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Μία από τις αιτίες που το δημιουργούν 
έχει παρατηρηθεί πως είναι και τα φορ-
τηγά αυτοκίνητα, που τις πρωινές ώρες, 
όταν διανέμουν εμπορεύματα στα κατα-
στήματα της πόλης μας, παρκάρουν ακα-
νόνιστα, φράζοντας όχι μόνο κεντρικούς 
δρόμους αλλά και στενά του Λουτρακίου. 
Το πρόβλημα επιτείνεται και από το ότι 
ο δήμος έχει θεσπίσει ένα συγκεκριμένο 
ωράριο για την τροφοδοσία των κατα-
στημάτων, σαν και αυτό που υπήρχε και 
εφαρμοζόταν επί ημερών του πρώην 
Δημάρχου Παύλου Παύλου. Σήμερα δεν 
εφαρμόζεται.

Σε όλα τα προηγούμενα θα πρέπει να 
προσθέσουμε και το διπλοπαρκάρισμα 
των ασυνείδητων οδηγών, που παρατη-
ρείται σε όλους τους κεντρικούς δρόμους 
του Λουτρακίου, πρωί και απόγευμα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απί-
στευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο που 
μόνο οργανωμένη τουριστική πόλη δεν 
δείχνει!

Ενώ το νόμιμο παρκάρισμα είναι σχε-
δόν αδύνατον τις ώρες αιχμής στο κεντρι-
κό Λουτράκι και είναι απορίας άξιο, πώς 
ακόμα δεν έχει εισακουστεί η πρόταση 
που είχε καταθέσει το 2019 ο Εμπορικός 
Σύλλογος του Λουτρακίου για τη δημι-
ουργία νέων θέσεων στάθμευσης στην 
πόλη μας, η οποία μάλιστα έχει δύο φορές 
μέχρις στιγμής, δημοσιευθεί στην εφημε-
ρίδα μας.

Περαιτέρω, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, έχουν 
συλλεχθεί προς τον σκοπό αυτό και εκα-
τοντάδες υπογραφές δημοτών, που αι-

τούνται τη δημιουργία νέων χώρων στάθ-
μευσης στο κεντρικό Λουτράκι.

Με όλα αυτά τα απίστευτα που συμβαί-
νουν και που προκαλούν την κοινή λογι-
κή, ούτε για αστείο δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή η απώλεια 200 θέσεων parking 
για το Open Mall, χωρίς προηγουμένως, 
να έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υπο-
δομή για την αναπλήρωσή τους. Υποδο-
μή που μάλιστα θα πρέπει να γειτνιάζει 
άμεσα με το εν λόγω εγχείρημα, για να 
μην μετατραπεί ολόκληρο το Λουτράκι 
σε ένα απέραντο - άναρχο πάρκινγκ, κά-
νοντάς μας μια υποβαθμισμένη πόλη, ίδια 
με την Κυψέλη Αττικής!

Και εύλογα ο κόσμος αναρωτιέται.
Τι κάνει η δημοτική αρχή και η αντιπο-

λίτευση προς την επίλυση αυτού του τόσο 
σοβαρού ζητήματος;

Γιατί η αστυνομία στο Λουτράκι δεν 
εφαρμόζει τα ενδεδειγμένα με την επι-

βολή της νομιμότητας, όπως λ.χ. την αυ-
στηρή απαγόρευση του διπλοπαρκαρί-
σματος στους δρόμους του Λουτρακίου 
που βρίσκονται στο κόκκινο και την αστυ-
νόμευση των λεωφορειοφωλιών, ώστε 
τα τουριστικά λεωφορεία που εισέρχεται 
στην πόλη για να αποβιβάσουν και να επι-
βιβάσουν επισκέπτες, να παρκάρουν στις 
ειδικά διαμορφωμένες θέσεις parking της 
Ελ. Βενιζέλου και να μη σταθμεύουν στη 
μέση του δρόμου, δημιουργώντας κυκλο-
φοριακό έμφραγμα;

Και επειδή εμείς ως εφημερίδα έχουμε 
κάνει και το σχετικό τεκμηριωμένο ρε-
πορτάζ, θέτουμε και το παρακάτω ερώ-
τημα:

Γιατί δεν εφαρμόζεται η εμπεριστατω-
μένη εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών 
του δήμου μας, που μάλιστα, μετουσι-
ώθηκε σε απόφαση του Δ.Σ. (Αριθ. 10. 
25/01/2017) με ισχυρότατη πλειοψηφία 

και που η έγκρισή της με Αριθ. 152742 δη-
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνή-
σεως, στο τεύχος Β΄ 3688 στις 29.08.2018;

Έτσι ώστε να θεραπευτεί το κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα του Λουτρακίου και να 
εμπεδωθεί

μια άλλη στάση ζωής, υπεύθυνη απέ-
ναντι και στην ποιότητα ζωής δημοτών 
- παραθεριστών αλλά και στην κλιματική 
απορρύθμιση;

Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί!
Καθώς, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι 

άβουλοι και μοιραίοι, που τους μετράς 
το καταμεσήμερο κατακόρυφα το μπόι 
με τη μεζούρα και τους βρίσκεις με ύψος 
πινέζας, πρέπει να λυθεί το συγκεκριμέ-
νο κρίσιμο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι 
τωρινό, αλλά ταλανίζει την πόλη και την 
περιοχή δεκαετίες.

ΜΕΓAΛΕΣ ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ ΛΑΜΒAΝΕΙ ΠΛΈΟΝ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚO ΠΡOΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η EΛΛΕΙΨΗ PARKING

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων του κόσμου, 
σχετικά με το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και την έλλειψη χώρων στάθμευσης, 

που υπάρχει στο Λουτράκι.

Άφησε το στίγμα του
Παύλος Παύλου

Πρώην Δήμαρχος

Όνειρο μακρινό 
τα υδροπλάνα στο Λουτράκι

Πίνουν ζεστό νερό οι Περαχωρίτες.
Ας πιούνε  ξύδι είχε πεί  επί χούντας 
ο Πατακός για τους Λουτρακιώτες
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Πριν λίγες ημέρες έχασε τη ζωή 
του ο Γιάννης Λογοθέτης. Το 
εργατικό ατύχημα έγινε όταν 
έκοβε δέντρα με το γερανό του 
Δήμου, όπου μια μεγάλη κλά-
ρα τον παρέσυρε και τον έριξε 
από ύψος 5 μέτρων στην πλατ-
φόρμα του γερανού, χάνοντας 
άδικα τη ζωή του, αφήνοντας 
πίσω του τη σύζυγό του και 
δύο παιδιά, μια κόρη και ένα 
γιο, 20 και 21 ετών.
Προς όλο το Δημοτικό Συμ-
βούλιο για το θάνατο του Γιάν-
νη Λογοθέτη.
Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

σύμφωνα με την υπάρχουσα 
νομοθεσία, ο νόμος λέει σε 
εργατικό ατύχημα μπορεί να 
προσληφθεί πρόσωπο πρώτου 
βαθμού συγγένειας στο Δήμο 
και στην προκειμένη περίπτω-
ση η σύζυγός του ή ένα από τα 
δύο του παιδιά.
Καλό θα είναι να ασχοληθείτε 
όλοι μαζί χωρίς μικροπολιτικά 
συμφέροντα για την πρόσλη-
ψη κάποιου μέλους της οικο-
γένειας του Γιάννη Λογοθέτη. 
Εμείς σαν εφημερίδα θα πα-
ρακολουθούμε το θέμα και θα 
επανέλθουμε.
«Καλό σου ταξίδι Γιάννη».

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΟΔΗΓΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΓΚΙΩΝΗ

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε 
εάν η αντιπολίτευση έχει 
πάρει χαμπάρι ότι ο Γκι-
ώνης παίζει μπάλα μόνος  
του. Μήπως κοιμάται τον 
ύπνο του δικαίου σύσσωμη 
η αντιπολίτευση;

Ένας παλιός αυτοδιοικη-
τικός είπε το εξής. Ο μόνος 
αντίπαλος της δημοτικής 
αρχής Γκώνη είναι ο χρό-
νος διότι κακά τα ψέματα, 
δώδεκα χρόνια ότι είχε 
να δώσει το έδωσε, αλλά 
θα πρέπει από την απένα-
ντί πλευρά στις δημοτικές 
εκλογές να έχει έναν σο-
βαρό και κοινής αποδοχής 
αντίπαλο. 

ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΟΡΟΝΟΙΟ ΕΚΑΝΑ ΔΩΡΕΑΝ 

ΤΕΣΤ ΣΤΟ BON RIVAGE ΣΤΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΤΩΡΑ ΜΙΑ 

ΞΕΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΤΕΣΤ ΘΑ ΓΙΝΟ-
ΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Τελικά βαράει διάλυση ο δή-
μος; Δεν υπάρχει καθόλου «τσα-
γανό»; Γιατί ο δήμος και ο δή-
μαρχος δεν επαναστάτησαν γι 
αυτή την απόφαση; 

Τώρα που το Λουτράκι έχει 
λίγο κόσμο παραπάνω, το τρίμη-
νο του καλοκαιριού και θα μπο-
ρούσαν και οι επισκέπτες – του-
ρίστες να κάνουν τεστ για τον 
Κορονοϊο, δείχνοντας μάλιστα 
το ενδιαφέρον μας σαν δήμος, 
ότι είμαστε μια οργανωμένη 
πόλη «για τα μάτια του κόσμου». 
Τώρα δεν μίλησε κανείς για την 
πιο πάνω απόφαση. Ίσως έγιναν 
όλοι οι διοικούντες του ΓΛΥΚΟΥ 
ΝΕΡΟΥ μετά από τα δώδεκα 
χρόνια στο τιμόνι του δήμου. 
Ίσως κάνουν αυτό που λέει και 
το παλιό τραγούδι ΚΟΥΡΑΣΤΗ-
ΚΑΜΕ ΠΙΑ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΠΙΑ

Σύμφωνα πάντα με 
διασταυρωμένες πλη-
ροφορίες οι πολιτικές  
διαρροές των υποψη-
φίων συμβούλων του 
την ακολούθησαν στις 
προηγούμενες δημοτι-
κές εκλογές είναι παρά 
πολύ μεγάλες. Αιτία η 
ανάρμοστη στάση της 
σε όλους αυτούς που 
την στήριξαν. Μετά τις 
εκλογές τους ξέχασε 
μας είπαν. Έκανε μια 
τυπική συνάντηση και 
μετά μας ξέχασε όλους, 
και όχι μόνον, βάζει και 
τα παπαγαλάκια της να 
διασπείρουν ψέματα 
για μερικούς και μερι-
κές που ήταν στο ψη-
φοδέλτιο μαζί της και 
την στήριξαν. Η αχαρι-
στία στο μεγαλείο της, 
μας είπαν. 

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τους αρ-
μόδιους στον δήμο μας εκ μέρους 
των δημοτών σχετικά με τα παρα-
κάτω ερωτήματα, εάν υπάρχουν 
αρμόδιοι να μας απαντήσουν. 
• Που βρίσκεται το σχέδιο της 

Γκράβας;
• Τι θα γίνει με το υποτιθέμενο 

λιμάνι Λουτρακίου; Δεν θα τε-
λειώσει ποτέ;

• Ο περιφερειακός πότε θα απο-
περατωθεί; 

• Τι γίνεται με την εγκατάλειψη 
του συνοικισμού;

• Τι γίνεται με το σχέδιο του Αγί-
ου Φανουρίου;

• Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την 
ανάπλαση της Βουλιαγμένης;

• Θα γίνει ποτέ ναός στο νέο κοι-
μητήριο; 

• Όσο για την μεταφορά του 
ΚΤΕΛ, όταν την δείτε να μας 
γράψετε

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΥΜΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΘΥΜΗΣ ΠΡΙΝ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΙΔΙΟΣ 
ΜΕΤΑ!!!   ΤΑ ΞΕΧΑΣΕ ΟΛΑ; 
Είναι να απορεί κανείς για την συμπε-
ριφορά των ανθρώπων που λειτουρ-
γούν κατά το δοκούν. 
Και εξηγούμεθα: 
Ο Κύριος Φίλιππος Θύμης είναι δη-
μοτικός σύμβουλος εκλεγμένος δυο 
τετραετίες με τον συνδυασμό του ση-
μερινού δημάρχου.
Έχει διατελέσει πρόεδρος επ’ αμοι-
βή για τέσσερα χρόνια στη δημοτική 
επιχείρηση νερού, έχει διατελέσει επ’ 
αμοιβή πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου. Μόλις έπαψε να είναι πρόε-
δρος, άρχισε να κάνει αντάρτικο στον 
συνδυασμό του λέγοντας βαριά λό-
για, κάνοντας βαρύτατες καταγγελίες 
κατά της δημοτικής αρχής, μιλώντας 
μέσα στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου, για παραβίαση νόμιμων 
διαδικασιών, κανόνων ηθικής και για 
ποινικά κολάσιμες πράξεις. Λέγοντας 
«Δυστυχώς πολλοί θεατρινισμοί και 
ψέματα, και μία Ομερτά κυρίες και  κύ-
ριοι μια σιωπή παντού από όλους μας, 
συμπολίτευση και αντιπολίτευση»  
Ύστερα από αυτά και μετά από λίγο 
καιρό ο Φίλιππος Θυμής, δημοτικός 
σύμβουλος του κυρίου Γ. Γκιώνη τον 
έκανε πρόεδρο ΔΟΚΟΠΑΠ πάλι επ’ 
αμοιβή. Προς αποφυγή παρανοήσεως 
όλες οι πιο πάνω αμοιβές είναι νόμι-
μες αφού ορίζονται από τον νόμο. 
Και ρωτάμε πάντα καλόπιστα: 
Γιατί Κύριε Θυμή ξεχάσατε όλες αυτές 
τις κατηγορίες που λέγατε; 
Και εδώ κολλάει αυτό που λέει ο σο-
φός μας λαός και ο Άγιος φοβέρα 
θέλει ( και ξαναπήρε πάλι έμμισθη 
θέση). 

Γεννήθηκε στην Περαχώρα 
το 1963 και ήταν παντρε-
μένος με την Αφροδίτη 
Θώδη, με την οποία απέ-
κτησε δύο παιδιά. Ήταν 
Ε.Α. Υποστράτηγος ΕΛ.Α.Σ., 
έχοντας υπηρετήσει ως 
Διοικητής Αστυνομικών 
Υπηρεσιών Τροχαίας, Τμή-
ματος Τάξης, Αλλοδαπών, 
Διευθυντής στο επιτελείο 
της Διεύθυνσης Τροχαίας 

Αττικής, Προϊστάμενος της 
Υποδιεύθυνσης Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων Αττι-
κής. Παράλληλα, διατέλε-
σε καθηγητής σε σχολές 
επιμόρφωσης της ΕΛ.Α.Σ. 
σε θέματα Τροχαίας και 
Αλλοδαπών και συγκατα-
λεγόταν στα ιδρυτικά μέλη 
του πρωτοβάθμιου συνδι-
καλιστικού οργάνου. Κατά 
την περίοδο 2011-2014 
ορίστηκε Αντιδήμαρχος 
οικονομικών και διοικητι-
κών υπηρεσιών και ανα-
πληρωτής δημάρχου.
Πριν ένα μήνα ο Γιώργος 
ξεκίνησε το ταξίδι του, 
φεύγοντας από τον μάταιο 
αυτό κόσμο για τη γειτονιά 
των Αγγέλων. 
Φίλε Γιώργο, σε ακούω 
πάλι να με αποκαλείς πότε 
κ. Μπόμπολα και πότε κ. 
Λαμπράκη, πάντα με το 
χαμόγελο στο στόμα. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει.

