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ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α ναβολή ζήτησαν και πήραν για το 
κακούργημα που κατηγορούνται οι 
τρεις Δήμαρχοι, πρώην και νυν, στο 

Ναύπλιο με το υπ' αριθ. βούλευμα εφετών 
Ναυπλίου 30/2018, όπου τους κατηγορεί 
ότι:
Με πράξεις που συνδέονται με δόλο - το 
βούλευμα το γράφει, όχι εμείς
Εν γνώσει τους ελάττωσαν την περιου-
σία του Δήμου, λέει το βούλευμα
Σε εσάς ήταν εμπιστευμένη η διαχεί-
ριση της περιουσίας του Δήμου, γράφει 
το βούλευμα.

Δ εν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή να 
μπει μέσα στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου ο εργολάβος του ΣΠΑ 

και να μοιράζει φωτοτυπίες τα καταθετήρια 
των χρημάτων που έδωσε στο Δήμαρχο, σε 
συνεργάτες του και συγγενικά του πρόσωπα.  
Όπως επίσης λέει το ίδιο για τον Κώστα 
Λογοθέτη, ότι του έδωσε χρήματα και συ-
νεχίζει μάλιστα, χρησιμοποιόντας μάλιστα 
βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Α ναβρασμός υπάρχει στο Δήμο μας σχε-
τικά με φήμες για λαθρομετανάστες. 
Ο συμπολίτης μας Ευθύμιος Κόντης 

(Μπαλατσός) έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία 
ενημέρωσης για το θέμα, καλώντας το Δή-
μαρχο και τους υπόλοιπους συνδυασμούς 
για ενημέρωση, αλλά ο Δήμαρχος και ο 
Κώστας Λογοθέτης απουσίασαν από τη συ-
νάντηση, ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί συνδυ-
ασμοί ήταν παρόντες. Ελπίζουμε να μην το 
δούμε κι αυτό επί δημαρχίας Γκιώνη. Επειδή 
το θέμα είναι πολύ σοβαρό, εάν χρειαστεί 
θα βγάλουμε έκτακτη έκδοση.

ENAΣ  ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ;

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΗΡΑΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ

που κατηγορούνται οι τρεις Δήμαρχοι, 
πρώην και νυν,

για 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, στο Εφετείο Ναυπλίου

ΕΥΓΕ 
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ!

ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ!!!
Από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ Γ. ΒΛΑΧΟ:

"ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ & ΚΥΡΙΕ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΛΕΦΤΑ"

("ΛΑΔΩΘΗΚΑΝ" ΔΗΛΑΔΗ;)
ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙ ΓΚΙΩΝΗ; 
ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ;

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ ας βάλουν το χέρι τους
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

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

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Αγαπητό "ΒΗΜΑ" με λύπη μου διαπίστωσα τη μεγάλη διασπορά αμιάντου στον υδροφόρο 
ορίζοντα Λουτρακίου.

 Για του λόγου το αληθές, σας επισυνάπτω και φωτογραφίες από τις θέσεις διασποράς του 
αμιάντου, ο κίνδυνος είναι άμεσος και κανείς δεν ενδιαφέρεται να συλλέξει και να απομακρύνει 
τη μόλυνση από τα ποτήρια μας, κατά τα άλλα νερό Λουτρακίου.

Δυστυχώς οι τοπικοί άρχοντες μάλλον άλλα ενδιαφέροντα έχουν, και δεν δίνουν δεκάρα 
τσακιστή για την υγεία μας.

 Αλλά να μην ξεχνάνε ότι υπάρχει Εισαγγελέας, Οικολογικές οργανώσεις και ελεγκτές Δη-
μόσιας Διοίκησης. 

Αυτό τον καιρό ετοιμάζω ένα βιντεάκι για το youtube, με σκοπό να αφυπνισθούμε και να μην 
αφήνουμε τις ζωές μας σε χέρια ανικάνων.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Τα αληθινά γεγονότα, που αναφέρονται σε θεσμικά πρόσωπα, δεν μπορούν να σκεπαστούν 
με σιωπή και με την επίκληση προσωπικών δεδομένων

ΕΥΓΕ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ TOY

Ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Γκιώνης, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της 16-10-2019 και 
αφού παρήλθαν 21 ημέρες αδράνειας 
και σιωπής του, αποδέχθηκε ως αληθή τα 
χρηματικά ποσά, όπως και τα πρόσωπα 
των παραληπτών αναγραμμένων επί 
φωτοαντίγραφων χρηματικών παραστατικών 
καταστημάτων της ALPHA BANK και της 
EUROBANK και διανεμηθέντων από τον 
εργολάβο κ. Γεώργιο Βλάχο, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της 25-9-2019.

Ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Γκιώνης, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 16-10-
2 0 1 9 ,  ε π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ς  π ρ ο σ ω π ι κ ά 
δεδομένα, ουδεμία απάντηση έδωσε επί 
του ερωτήματος του επικεφαλής του 
συνδυασμού μας και δημοτικού συμβούλου, 
κ. Ιωάννη Καραπανάγου, για την αιτία των 

διενεργηθεισών καταθέσεων σε τραπεζικό 
λογαριασμό αυτού, όπως και σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς συγγενικών αυτού προσώπων, 
των αναγραμμένων επί των διανεμηθέντων 
από τον εργολάβο, κ. Γεώργιο Βλάχο, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25-9-2019 
φωτοαντίγραφων χρηματικών παραστατικών 
καταστημάτων της ALPHA BANK και της 
EUROBANK.

Τα παραστατικά έγγραφα και τα γεγονότα 
είναι αποκαλυπτικά στους συνδημότες 
μας. Ο συνδυασμός μας εκφράζει την 
πλήρη απογοήτευσή του για τον τρόπο 
(επίκληση προσωπικών δεδομένων), με τον 
οποίο ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Γκιώνης, 
υποτιμώντας τη νοημοσύνη των συνδημοτών 
μας, αντιμετώπισε τις γενόμενες, δημοσίως, 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και σε 

βάρος αυτού κατηγορίες του εργολάβου, 
κ. Γεώργιου Βλάχου. Ο συνδυασμός μας 
πιστεύει ότι τα πραγματικά γεγονότα, που 
αφορούν θεσμικά πρόσωπα, δεν μπορούν να 
σκεπαστούν με τη σιωπή και με την επίκληση 
προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον να υπογραμμίσουμε ότι 
έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα, δύο 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έχει προγραμματιστεί και τρίτη και παρόλα 
αυτά η Δημοτική Αρχή δεν έχει θέσει προς 
συζήτηση, σε ημερήσια διάταξη, τα μεγάλα 
θέματα που απασχολούν τον Δήμο μας, 
όπως τη μετατροπή ή μη της κοινοπραξίας 
σε Ανώνυμη Εταιρεία, τη λειτουργία 
του βιολογικού καθαρισμού των Αγίων 
Θεοδώρων, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, 
τη βιωσιμότητα του υδροθεραπευτηρίου κ.αλ.

Ασυλία των κρατούντων - υδροφόρος Λουτρακίου

Όπως είναι ήδη γνωστό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού μας κ.κ. 
Ιωάννης Β. Καραπανάγος, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος και κα Κασσιανή 
Κόντη ενημέρωσαν τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου, για 
την παρουσία του κ. Γ. Βλάχου, εργολάβου του υδροθεραπευτηρίου και για 
τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, την 25/9/2019. 
Στη συνέχεια ο κ. Παπαθεοδώρου απευθύνθηκε, με έγγραφό του, στη 

Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών 
και ζήτησε τη διενέργεια Έκτακτου Διαχειριστικού Έλεγχου στην δημοτική 
επιχείρηση με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ".

Ο Δημοτικός μας Συνδυασμός είναι αποφασισμένος να μην ακολουθήσει 
το εύκολο μονοπάτι της βολικής σιωπής και του συμβιβασμού, σε κάθε 
ενέργεια αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον, αλλά να βαδίζει απαρέγκλιτα 
στον δύσκολο δρόμο του αγώνα για την επικράτηση της αλήθειας, με μόνα 
του όπλα τη γνώση, την ειλικρίνεια και τη διάθεση για προσφορά στους 
συνδημότες μας, ώστε να διαμορφωθεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό τοπίο στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, 
χωρίς γκρίζες ζώνες.

