
Στο προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας 
(φ. 451, Μάιος 2018) 

με τον τίτλο: «ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ. ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡ-
ΓΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ» αναφερ-
θήκαμε στην κακουργηματική 
δίωξη των τριών Δημάρχων 
καθώς και άλλων οκτώ υψηλό-
βαθμων στελεχών του Καζίνο, 
για το ζήτημα των επενδύσεων 
που έχουν πραγματοποιηθεί 
στη μεγάλη αυτή μονάδα.

Εκείνη η εφημερίδα μας έγινε 
ανάρπαστη. Σε ελάχιστο χρόνο 
από την κυκλοφορία της εξα-
ντλήθηκε. Από εκεί και πέρα 
εκατοντάδες τα παράπονα για 
την έλλειψή της, αλλά και η 
αξίωση της επανακυκλοφορίας 
της. 

Στο όνομα εκείνης της δικαι-
ολογημένης απαίτησης των 
αναγνωστών, επαναδημοσιεύ-
ουμε ορισμένα από τα κείμενα 
της προηγούμενης έκδοσης, με 
την αυτονόητη υπογράμμιση ότι 
οι στήλες της εφημερίδας μας 
είναι ανοικτές στη φιλοξενία 
κειμένων των εμπλεκομένων.

Για τα όσα ανατριχιαστικά, βέβη-
λα και αποκρουστικά διαβάζουμε 
στο υπ΄αριθμ.30/2018 Βούλευμα 
του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου 
για τους πρώην και νυν δημάρ-
χους μας, κ.κ. Παύλου, Λογοθέτη 
και Γκιώνη, που παραπέμπονται 
για κακούργημα από την ελληνική 
Δικαιοσύνη, μια λέξη ταιριάζει 
«κατάντια».

Κατάντια θεσμική και πολιτι-
κή, για ένα αδίκημα που φέρε-
ται ως ένα μέγα και συγκλονι-
στικό οικονομικό και πολιτικό 
σκάνδαλο. 

Κατάντια και ντροπής πράγματα 
για την ιστορία του Δήμου μας. Για 
την ιστορία μιας διεθνούς φήμης 
λουτρόπολης, όπως το Λουτράκι, 
μιας υπερήφανης Περαχώρας, 
καθώς και αυτής της ζηλευτής κοι-
νωνικής  κλπ. ιστορίας των λοιπών 
συνδημοτών μας.

Κατάντια και βεβήλωση της ιστο-

ρίας των προηγούμενων Δημάρ-
χων, που αγωνίστηκαν με νύχια και 
με δόντια για να στήσουν είτε μέσα 
από στόχους και οράματα,  είτε 
μέσα από «χαλάσματα» και δυσκο-
λίες ένα δήμο ζηλευτό. Προστα-
τεύοντας το δημοτικό συμφέρον. 
Ορθώνοντας τοίχος αδιαπέραστο 
σε συμφέροντα που θα τολμούσαν 
να διανοηθούν να ζημιώσουν τους 
δημότες. Διδάσκοντας πολιτικό 
ήθος. Καταλείποντας παρακατα-
θήκες. Παραδίδοντας πρότυπα 
ανάληψης πολιτικών ευθυνών. 

Η παραπομπή των τριών να δι-
καστούν για ένα  ιδιαίτερα βαρύ 
ποινικό έγκλημα γιατί πρωτίστως 
με την ιδιότητα του Δημάρχου 
δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη 
του λαού να διαχειριστούν  την 
περιουσία που τους εμπιστεύτη-
κε και το δημόσιο χρήμα, ζημι-
ώνοντάς τον από δόλο, (όπως 
αναφέρεται στο Βούλευμα), μπορεί 
να ερμηνευθεί και ως εξαπάτηση 
και υποκλοπή της ψήφου του, κάτω 
από ψευδεπίγραφα συνθήματα 
για πλήρη διαφάνεια και πλήρη 
ενημέρωση.

Ανήκουστα πράγματα!! 
Σε άλλη στήλη θα αναφερθούμε 

στην όλη υπόθεση στην οποία 
εμπλέκονται και άλλα οκτώ μεγα-
λοστελέχη του Καζίνο, στα οποία 
επιβλήθηκε και ο περιοριστικός 
όρος της απαγόρευσης της εξόδου 
των από την χώρα.

Μία πρώτη απλή προσέγγιση.
Σεβόμαστε το τεκμήριο της αθω-

ότητας και των τριών. Εκτιμούμε 
ότι ο κατηγορούμενος σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να θεωρείται 
αθώος μέχρις αποδείξεως του 
εναντίου. Και βεβαίως γνωρίζουμε 
τη γνωστή φράση  «Μηδενί δίκην 

"Με κακουργηματικού χαρακτή-
ρα κατηγορίες, οκτώ πρώην και νυν 
στελέχη του καζίνο Λουτρακίου και 
τρεις πρώην δήμαρχοι της πόλης 
παραπέμπονται σε δίκη. Ειδικότε-
ρα, το βούλευμα του Συμβουλίου 
Εφετών Ναυπλίου (αρ. 30/2018, 
04.05.2018) παραπέμπει σε δίκη 
τους κ. Αντ. Στεριώτη, Γ. Γιαννι-
τσόπουλο, Θωμ. Γαβρόγλου, Αλεξ. 
Δούκα, Ιωάν. Τσίλη, Νικ. Ρεμαντά, 
Χρυσ. Γιανναδάκη, John J. Alfred, 
όλοι τους πρώην και νυν στελέχη 
της Club Hotel Loutraki (CHL) και 
τους τρεις πρώην δημάρχους της 
πόλης, Γ. Γκιώνη, Κων. Λογοθέτη 
και Π. Παύλου.

Μάλιστα, το βούλευμα απαγο-
ρεύει την έξοδο από τη χώρα των 
στελεχών της CHL, ενώ για τον 
πρώην διαχειριστή της εταιρείας, J. 
Alfred, αγνώστου διανομής, διατη-
ρεί το ένταλμα σύλληψης που έχει 
εκδοθεί το 2017 (αρ. 13/2017) 

και διατάσσει τη σύλληψή και την 
προσωρινή κράτησή του.

Oι κατηγορίες που τους αποδίδει 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση 
της επένδυσης κατασκευής του 
συγκροτήματος (καζίνο, ξενοδο-
χείου κ.λπ.), αλλά και τη λογιστική 
και φορολογική διαχείριση της 
επένδυσης ύψους 200 εκατ. ευρώ 
κατά την περίοδο 1995-2010. 
Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφο-
ρούν την παραβίαση του ιδιωτικού 
συμφωνητικού της κοινοπραξίας 
που διαχειρίστηκε μέχρι και το 
2013 το καζίνο Λουτρακίου. Ενώ 
το συμφωνητικό προέβλεπε όλες 
οι επενδύσεις να υλοποιηθούν από 
την CHL, εν τούτοις «οι επενδύσεις 
τιμολογήθηκαν και εξοφλήθηκαν 
από το ταμείο της κοινοπραξίας, με 
αντίστοιχο όφελος του δεύτερου 
κοινοπρακτούντος μέλους (σ.σ. 
CHL) και ζημία του πρώτου κοι-
νοπρακτούντος μέλους Τουριστική 
Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ».

Η υπόθεση αυτή είναι συνέχεια 
της γνωστής «γνωμοδότησης Τσο-
βόλα» (έκθεση-γνωμοδότηση που 
συντάχθηκε από τους Δ. Τσοβόλα, 
Ι. Πέππα, Α. Μαργαρίτη του 2011) 
σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
επένδυσης της κατασκευής του 
συγκροτήματος καζίνο Λουτρα-
κίου. Τη γνωμοδότηση ζήτησε ο 
τότε δήμαρχος Λουτρακίου Κ. Λο-
γοθέτης, ενώ το 2013 υπεβλήθη 
σχετική μηνυτήρια αναφορά από 
δικηγόρους της πόλης και της 
Κορίνθου. Η εκτιμώμενη ζημία της 
δημοτικής αρχής ανέρχεται μέχρι 
το ύψος της συνολικής επένδυσης, 
δηλαδή 200 εκατ. ευρώ".
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ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ 
& ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
Σκάνδαλο μεγατόνων

Κάποιος τρίτος θα μπορούσε να βάλει ως τίτλο ότι γίναμε 
«ρεντίκολο», ρεζίλι, μέχρι της αποδείξεως του εναντίου.

Όπως κι αν έχει πάντως το ζήτημα, το πανελλήνιο 
μέσω δημοσιεύσεων εγκύρων εντύπων όπως πχ της εφημερίδας 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ή οικονομικών ιστολογίων πχ euro2day.gr) πλη-
ροφορήθηκε τα πρόσφατα γεγονότα περί της κακουργηματικής 
δίωξης των τριών Δημάρχων μας (Παύλου, Λογοθέτη, Γκιώνη), 
καθώς και μεγαλοστελεχών του Καζίνο για τις εκεί επενδύσεις. 

Το ρεπορτάζ του Β. Μανδραβέλη στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 
16-06-2018 είναι αποκαλυπτικό. Εκείνο όμως που τρομάζει –
πέρα των άλλων- αναφέρεται στο τέλος της δημοσίευσης, όπου 
γίνεται λόγος για το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας της δημοτικής 
αρχής, που φθάνει το ύψος της συνολικής επένδυσης. Δηλαδή 
200.000.000 ευρώ.

Το κείμενο της εφημερίδας:

ΓΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΟΥΚΙΝΟ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ
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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

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος 
Πελοποννήσου

Κύπρου 123
20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986
κιν.: 6979 220540

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛ. - ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ.

"Με σεβασμό στον άνθρωπο"
Σολωμού 10, Λουτράκι
Τηλ.: 27440 26244
Κιν.: 6937 114763, 6938 433432
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΣΕ ΑΕ
Αλήθεια γιατί τώρα την ζητούν οι κύριοι Γκιώνης – Λογοθέτης – Παύλου;

Που πήγαν τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα; Ότι σε 50 χρόνια θα ήταν 100% στο Δήμο.
Σε 30 χρόνια ακόμη αφού έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια;

Με την με αριθμό 20/2017 απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίν-
θου, η Κοινοπραξία του ΚΑΖΙΝΟ Λου-
τρακίου, που αποτελεί νομικό πρόσωπο 
με τη μορφή ιδιόρρυθμης ομόρρυθμης 
εταιρείας, υπήχθη στις διατάξεις του 
άρθρου 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα, 
έγινε περικοπή χρεών της Κοινοπραξίας 
προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένου 
και του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με ρητή διάταξη της άνω 
απόφασης επιτρέπεται η μετατροπή της 
Κοινοπραξίας σε ΑΕ με βάση πάντα τα 
οικονομικά δεδομένα των οφειλών της 
Κοινοπραξίας, όπως αυτά ρυθμίστηκαν.

