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ΔΙΑΒΑΣΤΕ...

. . .μεγάλη συγκέντρωση
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ 
ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ 

Η ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ 
ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ

Η ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Σ

ε μια εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό συγκέ-
ντρωση στο ξενοδοχείο Γκραντ Hotel Λουτράκι 
έγινε η επίσημη αναγγελία της υποψηφιότητας 

της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Πρωτοπαππά.
Ο ισόγειος όροφος αλλά και το πεζοδρόμιο του ξε-

νοδοχείου γέμισε από κόσμο που βρέθηκε κοντά στην 
υποψήφια δήμαρχο του δήμου μας Μαρίας Πρωτοππα-
πά για να δηλώσει τη στήριξή του στο πρώτο ξεκίνημα 
για την δημιουργία ενός ανθρώπινου δήμου, με σημαία 
το όνομα του συνδιασμού ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
με θέληση και γνώση.

Αλλά και με ένα ψηφοδέλτιο νεανικό, και ελπιδοφόρο 
αφού το 95% του συνδιασμού είναι καινούργια πρόσω-

πα, φιλοδοξεί να μαζέψει τα αμάζευτα αυτού του δήμου. 

ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ,  
ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ,
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΧΡΙ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ    σελ.  5

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ

Να τον νοικοκυρέψει. Η πρώτη της αυτή συνέντευξη με 
τον τόσο πολύ κόσμο έδωσε από την πρώτη στιγμή τον 
αέρα της νίκης στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Οι εκλογές αυτές είναι ίσως οι πιο καθοριστικές εκλο-
γές όπου ο Δήμος πρέπει να κάνει επιτέλους το άλμα 
προς τα εμπρός. Πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε από 
τη «μιζέρια» των τελευταίων ετών. Πρέπει επιτέλους 
να βάλουμε φρένο στο παρεάκι των κολητών. Πρέπει 
επιτέλους να δώσουμε τη θέση που αξίζει σε αυτήν την 
πόλη και την περιοχή. Πρέπει επι τέλους να ξεφύγουμε 
από τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα που έχουν κάνει τσι-
φλίκι τον Δήμο. Τα πιο πάνω μυνήματα ακούγονται σε 
όλο τον Δήμο και από όλους του δημότες.

Συνεχεια στη σελ. 8
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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 ΤΙ ΛΕΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ώς δημάρχου 

του δήμου Λουτρακιού Περαχώρας Αγ. Θεοδώ-

ρων του οποίου η διαχείρηση ήταν εμπιστευμένη 

εις αυτόν υπό την ανωτέρα ιδιότητά του εν γνώση 

του ελάτωσε την περιουσία του νομικού τούτου 

προσώπου.

Και πιο κάτω λέει συγκεκριμένα υπό την ανω-

τέρα ιδιότητά του ως δημάρχου και ως εκ τούτου 

ως μέλος του 11μελούς διοικητικού συμβουλίου 

της κοινοπραξίας δυνάμει του άρθρου Β αριθ.4 

τού από 24-4-1995 ιδιωτικού συμφωνητικού κοι-

νοπραξίας, με πλείονες πράξει που συνιστούν 

εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος και συνδέ-

ονται μεταξύ τους με ενότητα δόλου ως προς την 

πρόκληση των συνέπειών τους, όντας επί φορ-

τισμένος με την διαχείρηση της περιουσίας του 

κοινοπρακτούντος μέλους του Δήμου Λουτρα-

κίου Περαχώρας η οποία ήταν εμπιστευμένη είς 

αυτόν εν γνώση του ελάττωσε την περιουσία του 

Δήμου, εφόσον αποδέχθηκε την εγγραφή τους 

στους ισολογισμούς της ανωτέρω κοινοπραξίας 

των ετών 2007 έως 2010.

ΤΙ ΣΑΣ ΜΑΓΕΨΕ ΑΠΟ ΤΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ;

1) Η εγκατάλειψη της βιτρίνας της πόλης μας που 

είναι η παραλία, με τις σπασμένες πλάκες, τα λεη-

λατημένα φώτα, τα σπασμένα συντριβάνια και το 

πράσινο που είναι είδος εξαφανισμένο; 

2) Το εγκαταλελειμμένο παραλιακό πάρκο, στο 

οποίο  βασιλεύει η φθορά,τα απορρίμματα, τα 

ακάθαρτα ουρητήρια δίπλα στο υδροθεραπευτή-

Εχετε διαβάσει το πόρισμα 
των τριών εφετών και ενός 

εισαγγελέα κύριοι υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι της 

παρέμβασης του κυρίου Γκιώνη; 

ριο, η άναρχη εναπόθεση εξαρτημάτων για μικρά  

παιδιά και τις νύχτες η  ανομία; 

3)  Ή μήπως σας σαγήνευσε τα αυθαίρετα παραπήγ-

ματα ένθεν και εκείθεν που έχουν κατασκευαστεί 

από πλαστικά ρετάλια; 

4) Μπας και τελικά σας συνεπήρε, που ο ίδιος ο 

Γιώργος ο Γκιώνης, με πάρα πολλές δημόσιες  δη-

λώσεις του, έκανε τα πάντα και τελικά κατάφερε 

μέχρι σήμερα να σταματήσει το έργο του προα-

στιακού.  Έργο που σημειωτέον  ακόμα και ο ίδιος 

έχει δημόσια αναγνωρίσει την σημαντικότητα 

του για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου! 

5) Επιχαίρει μήπως κάνεις σας που η μέχρις ώρας  

ματαίωση  του προηγούμενου έργου, έχει συμπα-

ρασύρει και την επέκταση του νέου ΓΠΣ Λουτρα-

κίου, δημιουργώντας ζημιά στις περιουσίες πολ-

λών συνδημοτών μας; 

6) Ξεχάσατε μήπως το κυνηγητό  εναντίον δημοτών 

και παραθεριστών, που εξαπέλυσε περασμένο 

καλοκαίρι ο Γιώργος  Γκιώνης και η παρέα του, 

μέσα από  τα χαρτιά που έστειλαν στο τοπικό 

ΑΤ Λουτρακίου;  Αψυχολόγητες ενέργειες που 

προκάλεσαν ανυπολόγιστη ζημιά, όχι μόνο στην 

τσέπη, δημοτών, επισκεπτών και επιχειρηματιών,  

αλλά στο brand name  του Λουτρακίου; 

7) Σας μάγεψε μήπως, η ακριβοπληρωμένη διαφη-

μιστική καμπάνια του δήμου μας, η οποία δεν 

φέρνει κανένα απολύτως  όφελος για τον τόπο, 

την στιγμή που δεν ξοδεύουν ούτε ευρώ για την 

συντήρηση της καθημερινότητας του δημότη, 

όπως μαρτυρά και η εικόνα εγκατάλειψης της πό-

λης; 

8) Συμφωνείτε εσείς οι υποψήφιοι με τον Γιώργο 

Γκιώνη, που όταν  ο πρόεδρος του LTO, είχε πέρσι 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοφανή δυσφή-

μιση του δήμου, από την τηλεόραση του Alpha, 

ο δήμαρχος δεν διαφοροποίησε την θέση του και 

συνέχισε με την σιωπή του, να υποστηρίζει αυτόν 

που έβλαψε τα συμφέροντα των δημοτών του;  

9) 4,5 χρόνια τώρα, δεν είδατε πόσο ακάθαρτος 

ήταν ολόκληρος ο δήμος και ειδικά το Λουτρά-

κι, ενώ την ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού 

καθαριότητας την θυμήθηκαν τώρα που είμαστε 

λίγο πριν τις εκλογές, για ψηφοθηρικούς λόγους;

10) 'Η μήπως ξεχάσατε το σταμάτημα του παραλι-

ακού πεζοδρόμου έως τους καταράκτες από την 

παρέμβαση πολιτών του κυρίου Γκιώνη;

11) Δεν βλέπετε την εγκατάλειψη του μικρού λιμα-

νιού που εδώ και 14 χρόνια είναι ατελείωτο;

12) Δεν βλέπετε τον περιφεριακό δρόμο που εδώ 

και 15 χρόνια είναι ατελείωτος;

13) Δεν βλέπετε τα εγκατελελημένα κτίρια στην εί-

σοδο της τουριστικής μας κατά τα άλλα πόλης, τα 

κτίρια θρουβάλα που βλέπει ο επισκέπτης ερχό-

μενος για την πόλη που θυμίζουν εγκατελελημέ-

νη χωματερή και όχι μόνον;

14) Δεν βλέπετε την εγκατάλειψη και την έλειψη 

σχεδίων στην περιοχή της Γκράβας και του Αγίου 

Φανουρίου;

15) Δεν βλέπετε την εγκατάλειψη στο νέο κοιμητή-

ριο του Λουτρακίου; Ο κατάλογος είναι μεγάλος 

κύριοι...
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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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Συναγερμός για τη γλώσσα 

από την Ακαδημία Αθηνών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η βαθιά κρίση, που διέρχεται η χώρα μας, είναι 
οικονομική, πολιτική, κοινωνική, είναι κρίση 
θεσμών και αξιών, η οποία οφείλεται στην 

ολέθρια κακοδιαχείριση της χώρας μας τις τελευταί-
ες δεκαετίες, αλλά πρώτιστα στο σοβαρό έλλειμμα 
Ανθρωπιστικής Παιδείας.

