Γιάννη Καραπανάγου εδώ 
και 2 χρόνια. Τουρίστες κατηφορίζουν να επισκεφθούν 
τον δίολκο. Ο δίολκος είναι ένα βαρύ χαρτί για τον 
τουρισμό και όποιος δεν το καταλαβαίνει τουλάχιστον 
ας κάνει το αυτονόητο. Η πρόσβαση προς τη γέφυρα 
των λυμάτων βρωμά και είναι μια μικρή χωματερή. Ας 
καθαρίσουν τον τόπο για να μην κρατούν τις μύτες τους 
οι άνθρωποι που είναι υποχρεωμένοι να περπατήσουν 
λίγες δεκάδες μέτρα και με χάρτες στα χέρια προσπα-
θούν να ανακαλύψουν τα πέτρινα ίχνη του δίολκου. Δεν 
διανοούμαι να μπω στη σκέψη αυτών των ανθρώπων. Τί 
θα υποθέτουν για αυτόν τον τόπο; Τέτοιες καταστάσεις 
μόνο στο Μπαγκλαντές είναι κανείς προϊδεασμένος 
να αντικρύσει. Φανταστείτε αν τους είχαμε φέρει τον 
δίολκο [όπως είχα προτείνει στην εκπομπή] κοντά στη 
διώρυγα πόσο θα άλλαζε η τουριστική επισκεψημότητα 
στην περιοχή. Πόσα θα ήταν τα οφέλη για τους τοπικούς 
επιχειρηματίες, για τον τόπο. Πόσα σχολεία θα έρχονταν 
να δουν τον τρόπο ρυμούλκησης των πλοίων αλλά και 

να συμμετείχαν σ΄ αυτή την διαδικασία…
Αντί αυτή η θλιβερή κατάσταση που βιώνουμε να μας 

συνετίσει και να βρούμε τρόπους για να ορθοποδήσου-
με, σφυράμε κλέφτικα και το μόνο μας μέλημα είναι οι 
χαμογελαστές πόζες σε πανηγυράκια και ψηφοθηρικές 
συναθροίσεις. Δεν υπάρχει έλεος και το βλέπουμε σε 
κάθε χρονιά που φεύγει ανεκμετάλλευτη.

 Ψάχνω να βρω έναν σωστό άνθρωπο σε καίρια 
θέση και αδυνατώ. Πόση κατρακύλα ακόμα Θεέ μου. 
Υπάρχουν άνθρωποι ανιδιοτελείς, που σέβονται τον 
εαυτόν τους και τους βλέπεις να απέχουν. Άνθρωποι με 
γνώσεις, με εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν στον 
τόπο αμισθί και έχουμε τις ακριβοπληρωμένες γλάστρες 
που μόνο μέλημά τους είναι το προσωπικό τους προφίλ 
και η εδραίωσή τους στο σβέρκο μας.  

Καληνύχτα Λουτράκι!!!!!    

ΧΑΜΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

Mύθοι γενικής χρήσης
Η πράξη έχει παρελθόν,παρόν και μέλλον
Η μνήμη που συχνά δικαιολογεί ή μεταποιεί
.........

Το μέλλον που επιβραβεύεται ή τιμωρεί με 
την επίγνωση

Γιάννης Τόλιας,Μεταπράτης χρόνος

Από το ‘’κληρονομηθέν χρέος’’ μέχρι τη 
διχόνοια:ένα-δύο συλλαλητήρια δρόμος.Μία 
σπίθα λείπει για να εισέλθουμε πλησίστιοι,με-
τά σημαίων και λοιπών συμβόλων,στην ψυχο-
λογία του εμφυλιακού διχασμού,με ιδιαίτερο 
μίσος για τους συν-έλληνες που σκέφτονται 
διαφορετικά από εμάς.

Ολοκληρωτικές αντιλήψεις,εμπρηστικές 
δηλώσεις,φανατικοί μαχητές απόλυτων 
αληθειών,ένθεν/κακείθεν μονοπωλιακός 
πατριωτισμός[συμφεροντολογικός,κρυφοκο
μματικός ή συναισθηματικός].

Άλλοτε υπερπροστατεύομενοι κι άλλοτε 
απροστάτευτοι από την Ιστορία πορευό-
μαστε σχεδόν στα τυφλά.Οι ‘προστάτιδες 
δυνάμεις’της Ελλάδας και του Ελληνι-
σμού,είτε βρίσκονται μέσα στη χώρα[ως 
εθνικά αποθέματα],είτε ‘κυκλοφορούν 
έξω’[αναδιατασσόμενες με βάση τα δικά τους 
γεωστρατηγικά συμφέροντα]έχουν κουραστεί 
να μας κανακεύουν.