Θα πρέπει για τη μετατροπή της Κοι-
νοπραξίας σε ΑΕ να υπολογισθούν τα 
χρέη της προς τρίτους και το Ελληνικό 
Δημόσιο, ΕΦΚΑ κλπ. και μετά την αφαί-
ρεσή τους, που προϋποθέτει την κατα-
βολή μετρητών, θα πρέπει να υπάρξει 
και το ελάχιστο κεφάλαιο σε μετρητά 
που είναι αναγκαίο για την ίδρυση ΑΕ 
σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 και της 
περί ΚΑΖΙΝΩΝ Νομοθεσίας.

Η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε κε-
φαλαιουχική εταιρεία δεν προβλέπεται 
ούτε αναφέρεται στην άνω με αριθμό 
20/2017 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κορίνθου ως μεταβα-
τικό στάδιο και αποτελεί επινόηση 
δημιουργικής λογιστικής για να μην 
εμφανίζονται τα χρέη που είναι υπαρκτά 
και απαιτητά, που ρυθμίστηκαν με την 
άνω απόφαση καθώς και εκείνα που 
δημιουργήθηκαν το έτος 2017 και δεν 
ρυθμίστηκαν.

Μία τέτοια πράξη, πέραν της ακυρό-
τητά της, είναι και αξιόποινη και λόγω 
των οικονομικών μεγεθών που θέλει να 
καλύψει για να δημιουργηθεί κεφάλαιο 
που δεν υπάρχει, προσλαμβάνει τη βα-
ρύτητα κακουργηματικής πράξης.

Σύμφωνα με την με αριθμό 20/2017 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου Κορίνθου επιτρέπεται, όπως ζητήθη-
κε, και δεν υποχρεούται η Κοινοπραξία 
να μετατραπεί σε ΑΕ, εφόσον υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις προς τούτο, δηλαδή 
η δημιουργία κεφαλαίου, αφού πρώτα 

εξαφανιστούν με καταβολές τα ρυθμι-
σθέντα και τα άλλα μεταγενέστερα της 
ρύθμισης χρέη της.

Σε περίπτωση που δεν γίνει Ανώνυμη 
Εταιρεία, αφού τούτο θα είναι αδύνατον 
βάσει των ανωτέρω, δεν προβλέπεται 
κύρωση από την άνω απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου 
και μάλιστα να ανατραπεί δήθεν και να 
ακυρωθεί η άνω ρύθμιση.

Άλλωστε όταν υπέβαλε η Κοινοπραξία 
την αίτησή της στο Πολυμελές Πρωτο-
δικείο Κορίνθου για την άνω ρύθμιση 
των χρεών της, προφανώς τα ανωτέρω 
θα τα είχαν υπόψη τους το οικονομικό 
και νομικό επιτελείο και η μόνη λογική 
εξήγηση είναι ότι είχαν βρει μετρητά για 
να πληρώσουν τα κουρεμένα χρέη της 
Κοινοπραξίας, όπως αυτά είχαν περιο-
ριστεί με την περικοπή τους σε ποσοστό 
λίγο λιγότερο του 40%.

Αν ευρεθούν τέτοια κεφάλαια και η 
συμμετοχή της Τουριστικής Λουτρακίου 
στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εται-
ρείας είναι όχι λιγότερο του 25% (τα 

χρέη τα δημιούργησε η διαχείριση της 
Κοινοπραξίας που ανήκει στο πλειοψη-
φούν μέλος της CLUB HOTEL ΚΑΖΙΝΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.), τότε είναι λογιστικώς 
και νομικώς δυνατόν να μετατραπεί η 
Κοινοπραξία σε ΑΕ.

Εν αναμονή επενδυτών επί μία τριετία, 
η οικονομική κατάσταση της Κοινο-
πραξίας επιδεινώνεται σταθερά και η 
εμπορική φήμη του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου 
σε σχέση με εκείνο της Πάρνηθας έχει 
ανατραπεί σε βάρος του ΚΑΖΙΝΟ Λου-
τρακίου σε ποσοστό άνω του 150%.

Πάντα ταύτα για όσους μπορούν και 
αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, 
αφού τελικά θα αναγκαστεί η ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ να ζητήσει τον διορισμό 
επιτρόπου από την Κυβέρνηση για να 
εξυγιανθεί πραγματικά η εταιρεία και 
όχι με λογιστικές επινοήσεις να παρατεί-
νεται και να επιδεινώνεται η κατάστασή 
της, χωρίς να προτείνεται ρεαλιστική 
λύση που είναι αναγκαία για να σωθούν 
οι θέσεις εργασίας.

δικάσεις πριν αμφί μύθον 
ακούσεις» (να μην κρίνεις 
δηλαδή, πριν ακούσεις τα 
επιχειρήματα και των δύο 
πλευρών).

Σύμφωνοι μέχρις εδώ.
Αλλά και από την άλλη 

πλευρά, ένα βούλευμα 
Εφετών 225 σελίδων δεν 
γράφτηκε στο γόνατο, ούτε 
ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο 
σοβαρό, όπως υποστηρί-
ζουν κάποιοι ψιθυριστές 
με σκοπό να μειώσουν το 

βάρος του εγκλήματος και 
τις εντυπώσεις.

Μία παρόμοια δικαστι-
κή πράξη, μία συλλογική 
απόφαση δικαστών, μιας 
σκάλας παρακάτω από 
τους δικαστές του Αρείου 
Πάγου, κατά τεκμήριο, απο-
τελεί κείμενο αδιαμφισβή-
τητου νομικού κύρους και 
εξαντλητικού διαλόγου με 
την αλήθεια των πραγμά-
των. Ένα κείμενο το οποίο 
ασφαλώς θα κριθεί. 

Μέχρι τότε όμως οι τρεις, 
θα κυκλοφορούν ανάμεσά 
μας με το βάρος του υπό 
κρίση ποινικού αδικήματος 
για το οποίο παραπέμπο-
νται.

Κάποιος τρίτος θα χα-
ρακτήριζε το προηγού-
μενο ως «ρετσινιά». (Μια 
προσβλητική κατηγορία 
δηλαδή που αποδίδεται σε 
κάποιον και από την οποία 
δεν απαλλάσσεται εύκολα). 
Γιατί ακόμη και  στην πε-

ρίπτωση αθώωσής τους, 
η πολιτική ευθύνη που 
τους βαραίνει, μια ευθύ-
νη που δεν κρίνεται με 
νομικούς κανόνες, ποτέ 
δε διαγράφεται. Θα τους 
συνοδεύει σε κάθε βήμα 
τους και θα προηγείται 
της κάθε «καλημέρας» 
με τους συνδημότες μας.

Βεβαίως τα πράγματα θα 
ήταν διαφορετικά, αν αυτά 
συνέβαιναν σε άλλη χώρα.

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ
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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
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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 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η Διώρυγα της Κορίνθου
Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι μεγάλης σημασίας για τη ναυσι-

πλοΐα της Μεσογείου, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση μεταξύ 
των κυριοτέρων λιμένων.

Το μήκος της διώρυγας είναι 6.343 μέτρα, 
το πλάτος 21 μέτρα στον πυθμένα και 24,6 
μέτρα στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το 
μέγιστο ύψος των πρανών είναι 79 μέτρα 
περίπου, με μέση κλίση 4,5-5 μέτρα.

Το μέσο βάθος της θάλασσας είναι 8 μέτρα, 
το οποίο κυμαίνεται συν-πλην 2 μέτρα, λόγω 
της άμπωτης και πλημμυρίδας.

Η ιδέα για τη διάνοιξη της διώρυγας ανά-
γεται στην αρχαιότητα.

Ο Περίανδρος, ένας από τους επτά σο-
φούς, τον 6ο αιώνα π.Χ. έκανε την πρώτη 
προσπάθεια εκσκαφής της διώρυγας, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε 
την προσπάθεια αυτή, από το φόβο εκδίκησης των Θεών και ιδι-
αίτερα του Ποσειδώνα, προστάτη του Ισθμού.

Κατάφερε όμως να κατασκευάσει τον δίολκο, ένα λιθόστρωτο 
δρόμο από κυβόλιθους πυρόλιθου, πλάτους 3-5,5 μέτρα, με δύο 
παράλληλες αυλακώσεις για το κύλισμα των τροχών των οχημά-
των, με τα οποία γινόταν η μεταφορά των πλοίων από το Σαρωνικό 
στον Κορινθιακό και αντίστροφα.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος ο Πολιορκητής (337-283 π.Χ.), ο οποί-
ος ήταν ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
κεντρικό πρόσωπο κατά τους αιματηρούς πολέμους που ξέσπασαν 
γύρω από την επικράτηση στα εδάφη της Ανατολικής Μεσογείου, 
μετά το θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, προσπάθησε να ξεκι-
νήσει την εκσκαφή της διώρυγας.

Τα μετέπειτα χρόνια ο Ρωμαίος πολιτικός και στρατηγός Ιούλιος 
Καίσαρας (44 π.Χ.) και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας (37 μ.Χ.) προσπά-
θησαν κι αυτοί να ξεκινήσουν το δύσκολο έργο της διάνοιξης της 
διώρυγας, χωρίς όμως επιτυχία.

Καθ’ όλη τη Ρωμαϊκή περίοδο (146 π.Χ. - 330 μ.Χ.) έγιναν προ-
σπάθειες διάνοιξης της διώρυγας Κορίνθου, αλλά ο πρώτος που 
κατάφερε να αρχίσει εργασίες, ταυτόχρονα από τον Κορινθιακό και 
Σαρωνικό κόλπο, ήταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρων το 67 μ.Χ.

Χρησιμοποίησε 6.000 σκλάβους από την Ιουδαία, ανοίγοντας 
δύο βαθιές τάφρους από Ανατολή και Δύση. Όμως πολιτικές ανα-
ταραχές στη Ρώμη και τέλος ο θάνατος του Νέρωνα το επόμενο 
έτος (37 μ.Χ. - 68 μ.Χ.) σταμάτησαν οριστικά το έργο.

Ο Νέρων συμμετείχε και ο ίδιος στους Ισθμιακούς αγώνες και 
βγήκε νικητής σε όσα αγωνίσματα έλαβε μέρος.

Αργότερα ο Ηρώδης ο Αττικός (101-177 μ.Χ.), ο οποίος ήταν βα-
θύπλουτος περιώνυμος Αθηναίος ρήτορας, σοφιστής και μεγάλος 
ευεργέτης, συνέχισε προσωρινά μόνο τη διάνοιξη.

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, αν και ο Καποδίστριας 
επιθυμούσε πολύ να είναι αυτός που θα διανοίξει τη διώρυγα, 
αυτό δεν επετεύχθη.

Μόλις το 1881 κατέστη δυνατόν κα κατακυρωθεί το έργο στον 
Ούγγρο στρατηγό Τυρ και στη διεθνή εταιρεία «Ναυτική Διώρυγα 
Κορίνθου» με δικαίωμα εκμετάλλευσης για 99 χρόνια.