ΗΜΟΥΝΑ ΝΙΟΣ ΚΑΙ
 ΓΕΡΑΣΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ  ΔΗΜΟΤΩΝ

Γεώργιος
 Γλυκοφρύδης

Καλό του ταξίδι

Έχασε τη ζωή του
ο εργαζόμενος του Δήμου μας

Γιάννης Λογοθέτης
 (ΚΑΚΟΣ το παρατσούκλι)

 
ΑΛΛΟ ΚΑΙ 

ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ; 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
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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
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Η δύναμη του Ελληνισμού
Το ελληνικό έθνος μπορεί να υπερηφανεύε-
ται για την ευγενική του καταγωγή, διότι η 
αίγλη που περιβάλλει αυτή την καταγωγή 
εξαγοράστηκε με σειρά μαρτυρίων και το δί-
πλωμα της ευγενικότητας είναι γραμμένο με 
αίμα.
Εναντίον του έθνους αυτού ξέσπασαν φοβε-
ρές καταιγίδες, σηκώθηκαν άγρια και απει-
λητικά κύματα και ο μαρτυρικός αυτός λαός 
καταδιώχθηκε, υποδουλώθηκε, κατοίκησε μέσα στα ερείπια 
και κολύμπησα μέσα στα αίματα.
Ο ήλιος όμως του Ελληνισμού, που κρύφτηκε για μια στιγμή 
από τα ζοφερά εκείνα νέφη, δεν άργησε να ανατείλει και να 
σκορπίσει την καταχνιά και η μυστηριώδης δύναμή του να 
εξελληνίσει καθετί το ξενικό, όπως μας εξιστορεί ο αείμνη-
στος Κων. Σάθας.
Μόλις ο άνεμος των εθνικών επαναστάσεων είχε σαρώσει τον 
τυχοδιωκτικό εκείνο συρφετό που είχε ορμήσει από τη Δύση 
και ο Ελληνισμός είχε απορροφήσει τα λείψανά του που εί-
χαν απομείνει, νέα στίφη επιδρομών τον απείλησαν από την 
Ανατολή.
Στις 29 Μαΐου 1453 οι Τούρκοι κατασκήνωσαν ανάμεσα στα 
λεηλατημένα ερείπια της πρωτεύουσας της ελληνικής αυτο-
κρατορίας.
Ο καταπληκτικός θρίαμβος εκείνων των ορδών ζάλισε στιγμι-
αία το έθνος και άρχισε να διασκορπίζεται από την Ανατολή 
προς τη Δύση και το Βορρά.
Οι πρόσφυγες εκείνοι δεν ήταν ναυάγια μιας εθνικότητας που 
είχε διαλυθεί, αλλά ζωτικά στοιχεία, που το καθένα τους κου-
βαλούσε μέσα του ολόκληρο το έθνος.
Τότε ο Ελληνισμός περιβλήθηκε με λαμπρότερη αίγλη και το 
όνομα του ντροπιασμένου Βυζαντινού που πρώτα χλευαζό-
ταν, θαυμάστηκε από την Ευρώπη, την οποία εκπαίδευσε και 
οδήγησε τους στρατούς της σε νικηφόρα πεδία.
Από την άλλη μεριά, ο Ελληνισμός που παρέμεινε στη γη 
του, βρήκε αμέσως τον εαυτό του και στη διάρκεια της μεγά-
λης και πολύχρονης εκείνης αναταραχής, κατασκήνωσε στα 
βουνά, δυνάμωνε ενώ καταδιωκόταν και άλλοτε νικητής και 
άλλοτε νικημένος, διατηρήθηκε καθαρός, όπως οι παρθενικοί 
βράχοι που τον διέσωσαν.
Συγχρόνως μια άλλη τάξη πατριωτών, υψώνοντας τη διάνοιά 
τους προς τον ουρανό σαν να δυσανασχετούσαν να ρίξουν το 
βλέμμα τους πάνω σε μια πατρίδα δεμένη με τις αλυσίδες της 
σκλαβιάς, αναζητούσαν εκεί μια νέα πατρίδα.
Κι ενώ οι άλλοι με λύσσα διεκδικούσαν από τα αναρίθμητα 
σμήνη τρομερής και ακμάζουσας αυτοκρατορίας τη γη των 
πατέρων τους, αυτοί έπαιρναν το σταυρό στους ώμους τους 
και με ανέκφραστη χαρά έσκυβαν στο μαχαίρι των δημίων.
Το έθνος αγωνίστηκε για την πίστη και την πατρίδα και με το 
σταυρό και το σπαθί απέκτησε την ελευθερία του.
Οι μάρτυρες της ορθόδοξης πίστης και οι γενναίοι προμάχοι 
του εθνισμού είναι οι δίδυμοι αστέρες της ελληνικής ελευθε-
ρίας.
Οι Έλληνες όμως, έστω κι αν υποτάχθηκαν στους νικητές, δεν 
υποδούλωσαν εντελώς το πνεύμα τους.
Πίστευαν σε μια θρησκεία που δίδασκε τις υψηλότερες αρχές 
και σκοπούς της ανθρώπινης φύσης, που βοηθάει στην τελειο-
ποίηση της ανθρώπινης σκέψης και δεν σταμάτησαν όσο τους 
επέτρεπε η σκλαβιά να διευρύνουν τον κύκλο των ιδεών τους.
Καταγόμενοι από μεγάλους προγόνους, των οποίων τα συγ-

γράμματα και τα έργα δεν τους ήταν ποτέ άγνω-
στα, δεν ήταν ποτέ δυνατόν να φανούν ανάξιοι 
της λαμπρής καταγωγής τους, όπως ιστορεί ο 
Μεσολογγίτης πρώτος πρωθυπουργός της ελεύ-
θερης Ελλάδας (1828-1829) Σπυρίδων Τρικού-
πης.
Παρακινούμενοι από αυτές τις δύο υψηλές αρχές 
οι πρόγονοί μας, τη θρησκευτική και τη γενεο-
λογική, και την αγάπη της ελευθερίας που είναι 
έμφυτη στις καρδιές μας, οδηγούν τη χώρα μας 
στο διάβα των αιώνων.

Η δύναμη του Ελληνισμού

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Άφησε το στίγμα του Παύλος Παύλου
Πρώην Δήμαρχος

Στην προηγούμενη έκδοσή μας είχαμε 
αναφερθεί σε ένα σύντομο και περιεκτικό 

κείμενό μας περιληπτικά για την 12ετή δη-
μαρχία του πρώην Δημάρχου Γ. Γιωτάκη.
Σήμερα θα αναφερθούμε στις μέρες και τα 
έργα, μεγάλα και μικρά, της 12ετούς θητείας 
του πρώην Δημάρχου Π. Παύλου.

▶  Έκανε την όμορφη κατά κοινή ομολογία 
είσοδο της πόλης, η οποία δυστυχώς έχει 
σχεδόν μείνει στην τύχη της, χωρίς την πρέ-
πουσα συντήρηση ενός έργου που στοίχισε 
μερικά εκατομμύρια από τα ταμεία του Δή-
μου. Η σημερινή συντήρηση είναι απαράδε-
κτη. Σπασμένες κολόνες φωτισμού, σκουρια-
σμένες, με λάμπες να ανάβουν όποτε θέλουν, 
άλλες να τρεμοσβήνουν και πάει λέγοντας. 
Όταν ξεραθεί ένας φοίνικας ή κάποιο δέντρο, 
δεν θα αντικατασταθεί, το δε πράσινο συν το 
γκαζόν έχει τα κακά του χάλια. Αρχές Αυγού-
στου καθάριζαν και κλάδευαν την είσοδο της 
πόλης, κάτι που έπρεπε αυτές οι εργασίες να 
γίνουν από το Μάιο μήνα, σύμφωνα με τους 
ειδικούς.

▶   Ένα άλλο σπουδαίο έργο ήταν το μάζεμα 
των όμβριων υδάτων. Όλοι θυμόμαστε ότι με 
την παραμικρή βροχή η πόλη του Λουτρακίου 
πλημμύριζε. Τώρα όση βροχή και να ρίξει, δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα και όπως χαρακτη-
ριστικά είχε ειπωθεί μέσα στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου τότε που φτιάχτηκε, 
δεν λερώνουμε ούτε τη μύτη των παπουτσιών 
μας.