Από την άλλη ο χρόνος συνιστά αναπό-
σπαστη ,ίσως και την πιο κρίσιμη,παράμετρο 
της πολιτικής στρατηγικής.Στον κόσμο των 
συνεχών κι ενίοτε αλληλοαναιρούμενων 
μετατοπίσεων,ελλείψει σταθερών και γραμμι-
κών προβλέψεων,η διαχείριση του πολιτικού/
εθνικού χρόνου[συμπίεσης ή αποσυμπίε-
σης,δρομολόγησης καλής ή αποτροπής κακής 
λύσης],προ’υ’ποθέτει ένα μίνιμουμ συνεννόη-
σης και συναίνεσης.

Στην πατρίδα μας δυ-
στυχώς η ιστορική μνήμη 
δεν λειτουργεί ούτε ως 
κάθαρση,ούτε ως εκδίκη-
ση.Έχει σφηνωθεί ανάμε-
σα στην αυτοσυντηρητική 
φοβική άμυνα και στη 
διεθνιστική[;]ιδεοληπτική 
επίθεση.Διαιρούμαστε 
πάντοτε δια του 2 και 
επιχειρηματολογούμε 
πάντοτε κατά περίπτω-

ση[άνευ κοινώς αποδεκτών αρχών και αξιών].
Δίχως όμως κόκκινες,πράσινες,γαλάζιες 

κοινές γραμμές για το έξω πρόβλημα ,στο 
τέλος θα μας μείνουν οι πολεμικές ιαχές και 
το βομβαρδισμένο εσωτερικό πεδίο βολής.

Φοβού τους πολιτικούς χωρίς εθνικό σχέ-
διο[ή και δίχως εθνική ταυτότητα]οι οποίοι 
αρέσκονται να φιλονικούν για την ταυτότητα 
των άλλων.

ΥΓ.’’Αυτοί που πήραν το δρόμο του μύθου
ψάχνουν για την ταυτότητά τους
ανάμεσα σε πληγωμένους και ζητιάνους
σε ποιητές και ζωγράφους’’[Σπ.Κατσίμης,Η 

Ταυτότητα]
ΥΓ2.Ως νομικός [και εχέφρων, ελπίζω, πο-

λίτης]δεν πρόκειται να παρασυρθώ σε κρίσεις 
και υποθέσεις για το σκάνδαλο Novartis.
Δυστυχώς και στην περίπτωση αυτή ,εκτός 
των άλλων δικονομικών ακροβασιών και 
μιντιακών υπαινιγμών,λειτουργούν και πάλι 
‘μύθοι γενικής χρήσης’[όπως π.χ διάφορα 
στερεότυπα για το ποιοί είναι ‘από χέρι’ένοχοι 
ή αθώοι,ποιοί δικαστικοί είναι βαλτοί κλπ,κλπ].
Τίποτα και κανείς δεν σώζει μιά χώρα που δεν 
θέλει να σωθεί.

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου
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ΧΗΜΙΚΌΣ 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.

Στα μνημόνια γυρίζουμε 

σελίδα, η κυβέρνηση μάς λέει,

όμως ακούγονται παράξενα, 

που ο λαός θα κλαίει!

Λέγεται πως φορολογία 

περισσότερη στη σύνταξη θα 

πέσει

κι έτσι φοβάται ο λαός, μη 

βγουν τα λόγια φέσι!

Από τη μια λεν τα μνημόνια θα φύγουνε στα 

σβέλτα,

όμως εμείς φοβόμαστε, μην πάνε σούρτα 

φέρτα!

Τελειώνουν τα μνημόνια, μα η εφορία αυξάνει;

Γιατί ακούγεται πως πιότερα ο μισθωτός θα 

χάνει!

Καλό είναι να έχει ο λαός και αισιοδοξία,

όμως μη στείλουν έφορα και φέρει απελπισία!

Πάρα πολλά υπόσχονται κι ο κόσμος παίρνει 

θάρρος,

όμως με νέα κοψίματα σύνταξη θε να μας πάρει 

ο χάρος!

Στα μνημόνια μάς λεν πως γυρίζουμε σελίδα,

μα στις συντάξεις, στους μισθούς, όχι άλλη... 