Αυτές είναι οι αιτίες που οδήγησαν στο σημερινό 
απίστευτα χαμηλό επίπεδο ηθικής παρακμής με όσα 
πρωτόγνωρα βιώνουμε καθημερινά, την κακοποίηση 
της γλώσσας μας, τη διαστρέβλωση της ιστορίας 
μας, την κατάργηση των εθνικών παραδόσεων, τις 
ανίερες επιθέσεις σε πιστούς μέσα στους ναούς και τις βολές κατά του 
Ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας.

Στόχος όλων αυτών είναι να πλήξουν τα βασικά χαρακτηριστικά της 
εθνικής μας ταυτότητας (γλώσσα, ιστορία, θρησκεία) και συνακόλουθα την 
αποδόμηση του Ελληνισμού και τη συρρίκνωση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Τη δυσχερή μας θέση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία με συνεχείς 
απειλές, με παραβιάσεις του εθνικού μας χώρου, προκλητικές και ανι-
στόρητες δηλώσεις για αλλαγές συνόρων κατά παράβαση των διεθνών 
κανόνων και κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η διαφθορά, η εγκληματικότητα, η μάστιγα των ναρκωτικών, η ανεργία, 
η κατάθλιψη, η απόγνωση, ο αυτοχειριασμός που πλήττουν ιδιαίτερα τη 
νεολαία μας, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την Ανθρωπιστική Παιδεία.

Με μια νεολαία χωρίς όραμα, χωρίς ελπίδα, βυθισμένη στην απογοή-
τευση και μετανάστευση κατά κύματα στο εξωτερικό, το μέλλον του τόπου 
μας διαγράφεται ζοφερό.

Κυρίαρχη όμως έκφανση της Ανθρωπιστικής Παιδείας είναι η Κλασική 
Παιδεία, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, 
όπως η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζει να φέρνει στο φως, η δε Ελλη-
νική γλώσσα γραπτή και προφορική διαφύλαξε, προήγαγε και κατέστησε 
γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ελληνική γλώσσα με βασικά χαρακτηριστικά, όπως η απαράμιλλη διαχρο-
νικότητα, ο πλούτος του λεξιλογίου, η ονοματοδοσία επιστημονικών όρων, 
η συμφωνία λέξεων και ετυμολογία τους, η απεριόριστη δυνατότητα παρα-
γωγής νέων λέξεων, η τελειότητα της γραμματικής της δομής και η ποικιλία 
των εκφάνσεών της, καλλιεργούμενη εδώ και 3.500 χρόνια από τον ίδιο λαό, 
στον ίδιο τόπο συνεχώς και αδιασπάστως, είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 6.300 λέξεις του Ομηρικού λεξιλογίου 
επιβιώνουν μέχρι σήμερα 1.800, ενώ από τις 4.900 λέξεις των Ευαγγελίων 
επιβιώνουν περισσότερες από τις μισές.

Ο John Chadwick, συνεργάτης στην αποκρυπτογράφηση της Γραμμι-
κής Β΄, είχε δηλώσει: “Η γλώσσα που μιλούσε κάποιος βοσκός σε μια 
απόκεντρη περιοχή της Πελοποννήσου 1.200 χρόνια πριν γεννηθεί ο 
Χριστός είναι, παρόλες τις διαφορές της, ίδια γλώσσα με την Ελληνική 
που μιλιέται σήμερα”.

Όλες οι δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες και όχι μόνο, κατά τον κορυφαίο 
διεθνώς γλωσσολόγο και ελληνιστή καθηγητή κ. R.F. Adrados, θεωρούνται 
κρυφοελληνικές με ελληνικές ρίζες και πρότυπο τους κανόνες γραμματικής 
και συντακτικού της Ελληνικής γλώσσας.

Παρά ταύτα η γλώσσα μας από της μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν δέ-
χθηκε καίρια πλήγματα με τις περιβόητες Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις. 
Το 1976 με την κατάργηση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από 
το πρωτότυπο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την καθιέρωση της 
Δημοτικής στην Εκπαίδευση και τη Δημόσια Διοίκηση και το 1982 με την 
κατάργηση του πολυτονικού συστήματος γραφής.

Σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε στη νεότερη Ιστορία μας, η 
θωράκιση και η ενίσχυση της εθνικής μας οντότητας, η συνταγματική 
προστασία της γλώσσας μας, των εθνικών παραδόσεών μας και η ενίσχυση 
των δεσμών της Πολιτείας και Εκκλησίας με βάση τις Ελληνορθόδοξες 
καταβολές μας και τους ένδοξους αγώνες του Ελληνισμού.

Μη λησμονούμε επίσης την παρακαταθήκη του ολιγογράμματου αλλά 
θυμόσοφου Στρατηγού Μακρυγιάννη που συμπυκνώνεται στη φράση: 
“Όταν μου πειράξουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα 
ενεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν”.

Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντώνη 
Κουνάδη σε ημερίδα, για να ξυπνήσουν κοιμώμενες συνειδήσεις.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Α γαπητοί συμπολίτες μου,
δυστυχώς με τα τελευταία γεγονότα που κλονίζουν την χώρα 
μας  έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος 

και ιδιαίτερα απέναντι στην Αστυνομία .
Μετά την θλιβερή απόφαση της κυβέρνησης να 
εκχωρήσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, η 
θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε με τις μαζικές 
κινητοποιήσεις είχε σαν  αποτέλεσμα οι πολίτες 
να βρεθούν μέσω χημικών και δακρυγόνων κατά 
την διάρκεια σύγκρουσης των αστυνομικών 
δυνάμεων με ακραία στοιχεία.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι 
αντιτίθεμαι στην απόφαση αυτή της κυβέρνησης 
και τάσσομαι υπέρ των Ελλήνων πολιτών που 
βγήκαν στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για 
αυτή την ιστορική απόφαση που πάρθηκε χωρίς 
να έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό.  
Παρόλα αυτά, ως συνταξιούχος αστυνομικός 
προβληματίζομαι για την λανθασμένη εντύπωση 
που έχει δημιουργηθεί σε όλους ότι η αστυνομία 
είναι “απέναντί” και όχι δίπλα στον πολίτη. 