Στον αρχικό σχεδιασμό συμμετείχε και ο Φερδινάρδος ντε 
Λεσέπς, κατασκευαστής της διώρυγας του Σουέζ, ενώ ο τελικός 
σχεδιασμός έγινε από τον Ούγγρο μηχανικό Μπέλλα Γκέρστερ, που 
συμμετείχε και στη μελέτη του καναλιού του Παναμά.

Το έργο της διάνοιξης του Ισθμού άρχισε το 1882, αλλά λόγω 
προβλημάτων της εταιρείας περατώθηκε το 1893 από την ελλη-
νικών συμφερόντων «Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου» με χρηματο-
δότηση του εκ Κωνσταντινουπόλεως εθνικού ευεργέτη Ανδρέα 
Συγγρού (1830-1899).

Κατά μήκος των πρανών, στη βάση τους, κατασκευάστηκε λι-
θόδμητος κρηπιδότοιχος, για την προστασία των πρανών από τη 
διάβρωση και υποσκαφή λόγω κυματισμού.

Επίσης, το 1884 περατώθηκε και η κατασκευή της παλαιάς σι-
δηροδρομικής γέφυρας, η οποία καταστράφηκε από τους Άγγλους 
με ανατίναξη το 1941, καθώς και από τους Γερμανούς το 1944 
κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Γεωλογικής Εταιρείας, 2008.

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.

Τον τελευταίο καιρό βλέ-
πουμε όλο και πιο συχνά 
κρούσματα εξαπάτησης πο-
λιτών με διάφορους τρόπους 
αποσπώντας τους χρήματα. 
Μια συχνή μορφή εξαπά-
τησης είναι με την μορφή 
φιλανθρωπίας. Επιτήδειοι 

χρησιμοποιούν γνωστούς φι-
λανθρωπικούς οργανισμούς 
ή ιδρύματα για είναι πιο πει-
στικοί στα θύματα τους οτι η 
προσφόρα είναι σημαντική 
για το έργο που επιτελείται 
στην κοινωνία. Επίσης απα-
τεώνες εμφανίζονται αρκε-
τές φορές όταν υπάρχει ένα 
έκτακτο γεγονός όπως πχ 

σεισμός, πλημμύρα ή φωτιά και σαν εθελοντές 
πλησιάζουν ανυποψίαστους πολιτες ώστε να 
συμβάλλουν οικονομικά για την ανακούφιση 
των πληγέντων ομάδων με υποτίθεται εράνους, 
αλλα αντί για αυτό γεμίζει η τσέπη τους.

Θα πρέπει λοιπόν φίλοι μου να είμαστε ιδι-
αίτερα προσεκτικοί και όταν μας πλησιάζουν με 
σκοπό να δώσουμε χρήματα να είμαστε σίγουροι 
οτι όντως θα πάνε τα λεφτά για φιλανθρωπικό 
σκοπό. Οι απατεώνες πολλές φορές χρησιμοποι-
ούν πλαστά έγγραφα για να πείσουν τα θύματα 
τους. Και αν σας υποδείξουν κάποιο χαρτί δεν 
σημαίνει οτι είναι γνήσιο, και όπως ξερουμε στις 
μέρες μας γίνονται αρκετές πλαστογραφίες. 
Όλοι ξέρουμε οτι τα γνήσια έγγραφα και κυρίως 
του δημοσίου πως πρέπει να έχουν την μπλε 
σφραγίδα και όχι να μας παρουσιάζουν απλή 
φωτοτυπία. Αν μπορείτε επικοινωνήστε εσείς 
τηλεφωνικά με τον οργανισμό, εφόσον είναι 
πιστοποιημένος και έγκυρος και μετά καταθέστε 
το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε. Όμως ποτέ 
στον δρόμο δεν δίνουμε λεφτά που θα μας 
ζητήσουν άγνωστοι. Πιο εύκολος στόχος τους 
θεωρούνται οι ηλικιωμένοι που τους προκαλούν 
το αίσθημα του οίκτου και της ανάγκης για βοή-
θειας για να τους υποχρεώσουν να συμβάλλουν 
στο "φιλανθρωπικό" έργο. Γι' αυτό λοιπόν δεν 
εμπιστευόμαστε τυχαίους ανθρώπους που μας 
πλησιάζουν και δεν τους δίνουμε χρήματα,και 
βεβαίως ούτε τα προσωπικά στοιχεία μας αν δεν 
είμαστε σίγουροι οτι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι 
οργανισμών ή ιδρυμάτων. Υπάρχουν πολλοί 
εγκεκριμένοι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που 
προσφέρουν μεγάλο έργο και αυτούς πρέπει 
να στηρίζουμε. Είναι σημαντική η βοήθεια και 
η προσφορά όλων μας όμως κάποιοι το εκμε-
ταλλεύονται. 

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

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 

ΣΚΟΠΟ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΤΩΝ «ΚΟΛΛΗΤΩΝ»
Στα ζεστά έχει πάρει ο Γιατρός Δημήτρης Βασιλείου 

την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με πληροφορίες που 
έχουμε από το περιβάλλον του.

Γιατρέ σαν επιστήμονας θα πρέπει να μετρήσεις 
και να ζυγίσεις πολλά πράγματα πριν την επίσημή 
σου ανακοίνωση, για την υποψηφιότητά σου στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές, όπου σύμφωνα με τις 
πληροφορίες μας την ανακοίνωση της καθόδου σου 
την έχεις έτοιμη.

Το σιγουρότατο είναι ότι ο δημότης έχει βαρεθεί εδώ 
και πολλά χρόνια, τετραετίες ολόκληρες, να βλέπει στα 
δημοτικά έδρανα τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, όπου 
πριν ελάχιστων εξαιρέσεων, τα υπόλοιπα πρόσωπα 
πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται με τα κοινά 
– δημοτικά, διότι κούρασαν και κουράστηκαν. Θα μου 
πείτε αφού τους ψηφίζουν οι δημότες αυτοί φταίνε 
που έχουν κάνει «τσιφλίκι» τον δήμο; 

Όπως και να έχει εμείς έχουμε την υποχρέωση να 
θυμίσουμε στους συνδημότες μας και 

τις στις συνδημότισσες τα πόσα 
«ράμματα» για την γούνα του έχει 
ή δεν έχει ο κάθε παλιός έως «πα-
μπάλεος» δημοτικός σύμβουλος 

και υποψήφιος δήμαρχος.
Ναι λοιπόν στις καινούργιες 

υποψηφιότητες.
Ναι στις υποψηφιότητες που λένε ότι θα ασχο-

ληθούν με αγάπη και μεράκι γι’ αυτόν τον τόπο 
και την περιοχή.

Ναι στις υποψηφιότητες που οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι έχουν λυμένα τα οικονομικά τους 
προβλήματα και είναι σωστοί στις εν γένει συ-
ναλλαγές τους.

Και δεν βλέπουν τον δήμο σαν σκαλοπάτι για την 
επίλυση δικών τους θεμάτων και προβλημάτων. «Σας 
πάει το μυαλό πουθενά;». Και επειδή το αφεντικό 
τρελάθηκε σε αυτές τις δημοτικές εκλογές σας λέμε 
με σιγουριά ότι ο κάθε «κατεργάρης» θα πάει στον 
πάγκο του με στοιχεία και αποδείξεις.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΤΩΝ 
"ΚΟΛΛΗΤΩΝ".
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Το ψέμα ευδοκιμεί στο 
λαό όπως η αγριάδα στους 

ακαλλιέργητους αγρούς

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Ψέμα είναι η παραποίηση 
ή απόκρυψη της αλήθειας 
με στόχο κάποιο κέρδος. Σ’ 
αυτό είναι σαΐνια οι πολιτι-
κοί μας και παίζουν πολύ 
καλά το ρόλο τους. Έτσι 
ο πρωθυπουργός, τσακω-
μένος με την αλήθεια και 
ξέροντας ότι είμαστε επιρ-
ρεπείς στο ψέμα, μας λέει 
ότι μετά τον Αύγουστο θα 
δραπετεύσουμε από τα 
μνημόνια και θα τρώμε με 
χρυσά κουτάλια. Ωστόσο 
φρόντισε από 1-1-2019 να προλεταριο-
ποιήσει τους συνταξιούχους.
Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς μνημόνια; 
Μάθαμε γυμνοί και ντρεπόμαστε ντυμένοι. 
Μας λένε ψέματα, επειδή ξέρουν ότι τα 
καταπίνουμε αμάσητα. Επειδή ξέρουν ότι τα 
χάφτουμε όπως ο σκύλος τις μύγες.
Και καλά ο πρωθυπουργός δεν είναι από 
τους φανατικούς χριστιανούς και δε σέβεται 
την 9η εντολή του Μωσαϊκού νόμου, «ου 
ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου 
μαρτυρίαν ψευδή». Οι θρησκόληπτοι; Κι 
αυτοί λένε ψέματα; Αλλά κι ο Μωσαϊκός νό-
μος δεν είναι σαφής. Αναφέρεται αορίστως 
για ψευδομαρτυρία κατά του πλησίον σου. 
Είμαι εγώ πλησίος με τον πρωθυπουργό; 
Όχι βέβαια, απόμακρος είμαι, γι’ αυτό μ’ έχει 
φλομώσει στο ψέμα.
Οι πολιτικοί πάντα έλεγαν ψέματα, ο κ. 
Τσίπρας όμως έδωσε νέα διάσταση στο 
ψέμα και σπεσιαλίστας καθώς είναι στο 
λαϊκισμό, έφερε νέα ήθη στην πολιτική ζωή. 
Είναι και ξεχασιάρης, δε θυμάται τίποτε 
από αυτά που μας είχε υποσχεθεί πριν το 
Γενάρη του 2015. Ίσως έχουμε κι εμείς τις 
ευθύνες μας, αφού πλειστάκις τους έχουμε 
συλλάβει ψευδόμενους, συνεχίζουμε να 
τους ψηφίζουμε.
Γιατί άραγε; Μας κολακεύει το ψέμα, δεν 
αντέχουμε την αλήθεια. Εδώ δε θεωρούμε 
περιττό να γράψουμε δυο λέξεις για εκεί-
νους που ενώ έβλεπαν ότι το καράβι πήγαινε 
στα βράχια, πάταγαν γκάζι.
- Το όραμα του λαού θα γίνει πραγματικό-
τητα, μας έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Εμείς τον πιστέψαμε και το χρέος κάλπαζε.
- Ανακάλυψα φλέβα χρυσό, μας έλεγε ο 
Σημίτης, βάζοντάς μας στην ΟΝΕ. Εμείς τον 
πιστέψαμε και το χρέος γιγάντωσε.
- Θα κάνω ανασυγκρότηση του κράτους, 
μας έλεγε ο Καραμανλής. Εμείς τον πιστέ-
ψαμε και το χρέος μεγάλωνε.
- Λεφτά υπάρχουν, μας είπε ο Γιώργης. Εμείς 
τον πιστέψαμε και το χρέος διπλασιάστηκε.
Στα ψέματα του κ. Τσίπρα, ο οποίος εμφα-
νίστηκε ως μεσσίας Ελλάδος και Ευρώπης, 
δε θα αναφερθούμε, γιατί δεν τα χωράει 
η εφημερίδα. Θα ειπούμε μόνο ότι με τα 
πειράματα, τα ψέματα, τις καινοτομίες, τις 
αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις του 
πρώτου έτους της βασιλείας του, βαλτώσα-
με οριστικά.
Ηγέτες σαν τους δικούς μας στην Αγγλία 
αυτοκτονούν.
Στη Βόρεια Κορέα εκτελούνται δημόσια.
Στην Ιαπωνία κάνουν χαρακίρι.
Στη Βραζιλία πάνε φυλακή.
Σε πολλά κράτη παραιτούνται κι εξαφα-
νίζονται από την πολιτική ζωή. Κι εντέλει 
σ’ όλα τα κράτη του κόσμου κάτι κάνουν. 
Εμείς; Εμείς παράγουμε μεγιστάνες, όπως 
στη Ρωσία. Ομόθρησκοι γαρ.