ψαλίδα!

Σύντομα τα μνημόνια λεν παρελθόν θα γίνουν

ΤΑ ΜΝΗΜΌΝΙΑ ΛΈΝΈ 
ΛΗΓΌΥΝ. ΌΙ ΜΙΣΘΌΙ ΘΑ 

ΈΠΑΝΈΛΘΌΥΝ;

Διάβασα γραφόμενα ενός 
ξένου σοφού, ο οποίος υποστήριζε πως 
ο πολιτισμός της ανθρωπότητας θεμελι-
ώνεται στην επιφάνεια ενός ισόπλευρου 
τριγώνου, την αρχαία Αθήνα, τη Ρώμη και 
τα Ιεροσόλυμα. Η Αθήνα με τους σοφούς 
της προσέφερε στην ανθρωπότητα την 
ομορφιά της ζωής, τη φιλοσοφική σκέψη, 
τη δημοκρατική ιδέα... Η Ρώμη τους νόμους 
του Δικαίου, τα Ιεροσόλυμα τη Χριστιανική 
Θρησκεία.
Όμως τόσο το Ρωμαϊκό Δίκαιο, όσο και ο 
χριστιανισμός χρησιμοποίησαν σαν μέσο 
διάδοσής τους την ελληνική γλώσσα. Άρα 
η εστία του πολιτισμού της ανθρωπότητας 
τοποθετείται αποκλειστικά στον ελληνικό 
τόπο.
Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη έως σήμερα 
αναγνωρίζουν την πνευματική προσφορά 
των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, συνέ-
χιζε ο σοφός, δεν μπορώ να υποστηρίξω 
πως όλη η δημοκρατική πνοή γεννήθηκε 
αυτόματα στην Ελλάδα, θα το θεωρούσα 
ιστορική ανακρίβεια, όμως οι Έλληνες 
ήταν ένας λαός ανήσυχος και απαιτητι-
κός, ταξίδευσαν ανατολικά, γνώρισαν 
και άλλους πολιτισμούς και εδώ είναι η 
μεγάλη αξία που έδωσαν στον πολιτισμό 
τους, μπόρεσαν να πάρουν ό,τι καλύτερο 
είχαν γνωρίσει και να δημιουργήσουν ένα 
νέο πολιτισμό με ελληνικό χαρακτήρα. 
Τυπικά δεν μιμήθηκαν τα ξένα στοιχεία, 
άλλα τα απέρριψαν, άλλα τα αξιοποίησαν, 
ο πολιτισμός του έφτασε σε τέτοιο σημείο 
τελειότητας, που προκάλεσε το θαυμασμό 
όλων των λαών από τότε έως σήμερα.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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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 Η καλύτερη απόδειξη της φιλίας είναι η διάρκειά 

της και οι πράξεις και όχι τα λόγια.

Πιστεύω ότι η φιλία είναι σπάνιο άνθος, που συντηρείται με 

φροντίδα στο θερμοκήπιο της καρδιάς και του πνεύματος 

και που δεν πρέπει να βρωμίζεται από συμφέροντα, υποψίες, 

παρανοήσεις, φιλοδοξίες και ανταγωνισμούς.

Φίλος είναι εκείνος που σου δίνει πλήρη ελευθερία για να 

είσαι ο εαυτός σου... Όμως πόσο μεγάλο είναι το χάσμα 

που χωρίζει αυτούς που σκέπτονται όπως δρουν και αυτούς 

που δρουν όπως σκέπτονται δια βίου. Θεέ μου τι δύσκολο, 

τι μοναξιά...

Ένας τέτοιος σκεπτόμενος άνθρωπος ήταν και η Μαίρη 

Ζερβού (η συμβολαιογράφος). Πάνω από τη μετριότητα, 

άκρας ταπείνωσης και ομορφιάς, οι αξίες, η αγάπη, ο συ-

νετός βίος της...

Τέτοιοι άνθρωποι βγάζουν ασπροπρόσωπη την πάλαι ποτέ 

ανθρωπότητα της βίας και του παραλογισμού. ΑΞΙΟΣ Ο 

ΒΙΟΣ ΤΗΣ!

Συμμαθητές, γονείς, συγγενείς, φίλοι, γείτονες, συμπατρι-

ώτες σου, όλοι μαζί σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, γιατί η παρουσία 

σου ομόρφυνε και ωφέλησε θετικά τη ζωή μας, το «forever 

young» σου αξίζει.