Έκτακτος Διαχειριστικός Έλεγχος στη 
Τουριστική Α.Ε. μετά την ενημέρωση των 
αρμοδίων αρχών από τους συμβούλους της 
παράταξης "Αλλάζουνε μαζί".

Επιστολές 
Αναγνωστών
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Με το γιατρό και τον 

παπά, φιλίες να μην 

πιάνεις, ο ένας σε 

θέλει να πονείς κι ο 

άλλος να ποθάνεις!

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

“Πού πάμε” σήμερα
Κατά Αριστοτέλη, όλα τα ανθρώπινα προβλήματα δεν 

λύνονται μόνο με τη γνώση. Όμως δεν μπορούμε 
να έχουμε σωστή γνώμη και γνώση για πράγματα γύρω 
μας που αλλάζουν συνεχώς. Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος 
πάντα θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά όλες αυτές τις δυ-
νάμεις που αποφασίζουν για την εξέλιξη της πορείας της 
κοινωνίας μας. Βεβαίως και είναι άλλο πράγμα η ελευθερία της σκέψης μας 
κι άλλο πράγμα η ελευθερία της θέλησης. Η ορθή γνώμη είναι αυτή που έρ-
χεται από τους βατήρες της ιστορίας μας, στη συνέχεια από μέσα μας από 
την πείρα της ζωής μας και δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να τη βάλουμε 
μέσα στο κεφάλι του άλλου, διότι υπάρχει το “κώνειο”.

Κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα σημαντικά κοινωνικά, που 
όμως δεν μας είναι εύκολο να τα απαντήσουμε. Παρόλα αυτά παριστάνου-
με τους έξυπνους, κοροϊδεύοντας ακόμη και τον εαυτό μας. Άλλο πράγμα 
να προσπαθεί κάποιος να βάλει στο μυαλό του άλλου τις γνώσεις του κι 
άλλο πράγμα να κάνει διάλογο μαζί του, εξετάζοντας τις γνώσεις του άλ-
λου.

Σώφρων είναι αυτός που γνωρίζει πως υπάρχουν πολλά πράγματα 
γύρω του που δεν τα γνωρίζει και ξεπερνούν τις γνώσεις του. “Η γνώση 
είναι απεριόριστη, όμως το ανθρώπινο μυαλό έχει τα όριά του”.

Δοθέντος ότι τα πάντα κρίνονται εκ του αποτε-
λέσματος, θα λέγαμε ότι οι ηγέτες μας των τε-

λευταίων σαράντα χρόνων απογοήτευσαν. Πέραν του 
οικονομικού και τινών άλλων κατορθωμάτων, στην 
προσπάθειά τους να επιβιώσουν πολιτικά, συρράπτουν 
ωραίες και ηχηρές λέξεις, χτίζοντας ιδεολογίες με τις 
οποίες βάνουν αδιέξοδα κι ανυπέρβλητα προβλήματα 
στους πολίτες.

Τα ψέματα και η επιδίωξη παραπλάνησης των πο-
λιτών, προς άγραν ψήφων, παράγουν σκοταδισμό και 
λαοπλάνους, που με τη ρητορική τους ικανότητα και τις 
έωλες υποσχέσεις, δολοφονούν τις έννοιες των λέξε-
ων και μυθολογώντας γαλουχούν τις γενιές σε ψεύτικα 
οράματα κι ελπίδες. Οι ίδιοι, όχι λίγες φορές, αναγκάζο-
νται ν’ ανασκευάσουν τις δηλώσεις τους.

Μερικές από τις λέξεις που χάνουν τη σημασία τους 
στα χείλη των πολιτικών μας είναι η πολύπαθη δημο-
κρατία, η ελπίδα, οι καλύτερες μέρες, τα οράματα, η 
δικαιοσύνη, η αλλαγή, η πρόοδος, η λαϊκή πάλη, ο σοσι-
αλισμός, ο κυρίαρχος λαός.

Εκείνη τη δύσμοιρη λέξη “δημοκρατία” τη βρήκαν 
μπαϊλντισμένη και κατάκοπη, μη δυνάμενη ν’ αμυνθεί κι 
όλοι ασελγούν πάνω της. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και 
με τη λέξη “πρόοδος”.  Οι αυτοαποκαλούμενοι προο-
δευτικοί είναι εκείνοι που κάνουν ανοησίες που δεν κά-
νουν οι άλλοι και τις βαφτίζουν πρόοδο.