▶  Η ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων του 
Λουτρακίου και φυσικά της Ελευθερίου Βενι-
ζέλου έως την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

▶  Την αλλαγή φωτιστικών. Σε όλη τη πόλη 
μπήκαν καινούργια φωτιστικά σώματα και 
φωτίστηκε η πόλη.

▶  Παιδικές χαρές. Συντήρησε και έφτιαξε νέες 
παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο τότε, από τα 
Ίσθμια μέχρι τα Πίσια. Σήμερα υπολειτουρ-
γούν ή δεν υπάρχουν καθόλου.

▶  Φωταγώγησε το Καλαμάκι και την Κυρά 

Βρύση με νέες κολόνες και έριξε άσφαλτο σε 
δρόμους που ήταν χωματόδρομοι.

▶   Είχε νοικοκυρευτεί το πάρκο Μάτση - Λέκ-
κα και ο Δήμος είχε δικά του θερμοκήπια, κα-
θώς επίσης λειτουργούσε το θεατράκι με πλή-
θος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

▶  Περαχώρα. Έφτιαξε και αναγέννησε το 
χωριό της Περαχώρας, ασφαλτοστρώνοντας 
όλους τους δρόμους και φτιάχνοντας καλντε-
ρίμια όπου χρειαζόταν. Φωτίστηκε όλο το χω-
ριό που ήταν ένα από τα πιο σκοτεινά χωριά 
του Νομού Κορινθίας.

▶  Εάν κάτι μας διέφυγε, πολύ ευχαρίστως, 
αφού ενημερωθούμε, να το συμπληρώσουμε.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Είναι κοινό μυστικό ότι η καθαριότητα τα 
δέκα χρόνια της δωδεκαετίας Παύλου η 

πόλη και όλος ο Δήμος ήταν καθαρός. Οι κά-
δοι πλένονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
οι οδοκαθαριστές και καθαρίστριες ήταν προ-
γραμματισμένοι και ελέγχονταν από τον προ-
ϊστάμενο, διότι ο καθένας είχε το πόστο του 
και ήταν υπεύθυνος, όχι όπως τώρα που μια 
τους πάνε από δω και μια από εκεί, σε σημείο 
να μην ελέγχονται.
Τα απορριμματοφόρα την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο έβγαιναν δυο φορές την ημέρα στους 
κεντρικούς δρόμους και στον παραλιακό πε-
ζόδρομο. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων γρά-
ψαμε τα πρώτα δέκα χρόνια, διότι τα δύο 
τελευταία χρόνια της 12ετίας του κ. Παύλου 
άρχισε η φθορά του ιδίου αλλά και των δη-
μοτικών του συμβούλων κυρίως. Άλλωστε γι’ 
αυτό υπάρχουν οι διάφορες επιτελικές θέσεις 
στους Δήμους, Πρόεδρος, Αντιδήμαρχος και 
πάει λέγοντας, διότι ένας Δήμαρχος μόνος του 
χωρίς σωστούς συνεργάτες όσο και να προ-
σπαθήσει, δεν μπορεί. Δεν θα αναφέρουμε και 
δεν θυμόμαστε άλλωστε ποιοι ήταν τα τελευ-
ταία 2 χρόνια της φθοράς, Αντιδήμαρχος Πο-
λεοδομίας, Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού. 
Τα συμπεράσματα, αγαπητοί αναγνώστες, εί-
ναι κατά κύρια αποκλειστικότητα δικά σας.
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Οδήγηση… 
αλά ελληνικά

Ο Έλληνας όταν 
είναι πεζός, του 
φταίνε οι οδηγοί 
των αυτοκινήτων, 
επειδή δεν τον αφή-
νουν να διασχίζει 
κάθετα και διαγώ-
νια τους δρόμους. 
Κι όταν ο ίδιος είναι 
οδηγός, του φταίνε 
οι πεζοί γιατί κατε-
βαίνουν από τα πε-
ζοδρόμια στις διαβά-
σεις πεζών και ανα-
γκάζονται να ελατ-
τώνουν ταχύτητα.

Όταν οδηγείς και πλησιάζεις σε δι-
ασταύρωση με σιδηροδρομική διά-
βαση να περνάς με μεγάλη ταχύτητα. 
Συνήθως οι μηχανοδηγοί ελαττώνουν 
ταχύτητα στις διαβάσεις και προλα-
βαίνεις να περάσεις πρώτος. Αν δεν 
προλάβεις, μην ανησυχείς, το γρίφο 
θα λύσει η Τροχαία σε συνεργασία με 
το γραφείο τελετών και τον παπά της 
ενορίας σου.

Άμα χρειαστεί να κατεβάσεις επιβά-
τη από το αυτοκίνητό σου, να σταμα-
τάς στη μέση του δρόμου, ν’ ανοίγεις 
διάπλατα και τις τέσσερις πόρτες του 
αυτοκινήτου και με την ησυχία σου 
ν’ αλλάζεις και δυο κουβέντες με τον 
επιβάτη που κατέβασες από το αυτοκί-
νητο και μην ενοχλείσαι από τα κορ-
ναρίσματα ορισμένων ανυπόμονων 
και νευρικών.

Αν σε γράψει τροχονόμος για υπέρ-
βαση του ορίου ταχύτητας να ισχυ-
ριστείς ότι βιάζεσαι, επειδή εισήχθη 
εκτάκτως η πεθερά σου στο νοσοκο-
μείο. Μην ειπείς για άλλο μέλος της 
οικογενείας σου, είναι γρουσουζιά.

Αν το αυτοκίνητο που κινείται μπρο-
στά σου έχει αναμμένο το αριστερό 
φλας, μπορείς να περάσεις άφοβα 
από αριστερά του, γιατί το φλας είναι 
αναμμένο από την προηγούμενη αλ-
λαγή πορείας.

Όταν θέλεις να σταθμεύσεις το αυ-
τοκίνητό σου και υπάρχει χώρος για 
δύο αυτοκίνητα, ποτέ μην αφήνεις 
χώρο για άλλο. Να σταθμεύεις το δικό 
σου στη μέση του κενού χώρου, έτσι 
που να μη χωράει άλλο αυτοκίνητο.

Στην περίπτωση που προτίθεσαι να 
σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου 
και υπάρχει χώρος μόνο για ένα αυ-
τοκίνητο, τρέξε - τρέξε κι αν σε προ-
λάβει ο άλλος, να τον αρχίσεις στο 
υβρεολόγιο, εν ανάγκη και στις γρο-
θιές και μην ανησυχείς, την υπόθεση 
θα ξεδιαλύνει η δικαιοσύνη.

Να έχεις κατά νου ότι τα ΤΑΧΙ έχουν 
πάντα προτεραιότητα, γι’ αυτό έχουν 
διαφορετικό χρώμα. Προτεραιότητα 
έχουν επίσης και ορισμένα φορτηγά 
λόγω όγκου.

Όταν θέλεις να κάνεις υπέρβα-
ση προπορευόμενου οχήματος και ο 
οδηγός του δεν σου παραχωρεί αμέ-
σως χώρο, προσπερνώντας τον, αφού 
κορνάρεις έντονα, να του στείλεις και 
μερικές μούντζες, αποκαλώντας τον 
μαλάκα. Έτσι θα αναγκάσεις τη σύζυ-
γό σου που είναι δίπλα σου ν’ αρχίσει 
την γκρίνια και το ταξίδι θα είναι ευ-
χάριστο.

Οι στροφές είναι εμπόδιο στην κυ-
κλοφορία, θα μπορούσαν να μην 
υπάρχουν, γι’ αυτό εσύ να τις περνάς 
με την ίδια ταχύτητα που πηγαίνεις 
στον ίδιο δρόμο. Έτσι θα βρούνε και 
οι τροχονόμοι δουλειά.