Ελαφριά η γη που σε σκεπάζει!... Με αγάπη 

και ευγνωμοσύνη ψυχής. Είθε... ο καλός 

Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Αιωνία 

η μνήμη σου...

Ο συνταξιδιώτης και φίλος σου 

Δημήτριος Κ. Χρυσούλας

«Του πιστού φίλου δεν υπάρχει 
κανένα αντάλλαγμα»

Σοφία Σειράχ

Στη φίλη μας με αγάπη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

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

Πιστοί και μαχητικοί 
για τον ιερό σκοπό 
οι Περαχωρίτες με 
αρχηγό τον καπε-
τάν Γιωργάκη, όπως 
λεγόταν επίσης ο Γ. 
Διδασκαλόπουλος, 

καταλαμβάνουν το Δερβένι - Χάνι 
της Κακιάς Σκάλας, αρχίζουν την 
πολιορκία της Κορίνθου (27 Μαρτίου 
1821) με δύναμη 2.000 ενόπλων, 
και αφού προηγουμένως έκαναν 
παράκληση στην εκκλησία Πανα-
γία της Περαχώρας μαζί με τους 
οπλαρχηγούς Χατζημελέτη από τα 
Πίσσια, τον Οικονόμου από τα Κού-
ντουρα και άλλους πολλούς. Τότε 
στις Κεγχριές (Κεχριές) συστήνουν 
την πρώτη Εφορεία Πολέμου, την 
οποία εκπροσωπούν πλέον οι Πε-
ραχωρίτες Σταύρος Νικολάου και 
Αθανάσιος Δημόπουλος, οι οποίοι 
και προμηθεύουν με πυρομαχικά, 
ψωμί και τρόφιμα τους αγωνιστές. 
Τότε, στις Κεχριές, προσέτρεξαν οι 
της Τροιζινίας, οι Σοφικίτες, της Ερ-
μιόνης με επικεφαλής τον Επίσκοπο 

Ιωνά, οι της Κούλουρης (Αίγινα) με 
επικεφαλής τον Ηγούμενο Γρηγόριο. 
Τότε λοιπόν όλοι μαζί την 1η Απρι-
λίου 1821 κατέλαβαν την Κόρινθο, 
αναγκάζοντας τους Τούρκους να 
κλειστούν στο κάστρο της πόλης.
Ο Γ. Διδασκαλόπουλος για τη στρατι-
ωτική του διορατικότητα, την αφιλο-
χρηματία του, τον άφταστο ηρωισμό 
του και την αρετή του εκλεγόταν 
παμψηφεί στις Εθνοσυνελεύσεις 
ως εκπρόσωπος - παραστάτης, δηλ. 
βουλευτής της νέας πλέον Επαρχίας 
του κράτους και επειδή υπήρχε τότε 
μεγάλη έλλειψη χαρτιού, το σχετικό 
πρακτικό, το Βουλευτικό, έγραψε 
το 1823.
«Τη 9 Οκτωβρίου 1823
Εν τη σημερινή συνελεύσει του 
Βουλευτικού, επιτροπεύοντος του κ. 
Πανούτσου Νοταρά...
...Σήμερον εισήλθεν εις το Βουλευ-
τικόν και ο παραστάτης των Δερβε-
νοχωρίων κ. (Γ.) Διδασκαλόπουλος. 
α΄ Γραμματεύς
ΙΩ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
Κλείνοντας, φίλοι μου, κάνω πρό-

ταση να αναγνωριστεί και τιμηθεί η 

προσφορά του γενναίου αυτού Πε-

ραχωρίτη με στήσιμο προτομής και 

μετονομασία του κεντρικού δρόμου 

της πόλης του Λουτρακίου σε οδό Γ. 

Διδασκαλόπουλος για τον ανιδιοτε-

λή αυτό ήρωα και αγωνιστή. Αρκετά 

επιτέλους με τους Εθνάρχες, όπου 

κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με 

τους ήρωες εκείνους που τα έδωσαν 

όλα για την πίστη την Αγία και της 

πατρίδας την Ελευθερία.

Σήμερα ας είναι καλά ο Κοσμάς Λό-

ντος - Γέρου, ο οποίος ονόμασε το 

δρόμο έξω από το κτήμα του «οδός 

Γ. Διδασκαλόπουλος» που βρίσκεται 

εκτός του ιστού της πόλης. Είθε οι 

πνευματικοί άνθρωποι του Δήμου και 

η Δημοτική Αρχή να αναλογιστούν τα 

πραγματικά ιστορικά γεγονότα και 

να τιμήσουν τους αθάνατους ήρωες 

του 1821.