Σε αυτό το θλιβερό σκηνικό, πολλοί τα έβαλαν με τον Έλληνα αστυ-
νομικό.
Φίλοι μου, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, είναι οικογενειάρχες 
είναι επαγγελματίες. Το καθήκον τους είναι να μας προστατεύουν αλλά 
και να διαφυλάττουν την δημόσια τάξη.  Δυστυχώς στην πατρίδας μας 

είναι πολλοί οι δυσαρεστημένοι, για διαφορετικούς λόγους όλοι. Οι 
Έλληνες αστυνομικοί προέρχονται από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από 
γονείς αγρότες, από γονείς εκπαιδευτικούς, από γονείς φτωχούς και από 
γονείς πλουσίους, από την πόλη και από την επαρχία. 
Γνωρίζουν τα προβλήματα μας, ζουν στην ίδια κοινωνία και αντιμετω-

πίζουν και αυτοί τα γνωστά καθημερινά προβλήματα όπως όλοι μας.  
Η Αστυνομία οφείλει να πράττει το καθήκον της άσχετα με τις προ-
σωπικές αξίες και απόψεις του κάθε αστυνομικού. Καλώς ή κακώς, η 
ιστορία και οι επόμενες γενιές θα το κρίνουν, η Ελληνική Βουλή είναι 
εκλεγμένη με δημοκρατικές διαδικασίες. 
Ο αστυνομικός επομένως όταν βρίσκεται με την στολή του έξω από την 
Βουλή, έξω από ένα Υπουργείο, ουσιαστικά προστατεύει την Δημοκρατία 
και την δημόσια τάξη, όχι τους εκλεγμένους. 
Μην παρασυρόμαστε λοιπόν από ατυχείς συγκυρίες. Ας έχουμε στο μυα-
λό μας με αγάπη αυτά τα παιδιά, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας,  που με 
ελάχιστο και ακατάλληλο εξοπλισμό, έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι 
με αμέτρητους κινδύνους προστατεύοντας μας, γιατί γνωρίζετε πολύ 
καλά όλοι σας την έξαρση της εγκληματικότητας στην πατρίδα μας. 
Θύματα και αυτοί του κοινωνικού και πολιτικού κατεστημένου. Για τις 
πολιτικές επιλογές αυτού του λαού, δεν ευθύνονται αυτοί. 
Ας επωμιστούμε τα λάθη μας και τις συνέπειες τους.  
Ας σεβαστούμε τον Έλληνα αστυνομικό και ας διευκολύνουμε το έργο 
του. Ας σταθούμε εμείς δίπλα τους, απέναντι σε εκείνους που προσπα-
θούν να τον κακοποιήσουν και να τον κάψουν. 
Η Αστυνομία είναι σύμμαχος μας, όχι εχθρός μας. 

Του Βασίλη 
Λιαντινιώτη
Απόστρατος 
ΕΛ.ΑΣ - Τέως 
Εκπαιδευτής 
Αυτοπροστασίας 
ΕΛ. Αστυνομίας

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ 
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ Γ. ΔΕΔΕΣ ΚΑΙ Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ;

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΚΑΠΗ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ αισθάνεται την υποχρέωση
να ευχαριστήσει δημόσια το Ζαχαροπλαστείο 
ΑΛΚΥΩΝΙΣ και ειδικά τον κ.ΒΑΡΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ 

για την ευγενική προσφορά του να προσφέρει 
δωρεάν την βασιλόπιτα στο ΚΑΠΗ!

Τον Ευχαριστούμε�!!!!!                                   
  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο αόριστο μέλλον ο προαστιακός του Λουτρακίου και βλέπουμε! Κοροϊδία οι εξαγγελίες που 
έκαναν πριν από 1 χρόνο οι Γιώργος Δέδες και Γιώργος Γκιώνης απο το δημαρχείο! Σύμφωνα με 
αυτές το έργο θα έπρεπε ήδη να κατασκευάζεται και να οδεύει προς ολοκληρωση! Εκτεθειμένοι 
και υπόλογοι όλοι οι εικονιζόμενοι ότι και αν σκαρφιστούν μέχρι τις επόμενες εκλογές για να 
ξεγελάσουν τον λαό του δήμου μας! Δεν τρώνε πλέον οι δημότες τα προεκλογικά ψέματά σας. 
Είμαστε σίγουροι τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές ότι θα κάνετε πάλι καμιά εξαγγελία για την 
έλευσή του. Λέτε να βγούμε αληθινοί;
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Νυν
υπέρ πάντων 

το κόμμα

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 

Παπαγεωργίου

Μ εν έχουμε καμία διάθε-
ση να υποστηρίξουμε ή 
να κατηγορήσουμε κά-

ποιον. Εξάλλου όλοι φρόντισαν 
να μας οδηγήσουν στα τάρταρα. 
Τα γεγονότα όμως μας αναγκά-
ζουν καμιά φορά να το κάνουμε.
Όταν ακούς τον πρωθυπουργό 
της χώρα να λέει “υπεράνω 
όλων είναι το κόμμα”, μπορείς 
να μην εκραγείς; Το κόμμα, δη-
λαδή, είναι υπεράνω του λαού, 
της πατρίδας, της ιστορίας, της οικογένειας, των 
ιδανικών της φυλής μας, της εθνικής ανεξαρτησίας;
Είναι ηλίου φαεινότερο, λοιπόν, ότι τους πολιτικούς 
μας το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πολιτικό 
τους μέλλον. Αυτό προκύπτει αβίαστα και από την 
κατάντια στην οποία μας οδήγησαν, που δεν είναι 
μόνο το οικονομικό. Δεν τους ενδιαφέρει το αύριο, 
στόχος τους είναι η εκλογή τους ή η επανεκλογή 
τους στην εξουσία. Έτσι κατόρθωσαν, μεταξύ άλ-
λων, αλλού άμεσα κι αλλού έμμεσα να ξεριζώσουν 
τον Έλληνα από την επαρχία, την πηγή ζωής για ένα 
λαό και να τον στοιβάξουν στα αστικά κέντρα με τα 
γνωστά αποτελέσματα.
Το “έγκλημα” υποστηρίζεται, για ψηφοθηρικούς 
λόγους, κι από την ίδρυση δυσανάλογου με τον 
πληθυσμό της χώρας αριθμό πανεπιστημίων. Κάθε 
χρόνο συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 
εκατό χιλιάδες παιδιά, από τα οποία οι εβδομήντα 
χιλιάδες εισάγονται στις διάφορες πανεπιστημιακές 
σχολές κι ελέω ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι χιλιάδες έγιναν εβδο-
μήντα πέντε. Μένουν δηλαδή εκτός πανεπιστημίων 
είκοσι πέντε χιλιάδες παιδιά, πολλά από τα οποία 
πάνε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κι ερωτάται 
κανείς: Χρειαζόμαστε τόσες χιλιάδες επιστήμονες 
το χρόνο; Άσε που έτσι χάνουν και οι άριστοι την 
αξία τους. Ευχής έργο θα ήταν να είμαστε όλοι επι-
στήμονες και να κάνουμε όλες τις δουλειές, αλλά...
Τι μένει για την κάλυψη όλων των άλλων επαγ-
γελμάτων που έχει ανάγκη μια χώρα; Παράγουμε 
επιστήμονες και με τη μέθοδο της μετανάστευσης 
στελεχώνουμε τα ξένα κράτη κι εμείς εισάγουμε τα 
σκύβαλα. Το πάθαμε σαν τον γάιδαρο που κουβα-
λάει τον καρπό και τρώει τα άχυρα.
Υπεύθυνοι για τούτο είναι οι ψηφοθήρες πολιτικοί 
μας, οι οποίοι γέμισαν τη χώρα με πανεπιστήμια, 
διόρισαν χιλιάδες καθηγητές και λοιπό προσωπικό, 
αδιαφορώντας ότι για τη λειτουργία τους απαιτείται 
ο μισός προϋπολογισμός του κράτους.
Ευθύνες έχουμε κι εμείς οι γονείς; Αφού βλέπουμε 
ότι ο κανακάρης μας δεν τραβάει, εμείς εκεί, με το 
ζόρι να βγάλει το Λύκειο, με το ζόρι να μπει στο 
πανεπιστήμιο κι ας μην τελειώσει ποτέ. Ψοφάμε 
για τεμπέληδες, άνεργους και μορφωμένους ντε-
λιβεράδες.
Μη διαμαρτυρόμαστε, λοιπόν, επειδή τα μορφωμέ-
να παιδιά μας σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Επι-
στήμονες παράγουμε, επιστήμονες μεταναστεύουν. 
Τις δεκαετίες 1950-1960 μετανάστευαν εργάτες, 
γιατί εργάτες είχαμε.