Για παράδειγμα, η ψήφιση του νόμου της απλής ανα-
λογικής, που δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Περι-
φέρειες και οι Δήμοι. Αλήθεια είναι ότι Περιφερειάρχες 
και Δήμαρχοι κάνουν αυθαιρεσίες. Όταν όμως πονάει 
δόντι, δεν κόβεις κεφάλι, θεραπεύεις το δόντι. Επίσης, 
ο διχασμός της δικαιοσύνης στ’ ανώτατα κλιμάκια, για 
χάρη του Κουφοντίνα και της πολεμικής αντιπαλότητας 
με φόντο τη NOVARTIS, είναι πρόοδος;

Πολέμιος της ελληνικής γλώσσας είναι κι ο εμπο-
ρευόμενος κόσμος της χώρας. Σχεδόν καμία επιχείρηση 
δεν γράφει την πινακίδα του καταστήματος και τα πα-
ραγόμενα προϊόντα στα ελληνικά. Ακολουθούν οι τηλε-
οράσεις, οι εφημερίδες και τα διάφορα περιοδικά.

Βέβαιο είναι πως με την αχταρματοποίηση των λαών 

για να μη γίνουμε ο πύργος της Βα-
βέλ και να μπορούμε να επιβιώσουμε 
και να συνεννοούμεθα με τον πλησίον 
μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζου-
με μία και δύο ξένες γλώσσες. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξε-
χάσουμε τη δική μας.

Γιατί γκάλοπ κι όχι σφυγμομέτρη-
ση. Γιατί μασάζ κι όχι μαλάξεις. Γιατί 
αβαντάζ κι όχι πλεονέκτημα. Γιατί ασανσέρ κι όχι ανελ-
κυστήρας.

Εδώ είναι και οι δικές μας ευθύνες, που παρασυρό-
μεθα και ψηφίζουμε με κριτήριο την αναγνωρισιμότητα, 
όπως ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, δημοσιογρά-
φους, υιούς - θυγατέρες πολιτικών κι άλλους ανίκανους 
κι αδαείς, οι οποίοι γίνονται κακότεχνοι κουρείς στου 
κασίδη το κεφάλι. Ευθύνη έχουν και οι εν δυνάμει πρω-
θυπουργοί που χρήζουν υποψήφιους τούς παραπάνω 
με μοναδικό προσόν τους οι αγώνες για το κόμμα και 
να λένε ΝΑΙ σε όλα.

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. 
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Κιν.: 6944-641444

Πνευμονολογική 
Φροντίδα και έλεγχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36
20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΤΗΛ.: 2744022181
ΚΙΝ.: 697 6406282

Πέμπτη: 17.00-20.30
Παρασκευή: 9.00-12.30

17.00-20.00
Σάββατο: 9.00-12.30

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

Ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας

Β. Βεκούσης

Η ειρήνη είναι μεγάλη ευλογία
Ο πόλεμος κατάρα
“Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος” (Μ. Γκάντι)

Δεν υπήρξε ποτέ κακή ειρίνη και καλός πόλεμος...
Ειρήνη: Η κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, συγκρούσεις ή ανα-

ταραχές μεταξύ κρατών ή στο εσωτερικό ενός κράτους. Επικρατεί ειρήνη... Όταν η ειρήνη, η 
ασφάλεια και η ομόνοια δεν επικρατούν στους λαούς, το λάθος είναι σε εκείνους που μας 
κυβερνούν... Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιμάει τον πόλεμο από την ειρήνη. 
Ο πόλεμος είναι κατάσταση κόλασης...

Αν είχατε ζήσει μια μονάχα μέρα πολέμου, θα παρακαλούσατε το Θεό να μην ξαναδείτε ποτέ τη φρίκη του, 
θα ζητούσατε να επικρατήσει για πάντα η ειρήνη. Η ειρήνη στη Γη τρέφει τον άνθρωπο: Ησίοδος. 