Σιανούδης Ιωάννης

Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος και η 
συμβολή του στον αγώνα του 1821

ΜΕΡΟΣ B΄
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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 διαταραχή λόγου είναι η 
διαταραγμένη κατανόηση 
ή και χρήση των προφορι-
κών,γραπτών ή και άλλων 
συμβολικών συστημάτων.Η 
αφασία είναι μια νευρο-
γενής επίκτητη διαταραχή 
του λόγου. Ο ασθενής ανά-
λογα με τον τύπο αφασίας 
που παρουσιάζει μπορεί να 
αντιμετωπίζει δυσκολίες 
στην κατανόηση, στην  επα-
νάληψη, στην κατονομασία 

και στη ροή του λόγου. Πιο συγκεκριμένα στην 
περίπτωση της αφασίας το άτομο δεν μπορεί να 
μιλήσει, να αποδώσει το σωστό νόημα στις λέξεις, 
να κατανοήσει και πολλές φορές να διαβάσει. Στο 
πολύ νεαρό παιδί, του οποίου ο  εγκέφαλος δια-
τηρεί την πλαστικότητά του, επιτρέπεται μια ταχεία 
ανάληψη έστω κι αν αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη, 
σε αντίθεση με τους ενήλικες. Οι αφασίες περιλαμ-
βάνουν την αφασία Broca, την αφασία Wernicke, 

την ολική αφασία,την διαφλοιική  κινητική αφασία, 
την διαφλοιική  αισθητηριακή αφασία, την αφασία 
αγωγής και την ανομία.
 Η αξιολόγηση των λεκτικών διαταραχών συνίσταται 

στη συνεκτίμηση 
τεσσάρων στοιχεί-
ων, τα οποία είναι 
η ροή του λόγου, η 
ικανότητα κατανό-
ησης, η ικανότητα 
επανάληψης και 

η ικανότητα κατονομασίας. Η κύρια διάκριση των 
αφασιών έγκειται στη ροή του λόγου, δηλαδή σε 
ρέων και μη ρέων. Ρέων χαρακτηρίζεται μία ευφρά-
δης ομιλία που πλησιάζει τα φυσιολογικά επίπεδα 
του λόγου σε γραμματική μορφή και προσωδία, ενώ 
ως μη ρέουσα χαρακτηρίζεται η ομιλία κατά την 
οποία παρατηρείται μειωμένη αρθρωτική ευκινησία 
και έντονα ελλειμματική γραμματική δομή. Στην 
αξιολόγηση των λεκτικών διαταραχών συμπεριλαμ-
βάνονται επίσης η ανάγνωση και η γραφή.
Ταξινόμηση αφασιών  :

Τσιπουρά 
Αναστασία
Λογοθεραπεύτρια
email: 

anastasia_tsp@hotmail.com

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΦΑΣΙΕΣ

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

Γουλιά και ρυτίδα
ΠΩΣ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Από τον Παναγιώτη Καρλατήρα

Επί σειρά ετών ενοχοποιείται για 
ουκ ολίγα δεινά της υγείας και 
συνεπώς της ζωής μας.
Η τελευταία επιστημονική μελέ-
τη «κατηγορεί» το αλκοόλ - για 
το οποίο ο λόγος - για «διπλό» 
έγκλημα: επιταχύνει τη διαδικασία 
της γήρανσης των κυττάρων και 
αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου στον οργανισμό.
Τα δυσοίωνα νέα έρχονται από 
τους ειδικούς του Πανεπιστημίου 
του Μιλάνο, οι οποίοι διαπίστωσαν 
ότι το αλκοόλ επιταχύνει τη φθορά 
ενός τμήματος των κυττάρων που 
σχετίζονται με τη γήρανση και την 
εμφάνιση του καρκίνου.
Οι Ιταλοί επιστήμονες μελέτησαν 
περισσότερους από 750 εθε-
λοντές, κάποιοι εκ των οποίων 
κατανάλωναν περισσότερα από 
τέσσερα αλκοολούχα ποτά ημε-
ρησίως.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 
ηλικία, η διατροφή, η σωματική 
άσκηση, το εργασιακό στρες και 
το περιβάλλον παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη σμίκρυνση των τελομε-
ρών - πρόκειται για τα τμήματα 
του DNA των κυττάρων που κα-
θορίζουν τη μακροζωία τους και 
συνεπώς συνδέονται άμεσα με τη 
διαδικασία γήρανσής τους. Από τη 
μελέτη, ωστόσο, προέκυψε ότι το 