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Γράφει ο:
Iωάννης 
Καραπανάγος

Αγαπητοί Συνδημότες,
Ο τόπος που ζούμε, αναπνέουμε, 
περπατάμε, εργαζόμαστε, δίνοντας 

τον αγώνα της καθημερινής μας επιβίω-

σης, είναι ο ίδιος τόπος που θα έπρεπε να 
μας κάνει να αισιοδοξούμε, να γεμίζουμε 
οξυγόνο και να ονειρευόμαστε όμορφες 
εικόνες ζωής.
Όμως, οι λανθασμένες επιλογές της 
Δημοτικής Αρχής, τα τελευταία χρόνια, 
εμπόδισαν κάθε αναμενόμενη, για τους 
συνδημότες μας, ανάπτυξη και πρόοδο 
με αποτέλεσμα, σήμερα,  να αναζητούμε 

σοβαρές προτάσεις για τη λύση τους.   
Οι προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές είναι εξαιρετικά κρί-
σιμες και θα καθορίσουν εάν θα παραμείνουμε στην στα-
σιμότητα και στην αδράνεια που χαρακτηρίζουν τον Δήμο 
μας και τον οδηγούν στη συρρίκνωση και στην απαξίωση 
ή θα αποτελέσουν την αφετηρία για να ακολουθήσουμε 
τον άλλο δρόμο, της προόδου, της αποτελεσματικότητας 
και της ανάπτυξης. 
Ο Συνδυασμός της Νέας Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνη-
σης Πολιτών, “Αλλάζουμε Μαζί”, αποτελεί πλέον ενεργό 
κύτταρο στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Δήμου μας, 
με κατάλληλα πρόσωπα, γνώσεις, ανιδιοτέλεια, θέληση, 
στόχους, άξονες ανάπτυξης, αρχές και αξίες, επιδιώκοντας, 
ΜΑΖΙ, να αλλάξουμε τα δεδομένα του παρελθόντος, με 
αίσθημα ευθύνης, ήθος και ύφος, τόλμη, αποφασιστικότη-
τα και θάρρος. Να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις και 
τις συνθήκες για να αναδειχθεί ο Δήμος μας πρωτοπόρος, 
σ’ όλα τα επίπεδα, λειτουργικά σύγχρονος και κοινωνικά 
δίκαιος.
Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε νοοτροπία και τρόπο σκέ-
ψης, για να καλλιεργήσουμε τον σεβασμό στους πολίτες 
του Δήμου μας αλλά και στον τόπο μας, μαγευτικά  προι-
κισμένο από τις ομορφιές του. Βουνό και θάλασσα μας 
αγκαλιάζουν και εμείς, κάπου εκεί, στη μέση, χρόνια τώρα, 
είτε αδιαφορούμε είτε έχουμε συνηθίσει στην έλλειψη 
ποιοτικών σχέσεων μεταξύ Δήμου και Πολιτών. 
Είμαστε εδώ για να θέσουμε τον Άνθρωπο-Πολίτη, στο 
επίκεντρο της προσοχής και της δράσης του Δήμου μας, 
έχοντας, ως εφόδια, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, τη διαφά-
νεια και τον Πολιτικό Πολιτισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται.  
Οραμά μας και ταυτόχρονα δέσμευσή μας, ο Δήμος μας, 
με ρεαλιστικό πρόγραμμα και κατάλληλες υποδομές, να 
καταταγεί στις πλέον αναγνωρίσιμες τουριστικές περιοχές, 
διεθνούς κύρους, αποκτώντας, εκ νέου, τη χαμένη του 
αίγλη,  ένα διαχρονικό αίτημα και επιθυμία όλων μας, για 
να πρωταγωνιστήσει και πάλι σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Σταθερά προσηλωμένοι στη δημοκρατική λειτουργία των 
θεσμών και πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο Δήμος μας έχει 
ανάγκη από την ολική επαναφορά του στο προσκήνιο, 
απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να γνωριστούμε, να 
επικοινωνήσουμε και να μας πλαισιώσετε, εφόσον πειστεί-
τε, ότι εκπροσωπούμε, ως Νέα και Ανεξάρτητη Δημοτική 
Κίνηση Πολιτών, το ποθούμενο νέο και διαφορετικό αλλά 
και ταυτόχρονα ικανό να επιφέρει την αλλαγή, με γνώμονα 
το κοινό όφελος. 
Μπορούμε, ΜΑΖΙ πορευόμενοι, να κερδίσουμε το μεγάλο 
στοίχημα της απαλλαγής απ΄ότι συνιστά, μέχρι σήμερα, 
εμπόδιο στην ανοδική πορεία Δήμου μας. Αρκεί να το 
θέλουμε πραγματικά. 

ΜΗΝΥΜΑ του Δημοτικού Συνδυασμού της Νέας 
Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών «Αλλάζουμε 
ΜΑΖΙ», όπως και του Υποψηφίου Δημάρχου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 

Ιωάννη Καραπανάγου του Βασιλείου

ANASTASIOS D. NEZIS

DAMASKINOU 67 KORINTHOS 20100
TEL. (27410) 28526
Mob.: 6937-810266
home.nezis@gmail.com
nezis-home.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
εξοχική κατοικία στη λίμνη 
Βουλιαγμένης σε οικόπεδο 
2.300 τ.μ., θέα απεριόριστη, 
διώροφο κτίριο 180 τ.μ.  
Τηλ. 2741091211 - 6936676797
Τιμή ευκαιρίας!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
του Υποψηφίου Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων Ιωάννη Καραπανάγου του Βασι-
λείου, Υποστρατήγου ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Πολιτικού Επιστήμονα, Εκπαιδευτικού
Γεννήθηκε την 13.11.1958 και μεγάλωσε στην Πε-
ραχώρα Κορινθίας, όπου και κατοικεί μόνιμα. Απο-
φοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και αποστρατεύθηκε με το βαθμό του 
Υποστρατήγου.
• Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.
• Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 

Πάντειου Πανεπιστημίου.
• Γνώστης θεμάτων marketing, κοινωνιολογίας, ψυ-

χολογίας, διαχείρισης κρίσεων, δημοσιογραφίας.
Εχει υπηρετήσει, μεταξύ των άλλων: 

• Καθηγητής των Αστυνομικών Σχολών (Αστυφυλά-
κων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών).  

• Προϊστάμενος Γραφείου της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Σχέσεων του τέως Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

• Προϊστάμενος του Εθνικού Γραφείου της Ευρωπαϊ-
κής Αστυνομίας (Europol). 

• Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου της Διεθνούς 
Αστυνομίας (Interpol).

• Σύμβουλος στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Αλ-
βανίας, εκ μέρους της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σύμβουλος στο Υπουργείο Ασφάλειας της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πρόεδρος της Ομάδας Αστυνομικών Εμπειρογνωμό-
νων Ευρωπαϊκών Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

• Εκλέχτηκε δύο φορές Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (USPE), στην οποία 
συμμετέχουν σαράντα (40) Χώρες και η οποία 
διοργανώνει Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα για 
Αστυνομικούς. 

• Διετέλεσε μέλος, σε Οργανωτικές Επιτροπές Παγκο-
σμίων, Πανευρωπαϊκών και Βαλκανικών Συνεδρί-
ων, Αστυνομικού και Αθλητικού ενδιαφέροντος, 
στη Χώρα μας και έχει συμμετάσχει, ως εκπρό-
σωπος της Ελληνικής Αστυνομίας,  σε αντίστοιχα 
στο εξωτερικό.

• Διετέλεσε Διευθυντής Ασφαλείας του Ξενοδοχειακού 
Συγκροτήματος «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ» Βουλιαγμένης 
Αττικής. 

• Είναι Ιδρυτικό μέλος της Αθλητικής Ένωσης Αστυ-
νομικών Ελλάδος.

• Υπήρξε αθλητής Πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και Χιονο-
δρομίας, ενώ είναι Προπονητής Χιονοδρομίας, σε 
αθλήματα καταβάσεων. 

• Διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμ-
βουλίων Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων 
και είναι ενεργό μέλος Σωματείων και Φορέων 
του Δήμου μας.

• Μέλος Εθελοντικών Οργανώσεων και Δράσεων.
• Υπήρξε Eθελοντής του κινήματος των Special 

Olympics Hellas και έχει τιμηθεί για την προσφορά 
του στο κίνημα, με γραπτό έπαινο, από την αείμνη-
στη ιδρύτρια του διεθνούς αυτού κινήματος Eunice 
Mary Kennedy-Schriver, αδελφή του αείμνηστου 
Προέδρου της Αμερικής John F. Kennedy.
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

 Οι 20 ευαγγελικές φράσεις 
που όλοι χρησιμοποιούμε!