“Τι λένε οι σοφοί και ο κόσμος για την ειρήνη;”
• Καλύτερα έν’ αυγό με ειρήνη, παρά ένα βόδι με πόλεμο (παροιμία)
• Ειρήνη είναι η στοργική μάνα της Γης... (Ησίοδος)
• Η ειρήνη εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία (Θουκιδίδης)
• Ευλογημένοι οι ειρηνοποιοί, αυτοί θα ονομαστούν υιοί Θεού (Ματθαίος)
• Η ειρήνη είναι ευλογία Θεού, ο πόλεμος κατάρα (Τζον Κένεντι)...
Υ.Γ.: Η ειρήνη είναι έργο σωφρόνων συνετών ανθρώπων, που δυστυχώς λείπουν από τη σημερινή ανθρω-

πότητα νομίζω... ηγέτες σοφοί για να τη διασφαλίσουν, όπως ο Γκάντι (π.χ.). Αδιαλείπτως προσεύχομαι ο Θεός 
να μας προστατεύει από την ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ της εξουσίας. Η τρέλα των πολέμων και οι σκοτωμοί ίδιοι ήταν ανέ-
καθεν = Η ιστορία επαναλαμβάνεται... Θεέ μου βοήθησε να σώσουμε τον εαυτό μας από μαζική καταστροφή...

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας
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Ιωάννης 
Σιανούδης

Συνταξιούχος 
καθηγητής 
ΤΕΙ, ΤΕΕ

Σε μια 
ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική 
βραδιά ποίησης εξελίχτηκε η πα-
ρουσίαση της ποιητικής συλλογής 
''Μοιρόγραφτο'' του πρώην καθη-
γητή Εγκληματολογίας στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Θράκης 
και πρώην Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη Γιάννη Πανούση, στο 
Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας, 
την 1η Νοεμβρίου 2019. 

Τη σεμνή και μεστή εκδήλωση 
διοργάνωσε η ομάδα Experience 
Perachora.

Με την παρουσίαση της ποιη-
τικής συλλογής αναδείχθηκε μία ακόμη πτυχή της πολύπλευρης 
προσωπικότητας του συνδημότη μας Γιάννη Πανούση, αφού είναι 
ήδη γνωστός στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για την προσφορά 
στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Πολιτικής, προβάλλοντας 
χαρακτηριστικά στοιχεία της σκέψης του για τη ζωή και τις εκ-
φάνσεις της, μέσω της ποίησης. Παράλληλα η νέα του δράση μας 
ξάφνιασε ευχάριστα γιατί αποτελεί απαιτητικό εγχείρημα, σ΄ αυτό 
το συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας.

Συγχαρητήρια στον φίλο Γιάννη Πανούση και η Εφημερίδας μας 
εύχεται το βιβλίο, με τα ποιήματά του, να είναι καλοτάξιδο! 

Ομιλήτρια ήταν η Παιδαγωγός-Συγγραφέας κα Αγγελική Μπού-
λιαρη και ποιήματα  απήγγειλαν οι κυρίες Μίνα Γιαννούλη, Γεωργία 
Ράπτη, Γρηγορία Ραυτοπούλου και ο κ. Δημήτρης Μίχας. 

Παρουσίαση 
της ποιητικής συλλογής 

"Μοιρόγραφτο"
του Γιάννη 

Πανούση Επιμέλεια:
ΣΠΥΡΟΣ

ΓΙΑΛΟΨΟΣ

Φίλοι μου, συνεχίζω και σ’ αυτό το φύλλο της φιλόξενης εφημερί-
δας του Δήμου μας την καλόπιστη πάντα κριτική, για το αποτέλεσμα 
των δημοτικών εκλογών, αναφερόμενος καταρχήν στο αυτονόητο 
που χρησιμοποιεί κάθε υποψήφιος Δήμαρχος, δηλ. το γεγονός της 
μη υλοποίησης από τον απερχόμενο τών όποιων υποσχέσεών του, 
αλλά και την τυχόν... άτακτη οικονομική διαχείριση (οικονομικός - 
εισαγγελικός όρος) από αυτόν.

Έχοντας την πείρα αλλά και τη γνώση που απέκτησα από την 
πάνω από 25 χρόνια ενασχόλησή μου με τα κοινά τόσο στη δημόσια 
εκπαίδευση όσο και στο Δήμο Περιστερίου (Γραμματέας) και... βλέ-

ποντας μακριά, “συμβούλευα” τον καλό φίλο Κώστα Λογοθέτη να μη βιαστεί να κάτσει 
στην... ηλεκτρική καρέκλα του Δημάρχου, παρά μόνο αφού προηγηθεί διαχειριστικός 
έλεγχος για το τι παραλαμβάνει, ιδιαίτερα λόγω εταίρων.