μήκος των τελομερών μειώνεται 
δραματικά στα άτομα που κατα-
ναλώνουν μεγάλες ποσότητες 
αλκοόλ. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
μάλιστα, το μήκος τους είχε μειω-

θεί ακόμη και κατά 50% συγκρι-
τικά με το μήκος των τελομερών 
των ατόμων που έπιναν με μέτρο.

Ευρωπαϊκή «διάκριση»
για τους Έλληνες
στην κατανάλωση αλκοόλ
Το 24% των Ελλήνων κατανα-
λώνουν περισσότερες από μια 
φορές την εβδομάδα πέντε ή και 
περισσότερα αλκοολούχα ποτά. 
Την ίδια ώρα, ο κοινοτικός μέσος 
όρος σε ό,τι αφορά την κατανά-
λωση αλκοόλ αγγίζει το 29%. Από 
πρόσφατη σχετική δημοσκόπηση 
από χώρες της Ε.Ε. προκύπτει 
ότι τα υψηλότερα ποσοστά πα-
ρατηρούνται στην Ιρλανδία 44%, 
στη Ρουμανία 39%, στη Γερμανία 
και στην Αυστρία 36%, ενώ τα 
χαμηλότερα καταγράφονται στη 
Λετονία 11%, στη Σουηδία 9% και 
στο Λουξεμβούργο 11%.
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Άνοιξε τις πόρτες του και πάλι το ιστορικό 
ξενοδοχείο Grand Hotel Loutraki

Πριν λίγες ημέρες άνοιξε τις πόρτες 
του το ιστορικό ξενοδοχείο Grand Hotel 
Λουτράκι. Το ξενοδοχείο ανακαινίσθηκε 
κι έγινε ένα στολίδι για την περιοχή όπως  
όλοι ομολογούν. 

Την Κυριακή 15 Απριλίου τελέσθηκε ο 
αγιασμός και έγιναν τα εγκαίνια της νέας 
αυτής ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τον 
αγιασμό τέλεσε ο ηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας πατήρ Καλ-
λίνικος μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, τον 
πατέρα Πέτρο και τον πατέρα Τσαμπίκο. 

Ο ηγούμενος μίλησε για τον ιδιοκτήτη 
και την οικογένειά του με θερμά λόγια, 
αφού μάλιστα έχει τελέσει και παραστεί 
σε όλα τα θρησκευτικά μυστήρια της 
οικογένειας Γιαλοψού και όχι μόνον. 
Μίλησε για τη φιλία του με τον Σπύρο 
Γιαλοψό που κρατάει πολλά χρόνια, κα-
θώς και την αγάπη του για το Λουτράκι 
που το πρωτογνώρισε όταν ήταν διάκος 
στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου. Να ση-
μειώσουμε ότι ο πατήρ Καλλίνικος και ο 
Σπύρος Γιαλοψός έχουν κοινή καταγωγή 
από την Κέρκυρα. 

Στην εκδήλωση του αγιασμού και των 
εγκαινίων παραβρέθηκαν πολλοί φίλοι 
και γνωστοί, επώνυμοι και ανώνυμοι. 

Παραβρέθηκαν οι δύο πρώην υπουργοί 
Νίκος Ταγαράς και  Γιάννης Πανούσης, 
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Λουτρακίου-Περαχώρας κ. Πέτρου, η 
αντιδήμαρχος  Μαρία Πρωτοπαππά, 
ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Κων/
νος Παντελέου, ο δήμαρχος Κορινθίων 
Αλέξανδρος Πνευματικός, η πολιτευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και περιφερειακή 
σύμβουλος Μαριλένα Σούκουλη, ο προϊ-
στάμενος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Περαχώρας Βασίλης Γεροβασίλης, ο 
πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός 
σύμβουλος Θανάσης Γεωργίου, η κυρία 
Σωτηρία Παπακωνσταντίνου από το 
γραφείο του δημάρχου Λουτρακίου ο 
οποίος παραβρέθηκε αργότερα, λόγω 
υποχρεώσεών του στην Αθήνα με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας και 
Κορίνθου.