του Μενέλαου Λουντέμη

Από την Κυριακή των Βαΐων και την πανη-
γυρική είσοδο του Ιησού, στην Ιερουσαλήμ 
«επί πώλον όνου», διατηρούμε στην καθημε-
ρινότητα τη φράση «μετά βαΐων και κλάδων» 
ελάχιστα παραφρασμένη από το κείμενο του 
κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Τη επαύριον 

όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται 
Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλ-
θον εις απάντησιν αυτώ, και έκραζον’ ωσαννά, ευλογημένος ο 
ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Σήμερα, 
η παραπάνω έκφραση ταυτίζεται με τη θερμή, έως αποθεωτική, 
με όλες τις τιμές υποδοχή που γίνεται σε κάποιον. 
Συχνά αναφερόμαστε στις «μωρές παρθένες», εννοώντας 
όσους παριστάνουν τους αθώους, ή σ΄εκείνους που έμειναν 
«εκτός νυμφώνος», δηλαδή βγήκαν από το «παιχνίδι» ή ακόμα 
στο γνωστό «ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός» 
εννοώντας την απρόσμενη έλευση κάποιου. Με τις φράσεις 
αυτέ πρέπει να γνωρίζουμε ότι αναπαράγουμε αποσπάσματα της 
παραβολής των δέκα παρθένων, που διέσωσε ο Απόστολος και 
Ευαγγελιστής Ματθαίος και ακούμε τη Μεγάλη Τρίτη: «Μέσης 
δε νυκτός κραυγή γέγονεν’ ιδού ο νυμφίος έρχεται».
Τη Μεγάλη Τρίτη, ακούγεται και το μεγαλειώδες τροπάριο της 
Κασσιανής, ο πρώτος στίχος του οποίου «Κύριε, η εν πολλαίς 
αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…» χρησιμοποιείται ακόμα και 
σήμερα για να χαρακτηρίσει κάποιον ή κάποια που μετανοεί 
για λάθη και αμαρτίες που έχει πράξει, ζητώντας συγγνώμη 
και μία δεύτερη ευκαιρία.
«Πριν αλέκτορα φωνήσαι», θα με αρνηθείς τρεις φορές, θα πει 
στον Απόστολο Πέτρο ο Ιησούς στη διάρκεια του Μυστικού 
Δείπνου και θα δικαιωθεί μερικές ώρες μετά, όταν ο Πέτρος αρ-
νείται τρεις φορές ότι τον γνωρίζει λέγοντας «ουκ οίδα αυτόν».
«Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής», αναφέρει ο 
Χριστός στους μαθητές Του στη Γεσθημανή με το νόημα να 
παραμείνει αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.
Λίγο αργότερα ο Κύριος, σε μια προσωρινή στιγμή ανθρώ-
πινης αδυναμίας μπροστά στο επερχόμενο μαρτύριο, θα πει: 
«Απέλθετω απ΄εμού το ποτήριον τούτο», έκφραση την οποία 
χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα,  όταν θέλουμε να αποφύ-
γουμε σκληρές δοκιμασίες που θεωρούμε ότι δεν θα αντέξουμε.
«Μετά φανών και λαμπάδων» οδηγεί ο Ιούδας «…την σπείραν 
και εκ των αρχιερέων και των Φαρισαίων υπηρέτας» που 
συλλαμβάνουν τον Ιησού στο Όρος των Ελαιών. Το φιλί της 
προδοσίας, τα «τριάντα αργύρια» και το ίδιο το όνομα Ιούδας 
Ισκαριώτηςαποτελούν διαχρονικά σύμβολα υποκρισίας, δολιό-
τητας, αλλά, κυρίως,  της απρόσμενης εκ των έσω προδοσίας.
«Από τον Αννα στον Καϊάφα», λέμε όταν περιγράφουμε την 
άσκοπη –ιδίως σε κάποιες υπηρεσίες…– ταλαιπωρία μας.
«Συ είπας», απαντά ο Ιησούς στην ειρωνική ερώτηση του 
ιερέα-δικαστή Του αν θεωρεί τον εαυτό Του Υιό του Θεού και 
ο Καϊάφας «διέρρηξε τα ιμάτιά του». Αυτή η φράση σήμερα 
σημαίνει ότι κάποιος κάνει το παν για να πείσει ότι έχει δίκιο 
ή κατηγορείται άδικα.
Η απόλυτη έκφραση ευθυνοφοβίας παραμένει μέχρι και σήμερα 
το «νίπτω τας χείρας μου» του Ρωμαίου επιτρόπου στην Ιουδαία 
Πόντιου Πιλάτου, ρήση που ο Ευαγγελιστής Ματθαίος περιγρά-
φει ακολούθως: «Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά 
μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ απενίψατο τας χείρας 
κατέναντι του όχλου λέγων’ αθώος ειμί από του αίματος του 
δικαίου τούτου’ υμείς όψεσθε».
Ο Χριστός παρουσιάζεται στο έξαλλο ιουδαϊκό πλήθος που στην 
ερώτηση του Πιλάτου «Ιησού ή Βαραββάν» απαντά «Ιησού» και 
αμέσως μετά κραυγάζει «Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν», κάτι 
που σήμερα ταυτίζεται με τη βιαστική, βεβιασμένη και συνήθως 
λανθασμένη απόφαση.
Η κορύφωση του Θείου Δράματος με τη Σταύρωση μας προ-
σφέρει άφθονο υλικό.
«Μη με σταυρώνεις» λέμε συχνά, μιλώντας για άσκοπη ταλαι-
πωρία, ενώ οι «σταυρωτήδες» που έβαλαν τα καρφιά στο σώμα 
του Χριστού, θεωρούνται διαχρονικά κοινωνικά απόκληροι.
«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου», θα πει 
στον Ιησού ο μεταμελημένος στο σταυρό ληστής, πρόταση που 
σήμερα δείχνει αιφνιδιασμό και μεγάλη έκπληξη.
Η τελευταία φάση του Χριστού πάνω στο σταυρό «Πάτερ, άφες 
αυτοίς’ ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα 
ως απόλυτη έκφραση μεγαλοψυχίας και συγχώρεσης απέναντι 
σε όσους μας έχουν βλάψει, ενώ το «επί ξύλου κρεμάμενος» 
χαρακτηρίζει τον εκτεθειμένο και ανίσχυρο στα προβλήματα 
της ζωής άνθρωπο.
«Του έψαλε τον αναβαλλόμενο», λέμε για εκείνον που δέχεται 
για πολλή ώρα έντονες επιπλήξεις, η ρίζα του οποίου βρίσκεται 
σε τροπάριο της Μεγάλης  Παρασκευής, όπου ο υμνογράφος 
θρηνεί, απευθυνόμενος στον Χριστό: «Σε τον αναβαλλόμενον, 
το φως ώσπερ ιμάτιον».
Λέγοντας «έχουσιν γνώσιν οι φύλακες», αναπαράγουμε τμήμα 
κυριακάτικων ψαλμών της Αναστάσεως που αναφέρεται στη 
φύλαξη του Σώματος του Ιησού από τους Ρωμαίους στρα-
τιώτες, αλλά εννοούμε ότι, παρότι δεν το διατυμπανίζουμε, 
γνωρίζουμε καλά τι συμβαίνει.
Το νόημα δε της φράσης «άπιστος Θωμάς» παραμένει αναλ-
λοίωτο στο χρόνο, ενώ το «Ανάστα ο Κύριος» ταυτίζεται με τον 
έντονο θόρυβο και τη φασαρία.
«Έγινε της Αναλήψεως» λέμε όταν συμβαίνουν συνταρακτικά 
γεγονότα, ενώ, τέλος η κορυφαία λέξη που εμπεριέχει τη 
δικαίωση του Θείου Δράματος είναι αυτή της Αναστάσεως, 
που ταυτίζεται με τη λύτρωση, τη μεγάλη ψυχική χαρά και την 
απελευθέρωση από τα κάθε είδους δεσμά.