Συνεχίζεται...
Ιωάννης Παπαγεωργίου

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 19/8/22
Εις μνήμη των: 
Φίλη Β.,  Αρχόντη Γ.,  Αντωνίου Γ.,  Ζερβού Ν.
Κύριε εκδότα,
Στο φύλλο της εφημερίδας του Ιουλίου 2022 
και στη στήλη επικαιρότητες, ειδικότερα στη 
στήλη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ» ένας Δήμαρ-
χος με όραμα, αναφερόμενος στα έργα του 
κ. Γιωτάκη στην παράγραφο 2 ότι έργο του 
είναι το κλειστό γυμναστήριο με «ολίγη από 
ΚΩΣΤΑ ΔΑΛΑ» (με ένα ΛΟΥ), το συγκεκριμέ-
νο έργο έγινε από μια «ΔΡΑΚΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» 
και ουδεμία σχέση έχει με κανέναν Δήμαρχο.
Πληροφοριακά να σας γνωρίσω ότι όταν 
ξεκίνησε η προσπάθεια για την υλοποίηση 
αυτού του ονείρου, Δήμαρχος ήταν ο Παν. 
Πρωτοπαππάς. (Λόγος του τότε υφυπουργού 
το 1982 Γ. Κατσιφάρα στα «ΘΩΔΕΙΑ», όπου 
ανήγγειλε την απόφασή του για κατασκευή 
κλειστού γυμναστηρίου στο Λουτράκι).
Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε ότι παρά 
τις προτάσεις σας να γράψω την ιστορία του 
κλειστού γυμναστηρίου, αρνήθηκα διότι ούτε 
εγώ ούτε τα άλλα μέλη της Επιτροπής δεν 
επιδιώξαμε δημοσιότητα ούτε και αναγνώρι-
ση.
Τέλος, το πού αποσκοπεί η προβολή του κ. 
Γιωτάκη σε ένα έργο που η προσφορά του 
ούτε ποτέ του ζητήθηκε και που ήταν ανύ-
παρκτη.
Ελπίζοντας ότι θα δημοσιεύσετε την επιστο-
λή μου προς αποκατάσταση των θανόντων 
και λίγων ακόμη επιζόντων.
Εκ μέρους όλων αυτών

Kώστας Δάλλας

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από όταν η δημοτι-
κή αρχή διά στόματος τού τότε προέδρου της του 
λιμενικού ταμείου μας έλεγε << φούμαρα για την 
δημιουργία υδατοδρομίου στο Λουτράκι>>
ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Πλήρως αδειοδοτημένα υδατοδρόμια είναι της 
Κέρκυρας και των Παξών που αδειοδοτήθηκαν 
με νόμο και έλαβαν << βεβαίωση συμμόρφωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4663/2020 
εκκρεμεί και για το υδατοδρομίο της Πάτρας. 
Επίσης έχουν εκδοθεί τρείς άδειες ίδρυσης υδα-
τοδρομίων στον Βόλο, το Ρέθυμνο και την Ίο. 
Επιπλέον στο αρχικό στάδιο για αδιοδώτηση εί-
ναι ακόμη  άλλες 29 περιοχές και είναι σε Ηγου-
μενίτσα, Σκύρο, Αλόννησο, Σκόπελο, Αμφιλοχία, 
Πάτμο, Τήνο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Σητεία, 
Χίο, Λαύριο, Σίφνο, Πίλο, Καβάλα, Ηράκλειο, 
Αγ. Μαρίνα Γραμματικού, Οθωνοί, Ερεικούσσα, 
Μαθράκη, Κυλλήνη, Αιδηψό, Αλιβέρι, Κάρυστο, 
Κύμη, Χαλκίδα, Ψαρά, Άλιμο και Οινούσσες.

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ! ΟΕΟ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ;

Σε μία άνευρη συνέντευξη τύπου που 
διεξήχθη στο Λουτράκι, ο δήμαρχος κ. 
Γεώργιος Γκιώνης ανακοίνωσε   αυξή-
σεις  των δημοτικών τελών, τις όποιες  
προσπάθησε να δικαιολογήσει χωρίς 
επιτυχία! 

Αφού  το γεγονός πως ο δήμος Κο-
ρίνθου, δεν ακολουθεί τον νέο τρόπο 
διαχείρισης των απορριμμάτων, που 
επέλεξαν οι υπόλοιποι 5 δήμοι του 
νόμου Κορινθίας, μέσα στους οποίους 
συγκαταλέγεται και ο δικός μας Δήμος, 

αποδεικνύει, το ότι ο δήμαρχος  της Κο-
ρίνθου Βασίλης Νανόπουλος, σε αντί-
θεση με αυτό που συμβαίνει στο Λου-
τράκι, έχει την  λύση και έτσι δεν 

μετακυλίει αυξήσεις στους δημότες 
του, όπως κάνει ο δήμαρχος Λουτρα-
κίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων,  
Γιώργος Γκιώνης. 

Σημειώνεται πως αυτές οι αυξήσεις 
των δημοτικών τελών, είναι συνέχεια    
των αυξήσεων που έκανε πρόσφατα η 
δημοτική αρχή Γκιώνη,  στους λογαρια-
σμούς του νερού! 

Αυξήσεις που είναι σίγουρο, πώς σε 
εποχές πολυεπίπεδης οικονομικής κρί-
σης και δυσβάσταχτης ακρίβειας, θα 
φέρουν τον λαό του δήμου Λουτρακίου 
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων σε 
απόγνωση και οικονομικό αδιέξοδο και 
θα τον αναγκάσουν να σφίξει κι άλλο 
το ζωνάρι...

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΤΈΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΠΈΡΑΧΏΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΏΝ ΘΈΟΔΏΡΏΝ... 

ΟΝΈΙΡΟ ΜΑΚΡΙΝΟ 
ΤΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ 
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΜΙΑ ΒΡΏΜΙΚΗ ΥΠΟΘΈΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Α.Δ.Α ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τις πρωινές ώρες 
της Δευτέρας 29 
Αυγούστου μετα-
βήκαμε στην περι-
οχή του Χ.Α.Δ.Α. 
Λουτρακίου. Σύμ-
φωνα με πληροφο-
ρίες που είχαν υποπέσει στην αντίληψή 
μας επρόκειτο να μεταφερθούν και να 
εναποτεθούν παρανόμως απορρίμμα-
τα στον χώρο του Χ.Α.Δ.Α. από ιδιώτες 
εργολάβους. Πράγματι από τις 06:30 
έως τις 07:00  κατέφθασαν στο σημείο 
δύο μεγάλα φορτηγά γεμάτα απορρίμ-
ματα. Λίγο αργότερα στο σημείο κατέ-
φθασε και όχημα γνωστής εταιρείας 
που δραστηριοποιείται στη  διαχείριση 
αποβλήτων, τη συλλογή & αποκομι-
δή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών. Η παρουσία μας τους απέτρεψε 
να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες και 
αποχώρησαν από το σημείο. Η διαδρο-
μή του ενός εκ των δύο φορτηγών κατέ-
ληξε στο Σ.Μ.Α. των Αγίων Θεοδώρων 
όπου και εναπόθεσε το φορτίο του.
Μετά και από επικοινωνία  που είχαμε 
με υπηρεσιακούς παράγοντες μας ενη-
μέρωσαν ότι αυτό είναι ένα συχνότατο 
φαινόμενο για το οποίο μάλιστα έχουν 
κατατεθεί πληθώρα μηνύσεων κατά του 
Δήμου και παντός υπευθύνου, μας προ-
έτρεψαν μάλιστα να ακολουθήσουμε 
την ίδια οδό, το οποίο φυσικά και θα 
πράξουμε καταθέτοντας και όλο το φω-
τογραφικό υλικό που έχουμε στην κα-
τοχή μας.
Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντη-

θούν δημόσια από 
τον αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο καθαριότητας 
κ. Πέρρα καθώς και 
από τον Δήμαρχο κ. 
Γκίωνη είναι:  
Ποιος έχει τα κλει-