Γράφει ο:
Iωάννης 
Καραπανάγος

Αλεξάνδρα
Μαυροπούλου
ΦιλόλογοςΣυνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρώην 

Δήμαρχος κ. Κώστας Λογοθέτης στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, την Τετάρτη, 
4 Ιουλίου 2018, γιατί, σύμφωνα με τα 
λεγόμενά του:
• Η παρούσα Δημοτική αρχή συμπλήρωσε 

τρεισήμισι χρόνια θητείας (2014-2018), 
όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε και η 
θητεία της δικής του Δημοτικής Αρχής 
(2010-2014) και επομένως οι δύο 
περίοδοι είναι δυνατόν να συγκριθούν 
μεταξύ τους, σχετικά με τις δράσεις των 
δύο Δημοτικών Αρχών.

• Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία υπάρ-
χουν πολύ μεγάλα ανοιχτά ζητήματα 
στο Δήμο μας (Σχέσεις με το Καζίνο 
στην κοινοπραξία, Λειτουργία Spa, 
Λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης 
Λουτράκι Α.Ε.).

• Εκδόθηκε το Βούλευμα του Συμβου-
λίου Εφετών Ναυπλίου και πρέπει να 
δοθούν διευκρινίσεις. 

Αρχικά ο κ. Λογοθέτης υπογράμμισε ότι τα 
πράγματα ήρθαν προς τα πίσω στο επίπεδο 
των έργων και των δράσεων του Δήμου 
αλλά και στην παραγωγή πολιτικής γιατί 
δεν ικανοποιούνται οι πολιτικοί όροι που 
λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και 
γενικότερα ο θεσμός του Δημάρχου. 
Ο πρώην Δήμαρχος επεσήμανε ότι υπάρχει 
ένα μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας και τήρησης 
των δημοκρατικών θεσμών, αυτήν την ώρα, 
στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
δείγμα αυτού του ελλείμματος δημοκρατίας, 
σ΄αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές για τη 
Δημοτική Επιχείρηση, την Τουριστική Λου-
τρακίου Α.Ε., είναι η απουσία αντιπροσώπου, 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τουριστικής. 
Ακολούθως ο κ. Λογοθέτης προέβη σε απο-
λογισμό των έργων, επί θητείας του, σε όλες 
τις περιοχές του Δήμου μας, ξεκινώντας από 
τους Αγίους Θεοδώρους και συγκρίνοντάς 
τα ταυτόχρονα με τα έργα της παρούσας 
Δημοτικής Αρχής. 
Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση του 
έργου του, τόνισε ότι, αν κάποιος προσπα-
θήσει να βάλει σε μια ζυγαριά, αυτό που 
συνέβη από το 2011 έως και τον Αύγουστο 
του 2014, θα δει ότι αυτή η ζυγαριά, όσον 
αφορά τα έργα, την πολιτική διαχείριση και 

τη διοίκηση στο Δήμο, κλίνει με ένα πολύ 
μεγάλο βάρος, προς την πλευρά της δικής 
του Δημοτικής θητείας, λόγω του σημαντι-
κού έργου που έχει παρουσιάσει.
Για το Spa ο κ. Λογοθέτης έθεσε ένα ερώ-
τημα: "Ποιος δημιούργησε αυτό το μεγάλο 
θέμα, το μεγάλο πρόβλημα της λειτουργίας 
του Spa σήμερα;" και συνέχισε συμπληρώ-
νοντας το ερώτημα λέγοντας: "Δηλαδή, 
ποιος κατάφερε πραγματικά να μας γεμίσει 
οφειλές, μέσα από τη Δημοτική μας Επιχεί-
ρηση, σε αυτήν την εγκατάσταση εκεί που 
θα μπορούσε να ήτανε η άκρη στο δόρυ μας 
προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα της 
τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή''. 
Στη συνέχεια ανέλυσε τους λόγους για τους 
οποίους ευθύνεται η Δημοτική Αρχή του κ. 
Γκιώνη, καταλήγοντας ότι αυτό το πρόβλημα 
έχει ονοματεπώνυμο:''Έχει πατέρα και μητέ-
ρα τη Δημοτική Αρχή του κ. Γκιώνη''.
Επιπλέον πρότεινε να βρεθούν λύσεις, με 
σοβαρή συζήτηση, τόσο με τον εργολάβο του 
Spa όσο και με τους συνεταίρους στο καζίνο, 
αναδεικνύοντας τη θέση του αυτή με την κα-
ταγγελία, πως υπάρχει μια απέραντη μοναξιά 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μόνο η δική 
του παράταξη κάνει αντιπολίτευση. 
Για το Bούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
του Ναυπλίου τοποθετήθηκε λέγοντας ότι 
κάποιοι σ΄αυτήν την πόλη έσπευσαν να 
δηλώσουν τη μεγάλη τους χαρά επειδή 
κάποιοι αντίπαλοι τους βγαίνουν στο πε-
ριθώριο, αγνοώντας ότι αυτό το βούλευμα 
είναι αποτέλεσμα δικών του ενεργειών, τις 
οποίες και ανέφερε. 
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι όλα τα έγ-
γραφα, επί θητείας του, ως Πρόεδρος της 
Τουριστικής, φέρουν την υπογραφή του, 
όπως και το υποβλητικό της αποστολής της 
γνωμοδότησης Τσοβόλα στον Εισαγγελέα.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του 
πως ο ίδιος και η παράταξή του ''Με τους 
ΠΟΛΙΤΕΣ Μπροστά'' θα είναι παρόντες στις 
δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον 
Οκτώβριο του έτους 2019, κηρύσσοντας 
ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο στο 
Δήμο μας, αφού πρόκειται για την πρώτη 
επίσημη σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: 
''ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΥΤΟ 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ SPA ΣΗΜΕΡΑ;''

Έκθεση φωτογραφίας
του Μπάμπη Λέκκα

Ο Θεός να βάλει το 
χέρι του !!!

Όλοι μας γνωρίζουμε 
ότι η έννοια αξία, είναι 
μια ποιότητα, βάσει της 
οποίας κρίνουμε την αν-
θρώπινη δραστηριότητα. 
Κριτική όμως, είναι η 
προσεκτική και τεκμη-
ριωμένη αξιολόγηση 
αξιών, προσώπων και 
των έργων τους. Αποτε-

λέσματα από την κατανόηση αυτών των δύο 
εννοιών θα είναι, η αισιοδοξία και κίνητρα 
για νέους στόχους,νέα δημιουργήματα.

Τότε εμείς στην Ελλάδα γιατί ακόμα 
ψαχνόμαστε και οι κυβερνώντες άνοιξαν 
το δρόμο για νέους εποικισμούς, για άλλες 
πολιτείες αλαργινές; Η Ελλάδα σε λίγο θα 
θυμίζει «Βαβέλ». «Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτο-
γάλλοι» κατά τη συνήθη έκφραση. Μόνο 
Ελληνικά δεν θ’ακούς σ’ένα περίπατο στην 
παραλία Λουτρακίου. Επειδή όμως είμαστε 
Τουριστική πόλη, γλωσσομαθείς τω όντι, 
μόνο τα Σκοπιανοβουλγαρικοσλάβικα μας 
έλειπαν....

Πώς να διαχειριστούμε τώρα και τούτο το 
καινούργιο αναπάντεχο; Νίκη υποστηρίζουν 
οι μεν, εθνική ήττα οι δε. Βομβαρδισμός από 
απόψεις, εκτιμήσεις, απολογισμούς και κά-
ποιος λογαριασμός που οι εξουσιαστές μας, 
νόμισαν ότι έκλεισε. Μας διαβεβαιώνουν ότι 
το Μακεδονικό έκλεισε ως μέτωπο, αλλά 
άφησαν ανοικτή την κερκόπορτα δυστυχώς. 
Πώς είναι δυνατόν να κλείνει ένας λογα-
ριασμός, τόσο οδυνηρά και όταν καλούνται 
οι Έλληνες Μακεδόνες να καταπιούν κάτι 
τόσο δύσπεπτο, κάτι που στην πλειονότητα 
χαρακτηρίστηκε αδιανόητο; 

Οι δύο εμβληματικές έννοιες, προδοσία 
και πατριδοκαπηλία εκφράσανε για πρώτη 
φορά τα ίδια πρόσωπα. Είναι οι συνήθεις 
ύποπτοι στις Πρέσπες. Η Εθνική μας υπόστα-
ση έγινε Αρχαία Τραγωδία, μη «περαίνουσαν 
την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν», 
κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη. Ρεμπούση 
και Μπουτάρης σιγοντάρουν τον Ερντογάν, 
ν΄αποθρασύνεται και να οραματίζεται την 
αυτοκρατορία της καρδιάς του. Αφού βγά-
ζουμε μόνοι μας τα μάτια μας, τι στο καλό 
να διεκδικήσουμε, ή να διαφυλάξουμε. Και 
αγεωγράφιτους Έλληνες παράγουμε και 
ανιστόρητους. 