dogma.gr
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Α8). Ο 3ος των κατηγορουμένων Γεώργιος Γκιώνης 
του Αλκιβιάδη στο Λουτράκι Κορινθίας, επί της οδού 
Ακτή Ποσειδώνος αρ. 48, εντός των γραφείων της Κοι-
νοπραξίας Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ - Λουτράκι Α.Ε. - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. 
και διακριτικό τίτλο «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ» κατά τη χρονική περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2010, ενεργώντας υπό 
την ιδιότητά του ως δημάρχου του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας, 
του οποίου η διαχείριση ήταν εμπι-
στευμένη εις αυτόν υπό την ανω-
τέρω ιδιότητά του εν γνώση του 
ελάττωσε την περιουσία του νομικού 
τούτου προσώπου, το δε αντικείμενο της 
πράξης του είχε συνολική αξία μεγαλύτερη 
των 150.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του ως 
δημάρχου και ως εκ τούτου ως μέλους του 11μελούς 
διοικητικού συμβουλίου της κοινοπραξίας δυνάμει του 
άρθρου Β αρ. 4 του από 28-4-1995 ιδιωτικού συμ-
φωνητικού κοινοπραξίας, με πλείονες πράξεις που 
συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος 
και συνδέονται μεταξύ τους με ενότητα δόλου 
ως προς την πρόκληση των συνεπειών τους, όντας 
επιφορτισμένος με τη διαχείριση της περιουσίας 
του κοινοπρακτούντος μέλους του Δήμου Λου-
τρακίου - Περαχώρα, η οποία ήταν εμπιστευμένη 
εις αυτόν, εν γνώσει του ελάττωσε την περιου-
σία του Δήμου, εφόσον αποδέχθηκε την 
εγγραφή στους ισολογισμούς της ανωτέρω 
κοινοπραξίας των ετών 2007 έως και 2010 ως 
περιουσιακά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες 
του ισολογισμού, σύμφωνα με το ελληνικό γε-
νικό λογιστικό σχέδιο και ειδικότερα ενέγραψε 
τα αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά ως α. έξοδα 
ιδρύσεως της πρώτης εγκαταστάσεως, β. λοιπά 
έξοδα εγκαταστάσεως, γ. κτίρια και τεχνικά έργα, 
δ. μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοι-
πός μηχανολογικός εξοπλισμός, ε. μεταφορικά 
μέσα, στ. έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός και ζ. 

ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές, ενώ 
δεν θα έπρεπε, διότι βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού 
συστάσεως κοινοπραξίας άρθρο Γ όπου αναφέρεται το 
επενδυτικό πρόγραμμα και Φ.Ε.Κ. Β΄ αρ. 101/1995, 
οι επενδύσεις όφειλαν να πραγματοποιηθούν από τον 

δεύτερο των συμβαλλομένων της κοινοπραξίας 
εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 
Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρό-
πο οι επενδύσεις τιμολογηθήκαν 
και εξοφληθήκαν από το ταμείο 
της κοινοπραξίας με αντίστοι-

χο όφελος του δεύτερου κοινο-
πρακτούντος μέλους και ζημία της 

κοινοπραξίας ως ένωση προσώπων 
και του πρώτου κοινοπρακτούντος μέλους 

Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.ΤΑ. 
και συγκεκριμένα ποσό 9.615.474,69 ευρώ για το 
έτος 2006, 13.503.488,15 ευρώ για το έτος 2007, 
9.495.248,39 ευρώ για το έτος 2008, 8.522.543,34 
ευρώ για το έτος 2009, εφόσον με αυτό τον τρόπο 
το πρώτο κοινοπρακτούν μέλος συμμετείχε στο 
κόστος των επενδύσεων ως μη όφειλε. 
Επιπλέον δεν αναζήτησε, ως όφειλε, την επιστροφή 
του παρανόμως ληφθέντος από το δεύτερο κοινοπρα-
κτούν μέλος του ποσού επενδύσεων κατά το μέρος 
που βάρυνε το πρώτο κοινοπρακτούν μέλος, καθώς 
και τα παρανόμως αναληφθέντα μερίσματα για τα 
προηγούμενα έτη.

Ιωνίας 1, Λουτράκι

Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459

e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

f.b: 2 G.A.S. u need
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πολάκης με 

κάποιους μανουριάζει,

αφού σε ό,τι παραπονεθείς, αυτός στα οφ 

σε βγάζει!

Ν’ αποδεχτεί το δίκιο σου; Ποτέ μην το 

ελπίζεις,

αφού βλέπεις πως άδικα τα λόγια 

χαραμίζεις!

Όποιοι του παραπονεθούν, φωνή άγρια υψώνει,

θέλει να βουλωστομιαστείς βρε ντε καλά και σώνει!

Σε δημοσιογράφο αρνήθηκε στην ερώτησή της ν’ 

απαντήσει

κι έδειξε πως ήθελε τσαμπουκαλίκι να πουλήσει!

Εσένανε λέει κι άλλους πολλούς μάθετε πως σας... έχω,

θέλω να τον ρωτήσω πού, τα κρυφά δεν τ’ αντέχω!

Να τον πληροφορήσουμε ότι κι εμείς τον έχουμε,

αφού μια τέτοια επιθυμία όλοι γι’ αυτόν κατέχουμε!

Μας έχει και τον έχουμε κι έτσι είμαστε εντάξει.

Αυτός άραγε στις εκλογές τι ψήφους θα εισπράξει;

Ας πάει κάποιος κολλητός για να τον ηρεμήσει,

αλλιώς ψήφους στις εκλογές δεν θα οικονομήσει!

ΜΗΝ ΤΟΝ ΡΩΤΆΤΕ ΔΎΣΚΟΛΆ,
ΓΙΆΤΙ ΆΓΡΙΕΎΕΙ!

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην Περαχώρα 70τμ. 
εντός οικοπέδου 280τμ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΛ. 27440 79393
ΝΕΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ελληνικής υπηκοότητας από-
φοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστι-
κών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρη-
ση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροερ-
γασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών έχο-
ντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε 
άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο τηλέ-
φωνο 6949 844231
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ακίνητα για άμεση πώληση σε πελάτες  
εξωτερικού. Τηλ. 6981878455

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

Α γαπητοί μου συνδημότες,
Θα προσπαθήσω χωρίς ίχνος 
“ισοπεδωτικής διάθεσης” να 

αναφερθώ στο χθες, στο σήμερα 
και ιδιαίτερα στο αύριο του λαού 
μας, ιδιαίτερα δε στο μέλλον της 
πατρίδας μας μέσα σ’ αυτή τη... λυκο-
συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όχι των λαών, αλλά των οικονομικών ανισοτήτων, και 
αφού δίκαια οι Ευρωβασανιστές μας μας θεωρούν ως 
τους χρήσιμους ηλιθίους του συστήματος.
Οι σύμμαχοι λοιπόν της Δύσης από νωρίς φρόντισαν 
μεθοδικά, συνωμοτικά και πάντα με τη στρατολόγηση 
κάποιων “πρόθυμων” και σύγχρονων Εφιαλτών και 
Νενέκων να χειραγωγήσουν την ελληνική κοινωνία. 
Υπέσκαψαν λοιπόν την παιδεία, την Ιστορία, τους τρεις 
πυλώνες του κράτους δηλαδή, τους θεσμούς, την οικο-
γένεια, την πατρίδα και το θρησκευτικό μας συναίσθη-
μα. Το δόγμα τού ενός από τους πολλούς... εθνάρχες, 
“ανήκομεν εις την Δύσιν” περιόρισε και υστέρησε... 
ορίζοντες και μαζί με τα πατροπαράδοτα ελαττώματα 
του Έλληνα μάς έκανε αδιάφορους, καιροσκόπους, 
φανατικούς, μηδενιστές, ωχαδελφιστές, εφήμερους. 
Έτσι λοιπόν από φίλαθλοι του ωραίου γίναμε... οπαδοί 
του όποιου ξενόφερτου και ανθελληνικού. Ο Έλληνας 
έγινε στις ημέρες μας εκτός από “χρήσιμος ηλίθιος” 
και αυτόχειρας χάριν του συστήματος.
Φίλοι μου συνδημότες, τελικά και μετά τον τελευταίο 
ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος... εν πολ-
λοίς αντανακλά και σε άλλα επίπεδα της Δημόσιας 
Διοίκησης, όπως περιφερειακές εκλογές, δημοτικές, 
βουλευτικές και ευρωεκλογές, εμείς οι Έλληνες και 
αφού εκλέξαμε αυτούς που μας... αξίζουν, αναδείξαμε 
αυτούς που έχουν εγωπαθή και άναρχη τάση να “άρ-
χουν” εις βάρος του τόπου και γενικά της πατρίδας.
Φυσικά, φίλοι μου, ποτέ και καμία Αρχή δεν διανοή-
θηκε να κάνει δημοψηφίσματα για τα τόσα σοβαρά 
εθνικά ή τοπικά ζητήματα που μας αφορούν, διότι 
γνωρίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Με αυτά, 
και όχι μόνο, ως δεδομένα οδεύουμε προς τις εκλογές 
και θα γίνουμε πάλι μάρτυρες σ’ αυτό που η κάθε επι-
πέδου εξουσία γνωρίζει πολύ καλά να κάνει, δηλαδή: 
λάσπη, ταξίματα και εκβιασμοί. Θα βγουν λοιπόν πάλι 
από το... θηκάρι τα όπλα τους, ώστε να θιγούν πάλι 
τιμές και υπολήψεις, αγνοώντας ή παραγνωρίζοντας 