διά του Χ.Α.Δ.Α. ; Διαθέτουν κλειδιά και 
ιδιώτες εργολάβοι;
Ποιοι έχουν πρόσβαση τελικά  ;
Γιατί ο χώρος δεν έχει φύλακα ή του-
λάχιστον κάμερες καταγραφής ώστε να 
ξέρουμε ποιοι τον χρησιμοποιούν παρό-
λο που έχει κλείσει τυπικά;
 Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος και ο 
Αντιδήμαρχος είναι ενήμεροι για την 
τραγική αυτή κατάσταση αφού έχουν 
κατατεθεί ήδη μηνύσεις. 
Το τελευταίο ερώτημα λοιπόν που πρέ-
πει να απαντήσουν είναι η αιτία που 
αφήνουν απροστάτευτο έναν από τους 
τελευταίους πνεύμονες πρασίνου των 
Γερανείων συνεχίζοντας την περιβαλ-
λοντική επιβάρυνση της περιοχής.
Είναι στο πλαίσιο της γενικότερης ανε-
πάρκειας που τους χαρακτηρίζει ή υπάρ-
χει και δόλος;  Eίναι προφανές ότι αν οι 
εργολάβοι τα απορρίπτουν ανεξέλεγκτα 
στον χώρο του Χ.Α.Δ.Α., μειώνουν το 
κόστος, αυξάνοντας το κέρδος τους.
Δυσωδία….
Οι επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων 
στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγί-
ων Θεοδώρων

Κωστής Ζερβός 
Δημήτρης Βασιλείου

Γάμοι
Ο  Σπύρος Μπάλλας του Γεωργίου και τις Ανδριάννας που γεννήθηκε 

στη Χιμάρρα Αλβανίας και κατοικεί στην Αθήνα και η Γεωργία Δερχαλίδου 
του Παναγιώτη και της Κυριακής που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 

στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν το Σεπτέμβριο στο Λουτράκι.

Επιστολές Αναγνωστών
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Άκου - Βλέπε - Σώπα;
Κάποιοι περίοδοι της ζωής 
μας γεννούν προβληματι-
σμούς, που μας οδηγούν να 
αναθεωρήσουμε απόψεις 
που τις θεωρούσαμε δεδο-
μένες, να αξιολογήσουμε 
καταστάσεις και πρόσωπα 
και ν’ ανατραπούν μέσα 
μας ισχυρισμοί, που φά-
νταζαν αδιαφιλονίκητοι, 
ή σταθερά στοιχεία που 

τώρα κλονίζονται και χαρακτηρίστηκαν και αυτονόητα.
Η πανδημία που έπληξε τη χώρα μας όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα των 3 και πλέον χρόνων, αντιμετωπίστηκε ως 
φλέγον και άκρως ανησυχητικό, όχι μόνο γιατί απείλη-
σε το πολυτιμότερο αγαθό, τη σωματική και ψυχική μας 
υγεία, αλλά και για όλες τις παράπλευρες απώλειες που 
προκάλεσε, αφού έπληξε οικονομία και κοινωνικές συνα-
ναστροφές.
Υποστηρίζεται, ότι, όταν αντιστέκεσαι, αυξάνεται και η 
δύναμή σου. Αντισταθήκαμε και πειθαρχήσαμε με δύναμη 
ψυχής, με ευσυνειδησία, με αυτοσυγκράτηση, ακούγοντας 
με θρησκευτική ευλάβεια τους επαΐοντες. Αντιστάθηκε 
όμως ενάντια στη συμφορά και μια μειοψηφία πολιτών, 
μη πειθαρχώντας στα μέτρα περιορισμού μας, απασχο-
λώντας και ανησυχώντας τους συμπολίτες τους, σκορπώ-
ντας φόβο και ανησυχία με τα «κορονοπάρτι».
Η καθημερινότητά μας ήταν διαρκώς στο στόχαστρο και η 
μόνη μας παρηγοριά ήταν να αισιοδοξούμε, όταν ακούγα-
με τα θετικά ιατρικά δεδομένα της ημέρας. Από τη μια η 
πανδημία και από την άλλη αντιθέσεις που εκκολάφθηκαν 
μέσα από τις φλόγες της πληγείσας «ανέμελης» σχετικά 
καθημερινότητάς μας.
- Νοσοκομειακό προσωπικό είδαμε ν’ αρνείται τον εμβο-
λιασμό του, καίτοι ήταν καθήκον του.
- Εθελοντές όμως γιατροί και νοσηλεύτριες έσπευσαν 
από το Άργος, την Κρήτη, στη Μακεδονία να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους, επιβεβαιώνοντας τον άρρηκτο δεσμό 
που τους συνδέει από την αρχαιότητα. Η Ηπειρωτική Ελ-
λάδα έγινε ένα με τη νησιωτική στον κοινό σκοπό, την 
προστασία του συνανθρώπου τους.
- Ο νόμος που έπρεπε να εκφράζει τη λογική προκάλεσε 

πάθος, αντίδραση.
- Χανόταν στο βωμό ανευθυνότητας, καιροσκοπικής διά-
θεσης και αποκόμισης μικροπολιτικών συμφερόντων.
- Τα λόγια του γιατρού «καλύτερα να στενοχωρηθείτε στο 
σαλόνι σας κλεισμένοι και όχι στην εντατική», δεν χαρα-
κτηρίστηκαν ως προληπτική παραίνεση, αλλά ως καταπί-
εση, εξαναγκασμός.
- Ο χαρισματικός, ευσυνείδητος, ο καταξιωμένος επιστή-
μονας κ. Σωτήρης Τσιόδρας, που έμεινε στις επάλξεις μα-
χόμενος μέχρι εξαντλήσεως, δάκρυσε όταν εφιστούσε την 
προσοχή για την προστασία των γονέων, των παππούδων, 
των γιαγιάδων.
- Οι ασυμπτωματικοί νέοι όμως μπροστά στις κάμερες με 
την «κουκούλα» του φούτερ ομολογούσαν ότι είναι υπεύ-
θυνοι μόνο για τον εαυτό τους.
- Υπήρξαν μέρες που συνάνθρωποί μας εν μέσω πανδη-
μίας έχασαν από σεισμό τα σπίτια τους, από πλημμύρες 
επίσης, που κάηκαν τα αυτοκίνητά τους από αναρχικούς.
Κι όμως τις μέρες αυτές λίγοι νέοι διασκέδασαν σε πλα-
τείες, φέρνοντας την αγανάκτηση σε δημοσιογράφο που 
είπε χαρακτηριστικά: «Προς τα πού να πρωτομουτζώσω».
Μια παγκόσμια πανδημία, που έγινε πεδίο τρελών αντιθέ-
σεων και αντιφάσεων, έφερε στο φως μια κοινωνία, που 
μέσα της πρυτανεύει η λογική, ο νόμος και η τάξη, αλλά 
και το παράλογο, το αρρωστημένο.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργίαζαν οι θεωρίες συ-
νωμοσίας, θεωρία για έναν υποτιθέμενο εμβολιασμό με 
«τσιπάκι».
- Η λέξη «μετάλλαξη του ιού» γινόταν τρομοκρατική και 
μόνιμη στη συνείδησή μας, ως μελλοντική ανησυχία.
- Κι όμως μεταλλαγμένα προϊόντα καταναλώνουμε καθη-
μερινά, χωρίς μέχρι τότε η λέξη να μας τρόμαζε.
- Ρατσιστική συμπεριφορά εισέπραξε νοσηλεύτρια που 
πήγε να ενοικιάσει σπίτι και της αρνήθηκαν.
- Κι όμως η ίδια έδινε τη ζωή της καθημερινά στην εντα-
τική με τους συναδέλφους της, για να σώζει ζωές κι εκεί 
τη χειροκροτούσαν.
- Τα παιδιά του Δημοτικού πειθαρχούσαν στα μέτρα πιο 
συνειδητά και από τους μεγάλους σε ηλικία. Παιδιά που 
κάθε πρωινό ξύπνημα για το σχολείο τούς φάνταζε δυσά-
ρεστο, τώρα κλεισμένα στο σπίτι, απολάμβαναν ένα πρω-
τόγνωρο είδος διακοπών με τηλεργασία.
- Κουράστηκαν όμως από αυτές τις περίεργες «διακοπές» 