Κόκκινες γραβάτες, γελάκια, εναγκαλι-
σμοί από τη μια, αίματα και δακρυγόνα από 
την άλλη..... Οι άνθρωποι των Πρεσπών 
έκλεισαν συμφωνία για μας, χωρίς εμάς, 
έφαγαν, ήπιαν, διασκέδασαν, γιατί ως αυ-
τοαποκαλούμενοι προοδευτικές δυνάμεις, 
δημοκρατικές, με ισχυρές Αστυνομικές 
δυνάμεις, ώρες πριν, είχαν φροντίσει να 
εμποδίσουν την ελευθερία έκφρασης του 
Ελληνικού Λαού. Κοιμήθηκαν ανάλαφροι, 
χαμογελαστοί, κάτω από το βάρος της 
κάθε πράξης τους Υποτέλειας και έστειλαν 
και τους Έλληνες πολίτες για τον ύπνο του 
Δικαίου,όπου ονειρευτήκαμε την ζωή μας 
πριν, την παροντική και τη μελλοντική σαν 
ταινία θρίλλερ,.. Το πρωί θα ξυπνήσουμε 
πάλι ανάποδα, περνώντας μια ακόμη ανά-
ποδη μέρα, με έμφια, μειώσεις μισθών και 
συντάξεων και με κουκιά που δε βγαίνουν 
στο μέτρημα. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. 
Να χαιρόμαστε την ηγεσία μας....

Ευτυχώς που έχουμε ένα Παλαμά, που με 
το αριστουργηματικό του ποίημα, "Πολιτεία 
και Μοναξιά", τοποθέτησε τον Παύλο Μελά 
στο Πάνθεον των ηρώων, για να μην τρίξουν 
τα κόκκαλά του...

«Σε κλαίει ο λαός. Πάντα χλωρό
 Να σειέται το χορτάρι στον τόπο, που σε 

πλάγιασε το βόλι ω παλληκάρι. 
Πανάλαφρος ο ύπνος σου, του Απρίλη τα 
πουλιά......

Τα τελευταία λόγια του Παύλου Μελά 
πριν πεθάνει ήταν: «Αξίζει να πεθαίνεις για 
τη Μακεδονία, αξίζει για την Ελλάδα.»

Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός
6944648634
2744110277

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

Λουτρακιώτικες αναμνήσεις 
από τη συλλογή φωτο-
γραφιών του ερασιτέχνη 
φωτογράφου Μπάμπη Λέκ-
κα είχαμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε στο 
πρώην ξενοδο-
χείο Μποριβάζ, 
που παρουσίασε 
ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος «ΙΒΥ-
ΚΟΣ».
Ο Μπάμπης Λέκ-
κας για περισ-
σότερο από 15 
χρόνια δημιούρ-
γησε τη συλλογή 
αυτή με αγάπη 

και μεράκι για τον τόπο.
Εύγε στον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο ΙΒΥΚΟ γι’ αυτή του την 
πρωτοβουλία και φυσικά 
στον ερασιτέχνη εραστή 
της φωτογραφίας Μπάμπη 
Λέκκα.
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Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Έρευνα στο twitter αποκαλύπτει: 
Η λογική υποχωρεί έναντι του 

συναισθήματος όσο βραδιάζει... 
Ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων μεταβάλλεται, μέσα στο 
24ωρο. Οι άνθρωποι σκέφτονται πιο αναλυτικά και λογικά 
νωρίς το πρωί, ενώ όταν πέφτει το βράδυ, αρχίζουν να σκέ-
πτονται με πιο συναισθηματικό και υπαρξιακό τρόπο.
Αυτό αποκαλύπτει μια νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική 
μελέτη, που ανέλυσε επτά δισεκατομμύρια λέξεις σε 800 
εκατομμύρια «τιτιβίσματα» (tweets) στο Twitter στη δι-
άρκεια μιας τετραετίας. Η ανάλυση του περιεχομένου των 

μηνυμάτων σε ωριαία βάση δείχνει ότι μέσα στο 24ωρο συμβαίνουν διακριτές 
μεταβολές στον τρόπο σκέψης και έκφρασης των ανθρώπων.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, με επικεφαλής τον καθηγητή 
τεχνητής νοημοσύνης Νέλο Κριστιανίνι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό "PLoS One", χρησιμοποίησαν το σύστημα τεχνητής νοημοσύ-
νης AΙmethods για να αναλύσουν το περιεχόμενο του Twitter με βάση 73 
ψυχομετρικούς δείκτες.
Η ανάλυση δείχνει ότι η γλώσσα μεταβάλλεται δραματικά μεταξύ μέρας και 
νύχτας, κάτι που πιθανώς σχετίζεται με τις ορμονικές αλλαγές και τις μεταβολές 
του βιολογικού ρολογιού.
Περίπου στις 6 ώρα το πρωί η αναλυτική-λογική σκέψη βρίσκεται στο 
αποκορύφωμά της και παραμένει σε αυτή τη «συχνότητα» έως περίπου τις 
δέκα το πρωί. Οι χρήστες τείνουν να χρησιμοποιούν λέξεις που σχετίζονται 
με αυξημένο δείκτη νοημοσύνης, ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, μεγαλύτερη 
τάση για ατομικότητα, αποδοτικότητα, κυνήγι χρημάτων και εξουσία, καθώς 
και πιο θετική ψυχική διάθεση.
Από την άλλη, με το που πέφτει το σκοτάδι, το «πάνω χέρι» παίρνει ο πιο 
συναισθηματικός τρόπος σκέψης και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν λεξιλόγιο 
που προδίδει μια πιο παρορμητική, ευαίσθητη, κοινωνική, αλλά και αρνητική 
ψυχική διάθεση. Σκέφτονται συχνότερα για το σεξ και τις σχέσεις τους. Αργά 
το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, οι άνθρωποι σκέφτονται συχνότερα για τα 
υπαρξιακά προβλήματα της ζωής όπως το θάνατο.
Με την καλύτερη ψυχική διάθεση και με τα πιο θετικά συναισθήματα, οι 
περισσότεροι φαίνεται ότι βρίσκονται μετά το πρωινό ξύπνημα τις Κυριακές. 
Τότε νιώθουν λιγότερο φόβο, λύπη, θυμό κ.α. 

kathimerini.gr

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

«Υπάρχει ένα είδος Αριστεράς που είναι πιο 
χρήσιμο από τη Δεξιά. Πρόκειται για εκείνη 
την Αριστερά που μπορεί να κάνει όλα όσα 
δεν μπορεί να κάνει η Δεξιά.» Gianni Anieli, 
Fiat- Juventus.
 Όταν τέτοιες προσωπικότητες έχουν εκ-
φραστεί έτσι για την πολιτική της Αριστεράς, 
βόρειας ή νότιας [κατά το Μακεδονία] δεν 
έχει και πολλή σημασία εμείς τι θα πούμε. Έχω 
φυσικά για τους δύσπιστους, αυτό το κομμάτι 

της [ορθής] Αριστεράς που αποκηρύσσει μετά βδελυγμίας αν 
και κατά πόσο είναι Αριστερά αυτό το συνονθύλευμα που 
μας δυναστεύει και ξεπουλά ιερά και όσια ανερυθρίαστα, 
αν και ερυθροί.
 Θα σας αναφέρω πραγματικά περιστατικά από συγγενικό 
μου πρόσωπο με πολλά αριστερά "ένσημα" που ευτυχώς ζει, 
για να δείτε τη διαφορά τους. Μου αφηγείται.
-Γυρνώντας κουρασμένος από τη δουλειά μου λέει η 
γυναίκα μου! Ο κυρ Μπάμπης [Τυπάλδος-εφοπλιστής] 
σε περιμένει στην ταβέρνα και να πας εξάπαντος. Ένιωθε 
υποχρεωμένος γιατί του είχα παραχωρήσει δωμάτιο όσο 
έχτιζε το δικό του, σχεδόν δίπλα μας αλλά και έτρωγε σπίτι 
μας. Γνώριζε και τα αριστερά μου αισθήματα, ίσως ήθελε 
να μου κάνει έκπληξη, με τον καλεσμένο του. Αφού φάγαμε 
σηκωθήκαμε να φύγουμε. Ένας ακολούθησε τον Μπάμπη 
μέχρι το σπίτι του. στο δρόμο μου λέει ο Μπάμπης.
-Τον γνωρίζεις; Και τον έδειξε.
-Όχι! Του απάντησε, αδιάφορα. 
-Ο Ηλίας Τσιριμώκος είναι! Δεν τον γνωρίζεις;
-Αχ! Καημένα παιδάκια! Άδικα σκοτωθήκατε! Γεμάτος αγα-
νάκτηση και οργή απάντησε ο θείος μου. Αυτός σκυμμένο 
το κεφάλι δεν έβγαλε άχνα.
-Τελικά εσύ δεν πρόκειται να βάλεις μυαλό! Τον επέπληξε 
ο κυρ Μπάμπης… 
 Πήγα στο γραφείο του να πληρωθώ τα αυγά που έπαιρνε 
για τα πλοία του. Η υπάλληλος δεν με άφησε να μπω αλλά 
μόλις είπα ποιος είμαι, φώναξε ο ίδιος να περάσω. Έφτια-
χνε φακελάκια για τα κόμματα. ΕΡΕ 150.000 χιλ. Ένωση 
Κέντρου 100.000 χιλ. ΕΔΑ 80.000 χιλ. 
-Καλά του λέω δίνεις και στους Αριστερούς λεφτά; Τα 
παίρνουνε;

-Είσαι καλά; Ποιος είναι αυτός που δεν παίρνει λεφτά!!! 
 Φημιζόμαστε για την φιλοξενία μας αλλά μέχρι ενός 
σημείου. Εκεί στις Πρέσπες ο πρόεδρος του 15μελούς 
θέλοντας να δείξει το "άλλο" επίπεδο, το ανώτερο, ρώτησε 
τον καλεσμένο, μιας και ο παραγιός του καφενέ περίμενε 
καρτερικά την παραγγελία.
-Ζόραν! Τι θα πάρεις, μέχρι να πάμε για φαϊ;
-Τη Μακεδονία! Του λέει αυτός με νόημα!
-Μα εμείς μόνο αναψυκτικά έχουμε! Άντε και καμιά βανίλια, 
ψέλλισε αποσβολωμένο το παραγιουδάκι.
-Άστο να λέει αυτό το φασιστάκι αλλά να ξέρεις βάλε και 
λίγο σαντιγί, έτσι σκέτη Μακεδονία θα πληρώνεις ΕΜΦΙΑ! 
Επειδή σε πάω θα σου βάλω ένα Β μπροστά και μετά από 
λίγο καιρό θα το ξεπετάξεις όπως εγώ τα μνημόνια…
Αν αυτό λέγετε διαπραγμάτευση, εξωτερική πολιτική, πρέ-
πει να παραδεχθούμε πως μείναμε μόνοι μας. Βαλλόμεθα 
πανταχόθεν, από εντός και εκτός χώρας και απροστάτευτοι 
γινόμαστε έρμαια μιας χούφτας ανίκανων αλλά και ανιστό-
ρητων λύκων. Πως αφήνουμε έτσι ελαφρά τη καρδία να 
καπηλεύονται αλλά και να οικειοποιούνται το όνομα της 
Μακεδονίας μας κατσαπλιάδες. Το χειρότερο δε, αυτοί που 
διαπραγματεύονται, για το καλό μας, είναι πιο ακραίοι και 
διαστρεβλωτές της Ιστορίας μας από τους Σκοπιανούς. Πως 
λέμε έχουμε ένα σκύλο και βαστά από το λύκο; Ακριβώς 
αυτό ζούμε. Δεν ζουν φαίνεται την πραγματικότητα παρά 
στο δώσε ημίν σήμερον. Δεν ξέρουν πως ανοίγουν τους 
ασκούς του Αιόλου και αυτή η επίκυψη θα έχει τις συνέπιες 
στο μέλλον. Αν μια χούφτα ανθρώπων σου αλλάζει την 
Ιστορία, σου παίρνει το όνομα, τότε δεν έχει απολύτως καμιά 
τύχη για τη Θράκη την Ήπειρο αλλά και τα νησιά μας. Αν 
μας είχατε λύσει βασικά καθημερινά προβλήματα και δεν 
είχατε τι άλλο να κάνετε να έλεγα ας κοιτάξουμε και αυτό 
που στην ουσία δεν μας επείγει αλλά η αλήθεια είναι αλλού. 
Δεν έχετε πολιτική, δεν έχετε όραμα, δεν ασκείτε διπλωμα-
τία και το κυριότερο δεν αγαπάτε την ΠΑΤΡΙΔΑ. Άγεστε και 
φέρεστε από τ΄ αφεντικά σας προκειμένου να εξασφαλίσετε 
την καρέκλα σας. Αχ! Βρε Παναγιωταρέα πρόβλεψες πως 
θα γίνει πρωθυπουργός. Οι συμφορές πως σου ξέφυγαν; 
Εύχομαι να μη ζω για να δω τις επερχόμενες συμφορές.

ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

Οχλοβοή της λαΪκής μάζας;
Λέξεις ταξινομούνται
κι αποβάλλονται
αναλόγως με το συμφέρον μας

Π.Καραβασίλης, Συναξάρι συμμετρίας

Στην ελληνική πολιτική κουλτούρα [ιδίως 
την Αριστερή] δεν έχει ευδοκιμήσει η έννοια 
και η πρακτική του "Κατόπτρου Ηγεμόνα", 
δηλαδή η ανεξάρτητη και χωρίς φιοριτούρες, 
συμβουλή προς τον ηγέτη για το πώς θα 
πρέπει να κυβερνάει [και κυρίως ν’αποφεύγει 
τα λάθη]. Εδώ στην καθ’ημάς Ανατολή οι 
αυλοκόλακες περισσεύουν και παρασιτούν 
πέριξ των αρχηγών, προέδρων και λοιπών 
αξιωματούχων, ενώ οι ασκούντες καλοπρο-
αίρετη κριτική θεωρούνται επικίνδυνοι για 
το καθεστώς.

Παραταύτα, επειδή χρόνια λειτουργώ εκτός 
ομάδων και κυκλωμάτων που σου επιβάλλουν  
αυτολογοκρισία, θ’ασχοληθώ με την κακή 
χρήση του όρου "όχλος", τον οποίο χρησιμο-
ποιούν συχνά-πυκνά πολλοί πολιτικοί.

Η εργαλειακή κι αποξενωτική γλωσσική 
έκφραση, ιδίως σε συνθήκες συγκρουσιακών 
καταστάσεων, προκαλεί παρασημάνσεις, υπο-
σημάνσεις και αρνητικές πολιτικο-κοινωνικές 
σημειοδοτήσεις. Το παραχαραγμένο, ή χαμένο 
στη μετάφραση, ιστορικό νόημα των λέξεων 
δεν επιτρέπει τη μεταγλώτισση, ούτε διευκο-
λύνει πολυ-νοηματικές ερμηνείες.

Ο "όχλος" έχει αρνητική φόρτιση γι’αυτό 
δεν ωφελεί να χρησιμοποιείται αδιακρίτως ή 
αναλόγως με την περίσταση.

Το "ταυτίζειν με..." και 
το "ταυτίζειν ως..." εί-
ναι επικίνδυνο παιχνίδι 
που συχνά λειτουργεί ως 
μπούμερανγκ. Ομοιογέ-
νεια και ετερογένεια, ολό-
τητα και ατομικότητα δεν 
πρέπει να πολτοποιούνται 
και ν’ απροσωποποιούν 
τα υποκείμενα.

Η συμβολική αξία χρή-
σης ενός όρου με προκατεργασμένα εξη-
γητικά σχήματα, καλλιεργεί φαντασιακούς 
εχθρούς κι εγκαλεί τον καθένα ν’ απολογηθεί 
"γι’ αυτό που είναι". Το φαντασιακό προκαλεί 
νέες σημασίες,εικόνες και συναισθήματα που 
βλάπτουν σοβαρά την υγεία της Δημοκρατί-
ας, δημιουργώντας πλαστές ταυτότητες και 
ετικέτες.

Η υπολειμματική πολιτική κουλτούρα σχετι-
κά με τους όρους μιάς κοινωνικής συνάθροι-
σης [δίχως καν την αίσθηση του πολιτικώς 
συν-ανήκειν] μόνον αυταρχισμό μπορεί ν’ 
αντανακλά.

Η κουλτούρα των ενεργών πολιτών δεν 
αναγνωρίζεται με βάση του αν οι εκφράσεις 
της είναι κυβερνητικές ή αντικυβερνητικές.

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι "ψευδή 
συνείδηση" δεν προκαλούν μόνον οι μαζικές 
εκδηλώσεις αλλά και οι ξεπερασμένες ιδεο-
λογικές αγκυλώσεις.

ΥΓ.: "Λείπουν γράμματα για να βρεις τις 
λέξεις

Λείπουν γνώσεις για να βρεις τα γράμματα" 
[Λιλή Ντίνα, Θυρίδα Μνήμης]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου πρακτορείο οπαπ

ΔΡΙΤΣΑ Ε. -ΠΑΠΠΑ Κ. ΟΕ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 -ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Τηλ. 27440 23734
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Αν κάποιος χρειαστεί ακριβά 
φάρμακα για τον καρκίνο,
του κράτους η απάντηση θα 
’ναι σχεδόν δεν δίνω!

Θέλουν χαρτί από γιατρό να 
γράφει πόσο θα ζήσετε,
γιατί αλλιώς το φάρμακο δεν 
θα το αποκτήσετε!

Αν ο γιατρός προβλέψει ζωή 
για μήνες πέντε έξι,
θ’ αρνηθούν τη χορήγηση και δεν σηκώνουν 
λέξη!

Τα φάρμακα λένε αυτά κοστίζουν στα ταμεία
και για ζωή λίγων μηνών χορήγηση καμία!

Κι άντε να βρεις το δίκιο σου με τέτοιες 
αποφάσεις,
αυτά ακούς απ’ την ΤΙ-ΒΙ και σου ’ρχεται να 
σκάσεις!

Βρε πια ξεφτέρια άραγε τέτοια φιρμάνια 
βγάζουνε
κι αν ασθενείς βαρύτατα να μη σε 
λογαριάζουνε!

Τους μισθούς απ’ τα κοψίματα τούς κάναν... 
χαρτζιλίκι
και αγριεύουν πιότερο πια το νταβατζιλίκι!

Από τη θλίψη την πολλή αρρώστιες μάς 
ζυγώνουν
κι αυτοί που θα μας σώζανε, κόβουν και 
καμαρώνουν!

ΒΡΕ ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΎΣΟΎΜΕ 
ΑΚΟΜΑ;

Το παγκόσμιο πνεύμα έχει ομολογήσει πως 
ο πνευματικός πολιτισμός των Ελλήνων 
άντεξε στα χρόνια που πέρασαν και αυτή 
είναι η αξία του. Τι να θυμηθεί κανείς; Την 
προσφορά του Ελληνισμού κατά την εποχή 
του Μεγαλέξανδρου, την ακτινοβολία του 
Βυζαντίου, που βασίστηκε η Αναγέννηση 
της Δύσης, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
όπου Έλληνες λόγιοι πήγαν στη Δύση, 
ποια θέση πήρε η Ελλάδα στις εκδηλώσεις 
του καθολικού πολιτισμού των λαών της 
Ευρώπης στην οποία ανήκει;
Σε όλα τα παραπάνω η απάντηση έρχεται 
μόνη της. Όλος αυτός ο πλούσιος πνευμα-
τικός καρπός των Ελλήνων εκείνων διο-
χετεύθη σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Οι 
Έλληνες δεν φυλακίσαμε τον πολιτισμό μας 
στη χώρα μας, τον διδάξαμε σε όλους εκεί-
νους που τον ζητούσαν και τον πλησίαζαν, 
γι’ αυτό η Ελλάδα θεωρείται παγκόσμιος 
σπορέας πολιτισμού της ανθρωπότητας 
έως σήμερα.
Ακόμη και υποταγμένη η Ελλάδα δεν έπαψε 
να προσφέρει τον πολιτισμό της, όπως είχε 
γραφεί στους Ρωμαϊκούς χρόνους από τον 
Οράτιο: «Η Ελλάδα υποταγμένη υπέταξε 
τον άγριο νικητή κι έφερε τις τέχνες στον 
αγροίκο Λάτιο».

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ\

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
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