ότι η... καλύτερη πολιτική, θρησκευτική ή κοινωνική 
ταυτότητα του καθενός μας είναι η ίδια του η ζωή, οι 
πράξεις του και γενικά η κοινωνική συνεισφορά στην 
κοινωνία, την πατρίδα, την οικογένεια και τη θρησκεία.
Φίλοι μου συνδημότες, μην... τσιμπάτε, μην... καταπί-
νετε αμάσητο το οτιδήποτε από τους επαγγελματίες 
πολιτικάντηδες, μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς και 
ταξίματα. Κάποτε πρέπει να παύσει η επί σειρά θητει-
ών ανακύκλωση των ίδιων προσώπων, πραγμάτων 
και των ίδιων υποσχέσεων από τους ίδιους και πάλι 
ίδιους... Έλεος πιά! Χορτάσαμε από εκθέσεις ιδεών, 
ατέρμονων αναμασημάτων, κάθε τόσο... Πολύ λάδι 
στο τηγάνι, αλλά τηγανίτες... γιόκ!
Φίλοι μου συνδημότες, πάλι και ιδιαίτερα ενόψει 
των εκλογών ένας αισχρός και άνομος εσμός από 
ελεεινούς και τρισάθλιους ιδεοληπτικούς αλαζόνες 
και παθιασμένους για εξουσία, δουλοπρεπείς και 
φιλήκοους των ξένων και ντόπιων αφεντάδων τους 
θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν τα προνόμια και τις 
καρέκλες της εξουσία, υφαρπάζοντας την ψήφο μας, 
τάζοντας και εκβιάζοντας.
Φίλοι μου συνδημότες,
Κλείνοντας, για σήμερα τουλάχιστον, το άρθρο αυτό, 
θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά χαρακτηριστικά που 
πρέπει να έχει κάθε συνδυασμός για τις δημοτικές 
εκλογές στο Δήμο μας και τα οποία πρέπει να έχει 
κατά νου ο ψηφοφόρος, όπως:
• Να ψηφίσει για Δήμαρχο και συμβούλους όσους 
έχουν επιστημονική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία 
για τα κοινά.
• Να είναι πετυχημένοι επαγγελματικά και να μην 
προσδοκούν οικονομικά οφέλη από την επιλογή τους, 
ώστε άλλοι να... ξεχρεωθούν και άλλοι να αποκτήσουν 
οφέλη, όπως οικονομικά ή κοινωνική καταξίωση.
• Να ψηφίσει αυτούς που δηλώσουν ότι δεν είναι ή 
θέλουν να γίνουν επαγγελματίες πολιτικοί του τόπου, 
θεωρώντας εαυτούς ως τους μόνους ικανούς να λύ-
σουν τα προβλήματα του Δήμου μας.
• Να ψηφίσουν τέλος εκείνους που πιστεύουν ότι 
μία και μόνο μία θητεία αρκεί για προσφορά έργου, 
διότι πιστεύω ότι κατά τη δεύτερη ή τρίτη θητεία θα 
έχουν... μάθει τη δουλειά με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
και εννοείται.

Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Ποιους πρέπει ή μάλλον δεν πρέπει να ψηφίζουμε

Τ απεινά ομολογώ πως 
στην πολιτική βουλω-
μένο γράμμα δεν διαβά-

ζω. Στην πολύχρονη ζωή μου 
διδάχθηκα απ’ την πολιτική 
ιστορία, πως όσοι δημόσια ομο-
λόγησαν πως αυτό το γράμμα 
το διαβάζουν, τους γύρισε 
μπούμερανγκ. 
Σαν απλός πολίτης ψηφοφό-

ρος που καλούμαι από την πανανθρώπινη 
δημοκρατία μας με την ψήφο μου να βοηθήσω 
την τύχη της χώρας μου, απευθύνω ταπεινά 
το ερώτημά μου προς όλους εκείνους που 
διαχρονικά κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή 
τη χώρα των σοφών. Δεν είναι λίγες οι φορές 
που έμπειροι πολιτικοί των κομμάτων της 
εξουσίας δημόσια ομολόγησαν λάθη τους. 
Λάθη τα οποία έφεραν τη χώρα των σοφών 
στη σημερινή δύσκολη κατάσταση και όπως 
πάντα, το μάρμαρο το πληρώνουν οι απλοί 
πολλοί πολίτες, και όπως πάντα, η μία εξουσία 
κατηγορεί την άλλη, υποτιμά τη νοημοσύνη 
των πολιτών και κυρίως αυτών που την ψή-
φισαν για να πάει ο τόπος μπροστά.
Εγώ είμαι ο πιο απλός και ο πιο αμαθής Έλ-
ληνας πολίτη. Δεν γνωρίζω τους κανόνες της 
πολιτικής. Όμως περίμενα αυτή την κρίσιμη 
για τη χώρα μου ώρα, η εξουσία και η αντιπο-
λίτευση να σοβαρευτούν. Τα προβλήματα δεν 
θα λυθούν με πολιτικές κοκορομαχίες, αλλά 
με σοβαρότητα, με σεβασμό ανάμεσά τους και 
με γνώμονα αυτή τη χώρα των σοφών, όπου 
οι κάτοικοί της αξίζουν καλύτερης τύχης.
Για να γίνει όμως αυτό, κατά την ταπεινή μου 
γνώμη, η πολιτική πρέπει να γυρίσει στη γέν-
νησή της, που ήταν πράξεις και όχι τα “θα”, 
καθώς και στο “εμείς οι Έλληνες” και όχι στο 
εγώ της όποιας εξουσίας.

“ΠΟΎ ΦΤΆΣΆΤΕ 
ΤΗ ΧΏΡΆ ΤΏΝ ΣΟΦΏΝ 
Κ.Κ. ΤΗΣ ΕΞΟΎΣΊΆΣ;”

Β. Βεκούσης

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Η τελευταία περίοδος της 
ζωής του ανθρώπου, η 
συνταξιοδότηση...

Αξίζει να πείσουμε τον εαυτό μας 
ότι όλες οι φάσεις της ζωής έχουν 
τα θετικά και τα αρνητικά τους...