και νοστάλγησαν το σχολείο τους και τους φίλους τους.
- Τα εμβόλια, η μόνη ελπίδα μέσα στη συμφορά, ανακαλύ-
φθηκαν σε χρόνο «ρεκόρ» για τα ιατρικά δεδομένα, όμως 
χρειάστηκαν προστασία κατά τη μεταφορά τους στα Ια-
τρικά Κέντρα. Η ελπίδα χρειάστηκε δυστυχώς προστασία…
Το παραδοσιακό Ελληνικό Πάσχα που μετακινούσε το 
μισό πληθυσμό από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο, δεν 
ήταν πια ένα αντάμωμα συγχωριανών, δεν ήταν μια πρό-
σχαρη αναμονή παππούδων και γιαγιάδων για να αγκα-
λιάσουν τα εγγόνια τους.
- Αντίθετα, για κάποιους «ελίτ» ήταν μια εφικτή απόδραση 
προς το Ντουμπάι, γνωστοποιημένη στα ΜΜΕ, με το δι-
καιολογητικό τη φροντίδα του ελαιώνα τους.
- Μια επέτειος της 25ης Μαρτίου, που μπορούσε να εορ-
ταστεί πανηγυρικά για τα 200 χρόνια από το 1821, και 
μόνο με την παρέλαση παιδιών και εφίππων, σκόρπισε την 
απαιτούμενη συγκίνηση μέσα από τις T.V.
Η καμπάνια Me too που απομυθοποίησε «ινδάλματα», 
έφερε το θύμα σε αντιπαράθεση με το θύτη. Το αρσενικό 
της «παλιάς κοπής» με το θηλυκό της «νέας κοπής». Γυ-
ναίκες που χρόνια σιωπούσαν, βροντοφώναξαν τη λέξη 
«μπούχτισα», που είχε ξεστομίσει η αλησμόνητη Ευτυχία 
Παπαγιαννοπούλου…
Οι κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση αντιθέσεις της 
ελληνικής κοινωνίας μας αυτά τα τρία (3) χρόνια προβλη-
μάτισαν, προκάλεσαν σύγχυση στις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις.
Ο Ν. Παπάζογλου με τους στίχους του τραγουδιού του 
είναι ένας καλός επίλογος για όλα τα ανωτέρω…
«Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ και βαθιά σ’ ευχαριστώ,
γιατί μ’ έμαθες και ξέρω,
ν’ ανασαίνω όπου βρεθώ, να πεθαίνω όπου
πατώ και να μη σε υποφέρω».

Άκου - Βλέπε - Σώπα;

Επιμέλεια: 
Αλεξάνδρα Μαυροπούλου
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ΣΚΆΝΆΡΕΤΕ ΚΆΙ ΜΆΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΆ ΕΔΏ:Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε την 

έγκριση της Ε. Ε. για το νέο ΕΣΠΆ 2021 - 2027, ύψους 26,2 δισ €. 
ΈΝΑ ΈΣΠΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΌΝ ΚΑΘΈΝΑ ΞΈΧΩΡΙΣΤΑ!

Aγγίζουμε 
την Ελλάδα 
που θέλουμε με 
το… καλημέρα! 
espa.gr
#ESPAmetokalimera

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στοΟι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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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

"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

Αθήνα: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 (Hilton) - 11528
T: 210 7241888

Λουτράκι: Σολωμού 6 - 20300 / Τ: 27440 62494

Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΑΚΟΣ MD, PhD, FEBO

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ -
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Εξειδικευθείς στις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς
Ε: vsliarakos@gmail.com / T: 6972 424606

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:

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

Κατόπιν ρεντεβού
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Εδώ και μερικούς μήνες με ανησυχεί 
το γεγονός του πολέμου στην Ου-
κρανία και άγνωστο πώς και πού θα 
σταματήσει. Για εμένα με γνώμονα 
τα ιστορικά γεγονότα, καλός ή κακός 
πόλεμος δεν υπάρχει, ο πόλεμος 
είναι η επιστήμη της καταστροφής, 
που θυμίζει 
εποχή Κάιν… 
κατά τα ιστο-
ρικά γραφό-
μενα, όπου 
ξεπηδούν τα 
συμφέροντα, 
γεννιούνται 
οι πόλεμοι. 

«Κανείς δεν είναι τόσο 
ανόητος, ώστε να 
προτιμάει τον πόλεμο 
από την ειρήνη» και 
ως σήμερα οι λαοί δεν μπορούν να 
αδελφωθούν ώστε να βάλουν ένα 
τέλος στη φρίκη του πολέμου.

Γράφει ο 
Β. Βεκούσης

Πόλεμος, η επιστήμη της 
καταστροφής

Φέρνει η τεχνολογία ευτυχία;..     
«Σοφό είναι ό,τι είναι σαφές» (Φωκυλίδης)

Η τεχνολογία κυριαρχεί παντού. Αυτά που εμείς δημιουρ-
γήσαμε, μας κατακυριεύουν…
Η τεχνολογία των πενήντα τελευταίων χρόνων έχει φέρει 
μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας. Μηχανές πα-
ντού, ίντερνετ, τηλεόραση, κινητά, σταθερά τηλέφωνα κ.ά. 
Παράλληλα η φιλοσοφία της εποχής κινείται γύρω από τη 
φανατική ιδέα «γρηγορότερα και ευκολότερα»…
Αν η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία μας, είναι φίλος μας. Αν επιβάλλεται 
στη ζωή μας, χάνουμε την εξουσία, τον έλεγχο πάνω στον εαυτό μας…
Η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας. Η τεχνολογία μάς εξυπηρετεί. Είναι το 
μέσον, όχι ο σκοπός της ζωής μας. Η ουσία βρίσκεται στις ανάγκες επι-
βίωσής μας…
Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από αγάπη, τη στήριξη, την αναγνώ-
ριση, τη συμπόνοια. Όταν είσαι ευτυχισμένος, έχεις ανάγκη να βλέπεις 
τους άλλους πρόσωπο με πρόσωπο, να τους χαμογελάς από κοντά.
Η τεχνολογία είναι εξέλιξη, είναι δημιούργημά μας και βρίσκεται στη 
διάθεσή μας για να μας υπηρετεί. Ναι στην τεχνολογία… Όχι στο ναρκω-
τικό, την αποβλάκωση… Δεν υπάρχει χημικό ή τεχνολογικό υποκατάστατο 
για την αγάπη, την ευεξία, την αναγνώριση, τη στοργή, τη χαρά, την 
κατανόηση!.. Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά κάτι από τις ανάγκες ζωής. 
«Όποιος προνοεί, δεν μετανοεί!..».
Εύχομαι να περάσουν οι δίσεκτοι καιροί παρακμής. Ο Θεός να βοηθήσει 
την επιβίωση του ανθρώπινου γένους με ειρήνη!..

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Φίλοι αναγνώστες,
Κάθε σοβαρή παράθεση προσωπι-
κών θέσεων, επιστημονικών θεωριών 
ή εκλαϊκευμένων απόψεων για ένα 
τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτό της 
τριλογίας, πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από την προσφερόμενη πρόοδο και 
γενικά επαύξηση της πνευματικής 
καλλιέργειας και γνώσης.
Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συ-
ντρέχουν και κάποιες γωνίες θεώ-
ρησης χωρίς δογματικές θέσεις, π.χ. 
θρησκευτικές ή πολιτικές. Πρόθεσή 
μου δεν είναι να ανταποκριθώ συ-
νολικά στα επιμέρους αυτής της 
τριλογίας, αφού κρίνω τον εαυτό μου 
ανεπαρκή, αλλά να θέσω ορισμένα 
βασικά ερωτήματα, τα οποία στο 
μέτρο του δυνατού είναι αναγκαία 
να… διευκρινιστούν.
Με τον όρο Σύμπαν εννοούμε οτι-
δήποτε ενυπάρχει στο χρόνο και στο 
χώρο.
Η δημιουργία του Σύμπαντος κόσμου 
εξετάζεται από την επιστημονική 
κοινότητα μέσα από τις παρακάτω 
εκδοχές / γωνίες θεώρησης.
• Κατά την Παλαιά Διαθήκη
• Κατά τους αρχαίους Έλληνες (και 
όχι μόνο)
• Κατά την κλασική φυσική
• Και τέλος κατά τη θεωρία της με-
γάλης έκρηξης.
Φίλοι μου, ας αρχίσουμε λοιπόν λέ-
γοντας ότι η ζωή που ζούμε μέσα στο 
μικρόκοσμο, όσο και ο μακρόκοσμος 
εκεί πάνω, ψηλά στον ουρανό, δεν 
αποτελούν «αυτοτελείς οντότητες», 
αλλά συνυπάρχουν και με άλλες 
οντότητες, ώστε τα «πάνω με τα 