Κύπρος ή Αλασία ή Μακαρία ή Αερία νήσος… γλώσσα η Αρχαία αρκαδική…
Θύμα της γεωγραφικής της θέσης, και οι θύτες πάρα πολλοί.
Άραβες, Ασσείριοι, Ρωμαίοι, Βενετοί, Βρετανοί, Τούρκοι…
Από την 18μηνη και 17 ημερών εμπειρία μου, στη δύναμη της ΕΛ.ΔΗ.Κ. με 
σεβασμό στην μνήμη, των μερικά αποσπάσματα από την αυτό-βιογραφία του 
φίλου, Ανδρέα Νεοφύτου, του Κουμή και της Ελένης». Για τις 20 Ιουλίου 1974. 
(σελ. 162.) Στην αντίπερα γη, υπηρετούσα στην τριακοστή δεύτερη μοίρα κα-
ταδρομών στον Άγιο Χρυσόστομο. Ιούλης 1974. Είκοσι. Ημέρα που θα απολυ-
όμουνα από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Συμπλήρωνα δύο χρόνια θητείας. 
(σελ. 168). Πηγαίνουμε στην Λευκωσία να λάβουμε μέρος σ’ επιχείρηση άκρως 
απόρρητη… όποιος εκτραπεί θα εκτελεστεί επί τόπου. Ώστε, ότι ψιθυριζόταν 
δεν ήταν εικασία.
Το πραξικόπημα θα γινόταν. Και θα το κάναμε εμείς. Οι καταδρομείς. Κι εγώ που 
ονειρεύτηκα τους καταδρομείς γενναίους και τιμημένους σαν τους αρχαίους 
ημών προγόνους; Κι εγώ που ονειρεύτηκα μέσα από τη στολή του μεγαλύτε-
ρου μου αδελφού που σαν ήμουνα μικρός, μου διηγούταν πως άντεχε όλες 
εκείνες τις δύσκολες ασκήσεις, την πειθαρχία, τον αυτοέλεγχο; Κι εγώ που 
τέτοιος ήθελα να γίνω; Να του μοιάσω να χαίρεται η κυρά Ελένη η μάνα μου 
για μένα;… «Όποιος εκτραπεί θα εκτελείται επί τόπου»!…
Αδελφοκτόνος πόλεμος. Ήθελαν να μας προλάβουν, πριν τραβήξουμε για την 
αρχιεπισκοπή.  Γιατί η δική μας αποστολή ήταν για εκεί. Όχι το προεδρικό… 
(σελ. 172.) Το πραξικόπημα έγινε. Κι εγώ αφελής ως το μεδούλι, έφερα ένα 
γύρω στα ερείπια. Η διαταγή όπως πάντα σαφής. «Αποστολή, καταδίωξη και 
ανεύρεση του μακαρίου»…
(σελ. 202.) Μ’ έριξαν σε κείνο το κελί. Σαν έσχατη ταπείνωση της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Κάτω στο χώμα. Ένα το κλάμα με το χώμα. Ένα το σάλιο με το χώμα. 
Ένα το κάτουρο και το αίμα με το χώμα. Δεν ξέρω για πόσο κράτησε αυτό το 
μαρτύριο. Νύχτα ήτανε όλες οι μέρες, νύχτες μαυριδερές! 
Κι όμως βρήκε μια χαραμάδα ο Θεός και πέρασε!
(σελ. 210) Κάθε που έρχεται ο Ιούλης από τότε φεύγω. Κάθε που ακούω τις 
σειρήνες το πρωϊνό στις δεκαπέντε του Ιούλη παίρνω τ’ αεροπλάνο και φεύγω. 
Μην συμβούν τα ίδια. Το κακό με συνέτριψε: Η φρίκη του πολέμου.
ΥΓ. Η αλαζονεία της εξουσίας οδηγεί σε τραγωδίες (όπως της 
Κύπρου)… Η αρχαία κατάρα της διχόνοιας καταστρέφει το γένος 
των Ελλήνων μέχρι σήμερα. Έλεος!…
«Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να είμαστε ενωμένοι με σύνεση 
για να επιζήσουμε».
Είναι εθνική επιταγή!…
1974-2018: Οι ξεχασμένοι ήρωες…
Ταπεινό αφιέρωμα στον ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Ευχαριστώ: Δημήτρης Κ. Χρυσούλας.
Αιωνία η μνήμη τους!…

Κύπρος, μνήμες ιστορία 
και αγάπη

«…Τόσος πόνος, τόσες ζωές 
μπήκαν στους τάφους, για ένα 

αδειανό πουκάμισο απ’ την κατάρα 
της διχόνοιας!»…

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

Η πολιτιστική κλη-
ρονομιά ή αλλιώς 
εθνικής κληρονο-
μία είναι «κληρο-
δότημα» από φυ-
σικά αντικείμενα 
όπως κτίρια, τοπία, 

βιβλία, έργα τέχνης, καθώς επί-
σης και από άυλα πράγματα, τα 
οποία χαρακτηρίζουν μια ομάδα 
ή κοινωνία και τα οποία έχουν 
κληροδοτηθεί από προηγούμενες 
γενιές. Στα άυλα περιλαμβάνονται 
η λαογραφία, οι παραδόσεις, η 
γλώσσα.
Εμείς εδώ στον ευλογημένο τόπο 
του Δήμου μας έχουμε το προ-
νόμιο να ζούμε σε ένα φυσικό 
περιβάλλον όπου κάθε σπιθαμή 
του εδάφους μαρτυράει Ιστορία 
και πολιτισμό. Συναγωνιζόμαστε, 
μπορεί να πει κανείς, ιστορικούς 
τόπους με παγκόσμια ακτινοβο-
λία, αφού εδώ βρίσκονται παντού 
αρχαία ιερά, εξωκλήσια και «απά-
τητες» βουνοκορφές.
Το μοναδικό, ίσως, αυτό προνόμιο 
του Δήμου μας δημιουργεί τη 
σοβαρή υποχρέωση προστασίας 
της κληρονομιάς που μας κλη-
ροδότησαν οι παλαιότεροι. Πέρα 
λοιπόν από κάθε σκοπιμότητα, 
η πολιτιστική μας κληρονομιά 

παραμένει δάσκαλος και οδηγός, 
όπου μας εμψυχώνει με δύναμη 
και ευσυνειδησία, αλλά γιατί όχι 
και με υπερηφάνεια. Η βίωση όμως 
της κληρονομιάς μας έχει να κάνει 
βασικά με την εκπαίδευση που πα-
ρέχει η πολιτεία από το Δημοτικό 
Σχολείο, όπου πρέπει να αρχίζει 
από αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης 
η όποια αναφορά και υπενθύμιση 
ποιοι είμαστε, από πού προερχόμα-
στε και προς τα πού πάμε.
Στο σημείο αυτό θέλω να κατακρί-
νω τις πάμπολλες εθνικές, ηθικές 
και θρησκευτικές... εκπτώσεις που 
προσπαθούν να μας επιβάλλουν 
οι κατά τα άλλα σοσιαλιστικές και 
αριστερές κυβερνήσεις των τελευ-
ταίων χρόνων, οι οποίες... αυτο-
προσδιορίζονται ως προοδευτικές!
Το Λουτράκι, φίλοι μου, μαζί με 
την Περαχώρα και τους Αγίους 
Θεοδώρους, είναι ένας τουριστικός 
προορισμός με μεγάλη ιστορία, 
τουριστική και ιστορική, και απο-
τελεί πόλο έλξης και προορισμού 
για πολλούς Έλληνες αλλά και 
Ευρωπαίους. Η πολιτιστική μας 
κληρονομιά μαζί με τις φυσικές 
ομορφιές βουνού και θάλασσας 
προσφέρουν πάμπολλες επιλογές 
διασκέδασης, αναψυχής, διακοπών 
και ιστορικών γνώσεων.

Το Λουτράκι είναι στα πέρατα του 
κόσμου γνωστό από τον φυσικό 
του πλούτο, τις πηγές του με φυσι-
κό μεταλλικό και ιαματικό νερό, το 
υπερσύγχρονο Loutraki Thermal 
Spa, το μεγαλύτερο Casino Resort 
της Ευρώπης, τις πολύ σημαντικές 
τουριστικές υποδομές με συνεδρι-
ακά κέντρα, ξενοδοχεία όλων των 
κατηγοριών, τις μονάδες υγείας 
και αποκατάστασης, τις πλήρεις 
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Το Λουτράκι, φίλοι μου, διαθέτει 
επιπλέον ένα αξιόλογο τουριστικό 
προφίλ, αφού βρίσκεται πλησίον 
της πρωτεύουσας, της Διώρυγας 
του Ισθμού, της Λίμνης Ηραίου. 
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο 
αυτό ότι στο Δήμο μας λειτουρ-
γούν 50 ξενοδοχεία περίπου, 
καταλύματα κάθε κατηγορίας, 200 
περίπου καταστήματα εστίασης.
Στη δεύτερη συνέχεια, φίλοι μου, 
θα γίνει για κάθε πολιτιστική μας 
κληρονομιά εκτενής αναφορά με 

ιστορικά στοιχεία.

Σιανούδης Ιωάννης

Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Ας αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά

(Μέρος 2ον)
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ 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

Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
Κόρινθος, 3ος όροφος
www. filis-urology.gr

Κυριάκος Ι. Φίλης
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

τ. Επιμελητής ΙΑΣΩ GENERAL

Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΙΑΣΩ

τηλ: 27410 22932
κιν: 6976 22 02 85

e-mail: info@filis-urology.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ... 

Όταν είσαι δήμαρ-
χος με όραμα αγάπης και φλέγεσαι με υπε-
ρασπιστικό πάθος για τον τόπο σου, δεν είναι 
ανάγκη να το φωνάξεις εσύ, αλλά μπορούν 
κάλλιστα να το πράξουν τα έργα σου! Ο 
λόγος φυσικά για έναν ακόμη δήμαρχο μετά 
τον Δημήτρη Καμπόσο που "τρώει" σίδερα 
για τον τόπο του, τον δήμαρχο Στυλίδας και 
υποψήφιο περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
στις επόμενες εκλογές, τον Απόστολο Γκλέ-
τσο! Πολλά είναι τα θέματα που έχει φέρει 
εις πέρας με επιτυχία ο δήμαρχος Στυλίδας. 
Ένα από αυτά, είναι η σιδηροδρομική σύνδε-
ση της Στυλίδας! Θέμα παρόμοιο με τον προ-
αστιακό του Λουτρακίου. Στην τηλεφωνική 
συνεντευξη που ακολουθεί, τον ρωτήσαμε 
για τις ενέργειες του! 

-Καραπατάς: Δήμαρχε παρακολουθούμε 
όλες τις ενέργειές σας για το σύγχρονο τρένο 
στη Στυλίδα. Μάλιστα με δικιά σας πρωτοβου-
λία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υποδο-
μών ευρεία σύσκεψη, ενώ σας επισκέφτηκαν 
και κορυφαίοι υπηρεσιακοί παράγοντες της 
ΕΡΓΟΣΕ! Συνεπώς πιστεύετε ακράδαντα πώς 
το σύγχρονο τρένο στο δήμο σας θα επιδράσει 
θετικά στην οικονομική ανάπτυξη λόγω και 
της κατακόρυφης αύξησης της τουριστικό-
τητας που θα επιφέρει, συμπληρωματικά με 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής σας; 

-Δήμαρχος Στυλίδας: Σαφέστατα αυτή 
ακριβώς είναι η πεποίθησή μας. Για αυτό 
και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε 
τα καθήκοντά μας ως δημοτική αρχή, το 

θέσαμε στις προτεραιότητές μας, και με 
συντονισμένες ενέργειες, καταφέραμε 
αρχικά να εξασφαλίσουμε σιδηροδρομική 
σύνδεση με τη Λαμία ανά μία ώρα και τον 
κύριο σιδηροδρομικό άξονα. Το τρένο σε 
όλη την Ευρώπη είναι το μέσο που είναι 
φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. 
Αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ, στην 
πράξη. Είναι πολύ καλό και ωφέλιμο και 
μας έλυσε άλλα προβλήματα που είχαν να 
κάνουν με το ΚΤΕΛ. Προβλήματα μεγάλα 
που προέκυψαν ακόμα και με την χωρο-
θέτηση στάσεων που δεν εξυπηρετούσαν 
ή προβλήματα που υπήρξαν με την ομαλή 
μεταφορά μαθητών.Τώρα με το τρένο είναι 
όλα καλά και οργανωμένα! 