Είναι συνετό να μαθαίνει σοφά πράγματα ο γέρος 
άνθρωπος. Αν σας ενδιαφέρει η ψυχολογία της 
γήρανσης, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σύγχρονη 
σύνοψη των εώς σήμερα γνώσεων. Το βιβλίο του 
Robert Slater, «Γηρατειά», (Ελληνικά Γράμματα: 
Εκδ.) απευθύνεται σε όλους τους αναγνώστες. 
Μιλά ρεαλιστικά για τις απώλειες και τα προβλή-
ματα των ηλικιωμένων. Παράλληλα προτείνει 
ένα νέο «Μοντέλο Επιτυχημένης Γήρανσης», το 
οποίο μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή οι ίδιοι 
οι ηλικιωμένοι και το περιβάλλον τους.
«Με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος ανα-
γκάζεται να παραδεχθεί πόσα λίγα γνωρίζει». 
Ο θάνατος εδώ αντιμετωπίζεται ως μέρος του 
ταξιδιού της ζωής... Στα γηρατειά οι άνθρωποι 
μπορούν να εξελιχθούν και να αναζητήσουν νόημα 
και πληρότητα στη ζωή τους, το αξίζουν...
«Είτε θα φροντίσουμε του γέροντες και γερό-
ντισσες... είτε θα πρέπει να τους στείλουμε στο 
εκτελεστικό απόσπασμα». Γράφει ο Jack Jones, 
πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης Συνταξιούχων. 
Οσο ζω μαθαίνω...
Η νεότητα μαντεύει, τα γηρατειά γνωρίζουν. Να 
σέβεσαι τα γηρατειά, τον μεγαλύτερό σου... μας 
αφορά όλους, αφού η γρήγορη αύξηση του γε-
ροντικού πληθυσμού σε πολλά κράτη του κόσμου 
κάνει ιδιαίτερα επίκαιρα τα θέματα της τρίτης 
ηλικίας. Εκτός αυτού θυμήσου... όλοι μας κάποια 
στιγμή θα γεράσουμε, άν δεν έχουμε κιόλας γε-
ράσει... Οποιος προνοεί δεν δεν μετανοεί: Θεέ μου 
σπλαχνίσου τα γηρατειά μας!
Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι...

Θλιμένος Χειμώνας 

ή Δεύτερη Ανοιξη;
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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

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

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

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

Σκέψεις σκόρπιες, όπως 
η πολιτική ζωή του τόπου

Χθες πρωτόγονοι.Σήμερα εξελιγμένοι.
Αύριο Θεοί και τα παιδιά μας,
απόγονοι κι αυτοί Θεών

Πρ.Κυζιρίδης, Μετάστασις

Η 
κατανομή της ευθύνης  
ανάμεσα στους πολιτικούς, 
τους πνευματικούς ανθρώ-

πους, τους επιχειρηματίες και της 
νέας γενιάς δεν είναι τόσο εύ-
κολη και τόσο δεδομένη, Αλέκος 
Παπαδόπουλος. Η επικράτηση 
του φόβου, Καθημερινή Κυριακής 
3/2/19.Ανεξάρτητα από το ποσο-
στό συμμετοχής κάθε κατηγορίας 
στην παρακμή προσωπικά πιστεύω 
ότι πρέπει ν’ αναλύουμε την κατά-
σταση με όρους λαϊκής συνενοχής.
Αλλωστε το όραμα της συλλογικής 
ευημερίας ουδέποτε λειτούργησε 
στη χώρα αφού οι διασπαστικές 
τάσεις τοπικισμοί, συντεχνίες κλπ.
πάντοτε κατίσχυαν. 
Αλλωστε  οι έννοιες και το περιεχό-
μενο κοινότητα, δημόσιο συμφέρον 
προϋποθέτουν κάποιον να εμπνέει 
και να κινητοποιεί χωρίς να λαϊκίζει 
κεντροδεξιοαριστερά, ν’αντιμάχεται 
τις ακραίες φωνές δίχως να χρη-
σιμοποιεί τα ίδια «όπλα», να μην 
ανακυκλώνει τα ίδια πρόσωπα και 
να μην παπαγαλίζει τα ίδια τσιτάτα. 
Αλλωστε στην Ελλάδα δεν ρωτάμε 
πιά αν υπάρχουν αβγά του φιδιού 
αλλά μαλλώνουμε για το ποιός τα 
εκκολάπτει καλύτερα.
Αλλωστε η αυτονομιμοποίηση του 
δεξιού αυταρχισμού και της αριστε-
ρής ιδεοληψίας δεν έχουν αφήσει 
πολλά περιθώρια για πολιτικό πο-
λιτισμό και διοικητικό ορθολογισμό.

Πέραν της διαπλοκής όλων με 
όλους, (πολιτικοί με επιχειρηματίες, 
επιχειρηματίες με διανοούμενους, 
παλιοί με νέους, υπέρκοσμος με 
υπόκοσμο) η Πατρίδα σπάνια δια-
κρίθηκε στα «συλλογικά αθλήμα-
τα».Το να προβάλλεις Ελύτη, Ρίτσο, 
Σεφέρη, Θεοδωράκη και άλλους 
δεν σημαίνει ότι έχει ανέβει το γε-
νικό επίπεδο πολιτισμού του λαού. 
Η θολούρα και όχι η κουλτούρα 
χαρακτηρίζουν όλες τις μεταπολι-
τευτικές γενιές.
Αρα; Δεν υπάρχει Αρα. Ισως όμως 
να υπάρχει Αρά, μία δηλαδή Κατά-
ρα του Γένους που σκοτώνει ηγέτες 
πριν καν γεννηθούν ή συκοφαντεί 
ήρωες επειδή διέφεραν από τον 
όχλο ή τον μέσο όρο.
Δεν φταίει η δική μας γενιά για 
την παρακμή. Ισως να μη φταίει 
καμμιά γενιά. Η χαλασμένη  μήτρα 
της ελληνικότητας φταίει. Κι αυτό 
δεν διορθώνεται εύκολα.

ΥΓ. Οπως ένας δικτάτωρ εί-
ναι δικτάτωρ είτε συμβαδίζει, 
είτε όχι με τα συμφέροντα της 
Παγκοσμιοποίησης, είτε είναι 
αρεστός, είτε δηλώνει «αριστε-
ρός», έτσι και η εξαγωγή Δημο-
κρατίας, όπως και η εξαγωγή 
Επανάστασης, είναι ανεπίτρε-
πτες διαδικασίες στο σύγχρονο 
κόσμο. Τόσο δύσκολο είναι να 
συμφωνήσουμε και σε αυτό;

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο
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ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ: Η ΠΡΩΤΗ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ∆ΥΝΑΜΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Μ έσα  σε  κλ ίμα 
σ υ γ κ ί ν η σ η ς 
από την μεγάλη 

ανταπόκριση του κόσμου 
στο κάλεσμα της, η Μα-
ρία Πρωτοπαππά ξεκίνησε 
τη πρώτη προεκλογική 
πολιτική εκδήλωση του 
συνδυασμού «Δύναμη Δη-
μιουργίας/ με θέληση και 
γνώση», την Κυριακή 10 
Φεβρουαρίου 2019  στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel 
στο Λουτράκι.

Η υποψήφια δήμαρχος 
εμφανώς συγκινημένη από 
τη στήριξη του κόσμου που 
κατέκλυσε το ξενοδοχείο, 
στο πλαίσιο της διακήρυξης 

των αρχών και των προγραμματικών θέσεων 
του συνδυασμού,  υποσχέθηκε ένα δήμο 
ανοιχτό σε όλους χωρίς διακρίσεις, με άμεσες 
λύσεις στα προβλήματα καθημερινότητας και 
τόνισε μεταξύ άλλων πως προτεραιότητα της 
αποτελεί ο αποκλεισμός των πελατειακών 
σχέσεων και η εκπόνηση ενός ουσιαστικού 
αναπτυξιακού προγράμματος,  προκειμένου 
ο Δήμος να ανακτήσει την χαμένη αίγλη του.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν οι 

υποψήφιοι του συνδυασμού καθώς και οι 
υποψήφιοι βουλευτές Σοφία Αναγνωσταρά, 
και Γρηγόρης Καρπούζης της Νέας Δημο-
κρατίας  και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Περαχώρας,  Χ . Μακρής.

Κλείνοντας την ομιλία της ζήτησε δημόσια 
συγνώμη εάν άθελά της  κατά την άσκηση 
των καθηκόντων της έκανε κάποιο λάθος.

«Σε ότι με αφορά ζητώ δημόσια συγνώμη 
εάν στην άσκηση των καθηκόντων μου έκανα 
ακούσια κάποιο λάθος»

Οι δύο Μαρίες μαζί  με δύναμη και γνώση, η κα Μαρία Πρωτόπαππα υποψήφια δήμαρχος 
Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, μαζί με την κα Μαρία Μπαριτάκη - Τσικούλου, 
βραβευμένο μέλος της ένωσης Ελλήνων λογοτεχνών, στην πρώτη επίσημη πολιτική 
εκδήλωση του συνδιασμού

Γράφει η 
Αναστασία 
Σταύρου
Απόφοιτη 
Τμήματος 
Πολιτικής 
Επιστήμης 
και Δημόσιας 
Διοίκησης και 
μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια 
Οικονομικών
Επιστημών