Επίσης, τον προέτρεπα σε πλατείες και στον προαύλιο χώρο του ΚΕΠ να “στήσει” 
stand, επί των οποίων να αναρτήσει την οικονομική απογραφή αλλά και την εκάστοτε 
πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
καθώς επίσης και τις ληφθείσες αποφάσεις επί αυτών!

Φίλοι μου, πιστεύω ότι μόνο έτσι δεν θα είχαμε... κοψοχέρηδες αλλά και... άκριτους 
κουτσομπόληδες και σχολιαστές - ειδήμονες (δημότες) επί παντός του επιστητού.

Τελικά ο φίλος Κώστας και κάποτε σύντροφος μέσα και έξω από το γραφείο που 
βρίσκεται πάνω από το ΚΤΕΛ βιάστηκε, έκατσε στην καρέκλα του Δημάρχου και απο-
δείχθηκε... γκιλοτίνα. Έμπλεξε με τους καζινιέρηδες και τις... όποιες ρουλέτες, όπου 
η μπίλια του... έκατσε δείχνοντας... Ανάπλι και... Βλαχοπούλες! Φίλε Κώστα... ήξερες. 
Γιατί έμπλεξες άδικα πέρα για πέρα;

Ωχ, φίλοι μου, έρχομαι τώρα στον κοινωνικά καταξιωμένο και ιατρικά πετυχημένο, 
άλλος φίλος κι αυτός, τον Δημήτρη Βασιλείου. Δηλώνω ευθύς εξ αρχής ότι υπήρξα 
ως άλλος Ανδρέας ο... πρωτόκλητος για το ψηφοδέλτιό του και δέχθηκα αφενός μεν 
γιατί δεν είχα άλλη πρόταση (sic) και αφετέρου είπα να ξανασχοληθώ με τα κοινά 
τώρα στα ...ήντα μου και για τον πρόσθετο λόγο έχοντας ανάγκη... εργασιοθεραπείας!

Ένα βράδυ, πριν τις εκλογές, υπήρξα... ομοτράπεζος και συζητητής με την παρέα στο 
ωραίο χωριό του, την Περαχώρα. Εκεί λοιπόν τρώγοντας, πίνοντας και προπάντων... 
σχολιάζοντας σαν γνήσιοι Νεοέλληνες, κάποιοι ευεργηθέντες (ιατρικά) από τον πετυ-
χημένο γιατρό ήταν υποψήφιοι (συγχωριανοί του) με άλλο υποψήφιο... και όχι μόνο!

Φίλοι μου, το πολυτιμότερο αγαθό μετά την υγεία είναι η ελευθερία επιλογών, 
θελήσεων, λόγων και έργων.

Ελάτε όμως συνέλληνές μου που εμείς εκτός από αγνώμονες είμαστε... ενίοτε και 
αχάριστοι. Φίλε Δημήτρη μου... Δημήτρη μου, κανένας δεν άγιασε στον τόπο του, 
ιδιαίτερα εκεί στα... ορεινά του Δήμου μας.

Φίλε Δημήτρη, στην προκειμένη περίπτωση... τις πταίει; Μήπως ο ποιμένας, μήπως 
το κοπάδι ή μήπως και τα δύο; Εγώ πάντως πιστεύω ότι έκανες έναν χλιαρό, χαλαρό 
και άνευρο προεκλογικό αγώνα, αλλά το σπουδαιότερο ότι δεν είχες μαζί σου μεγάλο 
αριθμό... οικογενειών, τις λέμε αλλιώς και families.

Ιωάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

ΥΓ.: Έπεται και... συνέχεια στο αφήγημα

Περί Δημοτικών 
 Συμβούλων

Έπαρση σημαίας και παρέλαση, 
με παρκαρισμένο αυτοκίνητο!

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

(Πόσα "γαϊδούρια" 
είναι το 

αυτοκίνητο, γιατί 
από ίππους καλά 

πάει...)

Κεντρική πλατεία Λουτρακίου 
Τα σχόλια δικά σας! 