- Καραπατάς: Φυσικά Δήμαρχε αυτό λει-
τουργεί και προς όφελος του ανταγωνισμού 
έτσι; 

-Δήμαρχος Στυλίδας: Ακριβώς, σαφέ-
στατα και αυτό είναι προς όφελος των 
δημοτών μας. 

-Καραπατάς: Έχετε σκεφτεί να κάνετε 
ενέργειες προώθησης του τουριστικού προϊ-
όντος της Στυλίδας στο Διεθνές αεροδρόμιο, 
αφού με την ολοκλήρωση του έργου ο δήμος 
σας θα συνδέεται μέσα από το σύγχρονο 
τρένο, απευθείας με το Ελευθέριος Βενιζέλος; 

-Δήμαρχος Στυλίδας: Ελπίζω αυτό να 
έχω την ευκαιρία να το κάνω ως περιφε-
ρειάρχης Στερεάς Ελλάδας, μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα προωθητικών 
ενεργειών που έχω ήδη σχεδιάσει με τους 
συνεργάτες μου!

8Ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και 

ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε στο 
Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λου-
τρακίου το 8ο Φεστιβάλ χορωδιών.

Ψυχή της όλης εκδήλωσης ο καλ-
λιτεχνικός Δ/ντής της Χορωδίας 
Λουτρακίου. Ένας σεμνός και τα-
λαντούχος μουσικός μα πάνω απ’ 
όλα ευγενής και σεμνός συμπατρι-
ώτης μας. Ο καθηγητής μουσικής 
και χοράρχης βυζαντινής μουσικής 
Γρηγόρης Παντελέων, κόσμημα της 
δεξιάς θέσης των ιεροψαλτών στον 
Ι.Ν. Παναγία Γιάτρισσα. Από κοντά 
του, ως πολύτιμος βοηθός και άξι-
ος συμπαραστάτης του ο Χρήστος 
Ι. Παύλου, χορωδός και αυτός που 
αντικαθιστά επάξια και με άνεση τα 
οικονομικο-λογιστικά στοιχεία με τα 
μουσικά σύμβολα.

Κοινή προσπάθεια όλων των μελών, 
προς τα οποία αξίζει ο δημόσιος 
έπαινος της προσφοράς τους, η συ-
ντήρηση και διάδοση της χορωδιακής 
μουσικής οι απαρχές της οποίας –
όπως είναι γνωστό- ανάγονται στην 
παραδοσιακή μουσική, στην οποία το 
ομαδικό τραγούδι είτε ως ταυτοφω-
νία, είτε σε πολυφωνία είναι αρκετά 
διαδεδομένη. Μία διαπίστωση που 
υποστηρίζεται και από τη συχνή συμ-
μετοχή χορωδιών σε έργα σύγχρονων 
και σημαντικών μουσικοσυνθετών. 
Τα παλαιότερα χορωδιακά κομμάτια 
προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. 
(Δελφικοί ύμνοι 2ου αι.).

Ας με ίνουμε σε 
αυτά και τη σημεί-
ωση, ότι το επίπεδο 
των συμμετοχών των 
χορωδιών στο φε-
στιβάλ Λουτρακίου 
αναβαθμίζεται σημα-
ντικά, με αποτέλεσμα 
η όλη προσπάθεια να 
περιβάλλεται από αι-
σιοδοξία για το μέλλον ενός θεσμού 
πλέον.

Ενός θεσμού που συνιστά μία 
σπουδαία συμβολή στα μουσικά και 
γενικότερα πολιτιστικά δρώμενα του 
Δήμου μας.

Στην φετινή εκδήλωση συμμετείχαν 
εκτός της χορωδίας Λουτρακίου και 
οι χορωδίες Τρίπολης, Σπάρτης και η 
μικτή χορωδία «LA FA MILIA».

Και δύο λόγια ακόμα περί χορωδίας 
Λουτρακίου.

Η χορωδία άνοιξε το πρόγραμμά 
της με το Αναστάσιμο Απολυτίκιο 
«Εφραινέσθω», θέλοντας να υπενθυ-
μίσει ή να αποδώσει τιμή στο πρώτο 
μουσικό οργανωμένο χορωδιακό 
σύνολο στο Λουτράκι που είχε σχε-
δόν αποκλειστικά «εκκλησιαστική 
κατεύθυνση».

Σωστά. Ορθότερα όμως θα είχε το 
ζήτημα εάν κάποια ανάλογη εκδή-
λωση αφιερωνόταν στο μαέστρο της 
τότε χορωδίας Αλέκο Τούσουλη. Ένα 
πραγματικό «μουσικό και ιεροψαλτικό 
φαινόμενο».

Γράφει ο 
Α.Γ. Κουκουλάς

στον Δημήτρη Καραπατά
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Μετά τις δημοτικές εκλογές του 
2010 Πρόεδρος στην τουριστι-
κή επιχείρηση του Δήμου ήταν 

ο νέος Δήμαρχος κ. Λογοθέτης και 
Αντιπρόεδρος ο Δ. Κοντός (πρώην 
Κοινοτάρχης Πισίων), ο οποίος έδωσε 
εντολή στο δικηγορικό γραφείο του 
Δ. Τσοβόλα, πρώην Υπουργού, να 
ελέγξει τη δημοτική αυτή επιχείρη-
ση, πρώην ΑΤΕΚΛ, τα τελευταία 16 
χρόνια, δηλαδή 12 χρόνια δημαρχίας 
Π. Παύλου και 4 χρόνια δημαρχίας 
Γ. Γκιώνη.

Η γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου του Δ. 
Τσοβόλα μαζί με τους δικηγόρους Ιωάννη Πέππα, Αρετή 
Μαργαρίτη και τους συνεργάτες τους γνωμοδότησαν και 
ενημέρωσαν τη νέα τότε δημοτική αρχή Λογοθέτη στις 
27-6-11.

Η γνωμοδότηση ήταν φωτιά για τους Δημάρχους και 
εφιστούσε την προσοχή στο Δήμαρχο Κώστα Λογοθέτη 
να πράξει τα νόμιμα άμεσα, διότι θα έχει και ο ίδιος ποι-
νικές ευθύνες.

Αντί αυτού ο κ. Λογοθέτης έδιωξε από Αντιπρόεδρο τον 
Δ. Κοντό που ξεκίνησε την όλη διαδικασία «αποκάλυψης» 
και δεν κίνησε καμία διαδικασία, όπως το πόρισμα του 
έλεγε και του εφιστούσε την προσοχή, άφησε να περάσουν 
2 ολόκληρα χρόνια και δύο μήνες, όπως προκύπτει από τις 

ημερομηνίες, αφού στις 20-8-2013 πήραν απόφαση να 
ασχοληθούν με το θέμα και μετά από την άσκηση ποινικής 
δίωξης από τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου, 
και φυσικά μετά από πολλές αιτήσεις και εξώδικα του 
δικηγόρου Περικλή Μπαλοδήμου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
●Γιατί η δημοτική αρχή Λογοθέτη καθυστέρησε δύο 

χρόνια;
●Γιατί ξήλωσε από Αντιπρόεδρο τον Δ. Κοντό, τον άν-

θρωπο που κίνησε την όλη διαδικασία;
Εάν η Εισαγγελία Κορίνθου δεν ασκούσε ποινική δίωξη, 

θα είχε ασχοληθεί η δημοτική αρχή Λογοθέτη;
●Εάν ήθελε να κουκουλώσει τη γνωμοδότηση Τσοβόλα, 

γιατί έδωσε εν λευκώ στον Δ. Κοντό την άδεια να γίνει 
έλεγχος στην εταιρεία και μάλιστα το δικηγορικό γρα-
φείο πληρώθηκε 15.000 ευρώ;

●Να μην παραπονιούνται τώρα οι γύρω από τον Κ. 
Λογοθέτη, πρώην Δήμαρχο, ότι τον παραπέμπουν για 
κακούργημα;
Ήθελές τα και παθές τα, λέει ο λαός μας.

Η ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έτσι λοιπόν στο υπ’ αριθμόν 30/2018 βούλευμα του 

Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου για τους πρώην και νυν 
Δημάρχους μας κ.κ. Παύλου, Λογοθέτη και Γκιώνη παρα-
πέμπονται για κακούργημα από την ελληνική δικαιοσύνη. 
Κι εδώ μια λέξη ταιριάζει:

ΚΑΤΑΝΤΙΑ
ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΏΝ

ΓΙΑ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΩΝΗ - ΚΩΣΤΑ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗ
[...] οι επενδύσεις τιμολογήθηκαν και εξοφλήθηκαν 
από το Ταμείο της Κοινοπραξίας με αντίστοιχο 
όφελος «του Καζίνο» και ζημία της Κοινοπραξίας 
[...] και της δημοτικής επιχείρησης και συγκεκρι-
μένα ποσό:

α. Κατά την περίοδο Π. Παύλου (Μάιος 1998 - 
31.12.2006) 142.120.063,66 ευρώ, εφόσον η 
δημοτική επιχείρηση συμμετείχε στο κόστος των 
επενδύσεων, ως μη όφειλε.

β. Κατά την περίοδο Γκιώνη (Ιανουάριος 2007 
- 31.12.2010) 41.136.754,57 ευρώ, εφόσον η 
δημοτική επιχείρηση συμμετείχε στο κόστος των 
επενδύσεων, ως μη όφειλε και 

γ. Κατά την περίοδο Κ. Λογοθέτη (Ιανουάριος 2011 
- 31.08.2014) 15.455.494,66 ευρώ, εφόσον η 
δημοτική επιχείρηση συμμετείχε στο κόστος των 
επενδύσεων, ως μη όφειλε.
Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη, 

η οποία και τους παρέπεμψε για κακούργημα.

Για κακούργημα οι τρεις Δήμαρχοι
Το δια ταύτα της όλης υπόθεσης (περιληπτικά)

Γράφει
ο Σπύρος 
Γιαλοψός

Αυτήν την 
εικόνα 

βλέπουν όσοι 
επισκέπτονται 

το ΚΕΠ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. 

ΜΙΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΧΙΛΙΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ!!!

Έχει σαπίσει η κολόνα, γέρνει, είναι 
σπασμένα τα φώτα και ο πεζόδρομος 

έχει γίνει αποθήκη.

Οι κάδοι που βλέπετε είναι ανάμεσα σε τρία 
ξενοδοχεία. ΙΔΟΥ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ.

Χύμα στο κύμα, παραλίγο να βάλουν 
τον κάδο μέσα στο κατάστημα 

που βρίσκεται στο ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟ.

Εύγε στον δημότη παραθεριστή που φυτεύει 
και φροντίζει τα παρτέρια του δήμου.

Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της. 
Αυτήν την εικόνα βλέπουν αυτοί που 

ταξιδεύουν με το ΚΤΕΛ.

ΙΔΟΥ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ
(φωτογραφίες αναγνωστών)