κάτω» να τα δια-
κρίνει η παγκόσμια 
τάξη και ισορρο-
πία.
Φίλοι μου, τρεις 
(3) είναι οι επιστήμες οι οποίες ασχο-
λούνται σε βάθος με το όλον του 
Σύμπαντος και οτιδήποτε ενυπάρχει 
σ’ αυτό.
α. Η Αστρονομία, η οποία μελετά τα 
ουράνια σώματα όπως είναι οι πλα-
νήτες, τα άστρα, τα νεφελώματα, οι 
δορυφόροι των ουρανίων σωμάτων, 
οι κομήτες και οι αστεροειδείς.
β. Η Αστροφυσική, η οποία ασχολεί-
ται με τη φυσική του Σύμπαντος, δηλ. 
τη φυσική και χημική σύσταση των 
ουρανίων σωμάτων.
γ. Η Κοσμολογία, η οποία εξετάζει 
πώς γεννήθηκε - δημιουργήθηκε το 
Σύμπαν, τι υπήρχε πριν τη δημιουργία 
του, την εξέλιξη αλλά και την «κατά-
ληξη» που αυτό θα έχει.
Το Σύμπαν, φίλοι μου, δημιουργή-
θηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια 
χρόνια από μια μικρή πλην όμως 
υπέρπυκνη μάζα ύλης, η οποία 
εκρήχθηκε και όπου πριν από την 
έκρηξη αυτής δεν υπήρχε «χώρος 
και χρόνος».
Σύμφωνα με αυτό το «καθιερωμέ-
νο» μοντέλο της δημιουργίας και 
την απίστευτα μεγάλη έκρηξη ανα-
πτύχθηκε μια θερμοκρασία πολλών 
τρισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, 
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
τα υποατομικά σωματίδια, η ύλη, ο 
χώρος και ο χρόνος και αξίζει στο 
σημείο αυτό να ειπωθεί ότι η διαδι-
κασία της δημιουργίας της μεγάλης 

έκρηξης συνεχίζεται ακόμη και 
επί των ημερών μας και είναι 
άγνωστο μέχρι πότε.

Συνεχίζεται...

Ιωάννης Θ. Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, 

ΤΕΕΕ
Ερασιτέχνης Αστρονόμος 

Σύμπαν, Γη, Άνθρωπος



Aύγουστος 2022Σελ. 8 ΤΟ ΒΗΜΑ

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

ΣΣΣ..Τ, ΗΣΥΧΊΑ. Ο  ΔΗΜΟΤΗΣ-ΠΟΛΊΤΗΣ ΚΟΊΜΑΤΑΊ, ΜΗ ΤΟΝ ΞΥΠΝΑΤΕ ΓΊΑΤΊ ΧΑΘΗΚΑΜΕ!

Οι θεσμοί,οι θεσμικοί,οι παραθεσμικοί και οι αντιθε-
σμικοί[κάθε είδους αντι-συστημικοί,αντι-στασιακοί κι 
ενγένει αντί-]στην Ελλάδα έχουν γίνει ένα κουβάρι.

Οι θεσμοί παρα-βιάζονται απόλους αλλά κάτω από διαφορε-
τικές περιστάσεις[προφάσεις;],που  πολλοί αυτο-νομιμοποιούν 
στο χώρο τους ιδεολογικά,πολιτικά,κοινωνικά ,ακόμα και ηθικά.

Οι θεσμικοί υπηρετούν εκόντες/άκοντες τους θεσμούς,όσο τους 
συμφέρει.Αν αλλάξουν τα συμφέροντά τους μεταλλάσσονται εν 
μία νυκτί σε αντιθεσμικούς

Οι  παραθεσμικοί έχουν στήσει μία πολιτικο-οικονομική μηχανή 
πλά’ι’  ή και πίσω από τους θεσμούς[συνήθως με δίκτυα δια-
φθοράς και διαπλοκής] και ‘κόβουν μονέδα’[συνήθως ατιμωρητί]

Οι αντιθεσμικοί κάνουν κομματική ή πολιτική ή δημοσιογραφική 
καριέρα καταγγέλοντας τους θεσμούς μέχρι που κάποια συγκυ-
ρία τους δίνει δημόσιο αξίωμα[δήμαρχος,βουλευτής,πρόεδρος 

οργανισμού],οπότε ζητάνε από τους υφιστάμενους πιστή τήρηση/
εφαρμογή θεσμών και νόμων

Αναρωτιέμαι με τόσους ουσιαστικά α-θεσμικούς τύπους πως 
στέκεται όρθια επί 48 χρόνια η θεσμική κοινοβουλευτική συ-
νταγματική δημοκρατία μας.

Ίσως επειδή ούτε η ίδια η Δημοκρατία  έχει τόση εμπιστοσύ-
νη στην καλή λειτουργία των δημοκρατικών της θεσμών,όση 
στα δημοκρατικά ανακλαστικά της πλειοψηφίας του ελληνικού 
λαού[οι οποίοι ενδεχομένως δεν θέλουν να προσβάλλουν τους 
προγόνους μας στην Πνύκα].

ΥΓ.Ας επιλέξουμε ποιοί μύθοι εντέλει μας βολεύουν ή μας 
καθησυχάζουν:αυτοί του περιούσιου λαού[που ποτέ δεν πεθαί-
νει]ή εκείνοι των μονίμως ‘ρηγμένων’από την Ιστορία και τους 
Μεγάλους

Το σύστημα έχει καταφέρει να τα 
κάνει όλα κατά τον τρόπο που το 
συμφέρει. Θέλει τον πολίτη να κοι-
μάται, γιατί αν, παρ’ ελπίδα, ξυπνήσει 
θα χαλάσει τη σούπα σ’ αυτούς  που 
αποφασίζουν για όλα όσα καθο-
ρίζουν τη ζωή του. Μας αφήνουν 
λοιπόν, τεχνηέντως, να κοιμόμαστε. 
θέλουν να μη σκεφτόμαστε τίποτα 
άλλο, εκτός από την επιβίωσή μας.  

το σύστημα δεν θέλει να ενδιαφε-
ρόμαστε για τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και καθορίζουν τη 
ζωή μας. Το σημαντικότερο είναι  ότι τελικά το καταφέρνει! καταφέρνει 
να ανεχόμαστε την καλπάζουσα ακρίβεια, την μέτρια έως πολύ κακή 
καθημερινότητα, τη δικαιοσύνη  που είναι πολύ αργή και πολλές φορές 
άδικη και κόντρα στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Τελικά όμως και  ¨ώ 
του θαύματος¨ ο πολίτης ψηφίζει όποιον θέλει το σύστημα!  

Όταν όμως λέμε, σύστημα, πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Εννοούμε 
αυτούς που χρόνια τώρα μας κυβερνούν, αλλά τους ψηφίζουμε και από 
την επόμενη μέρα των εκλογών τους βρίζουμε, λες και δεν είμαστε εμείς 
αυτοί που τους εκλέξαμε! 

Φταίμε λοιπόν εμείς οι ίδιοι που επιτρέπουμε στο σύστημα να μας 
καθοδηγεί και να μας καταφέρνει να κάνουμε ό,τι τελικά συμφέρει όχι 
εμάς, αλλά τους άλλους, αυτούς που μας διοικούν. Μας κλείνουν, με 
τέχνη, τα μάτια και οδηγούν με σταθερότητα το χέρι μας για να ψηφί-
σουμε όχι ό,τι πρέπει, αλλά ό,τι συμφέρει το σύστημα και τη στιγμή που 
πρέπει. Είμαστε, βέβαια, ακόμα μακρυά από την  όποια εκλο-
γική αναμέτρηση αλλά πρέπει να αρχίσουμε να εμπεδώνουμε 
κάποια πράγματα από νωρίς.       

Ας αποφασίσουμε, λοιπόν, να αφυπνιστούμε και ας τους πάρουμε 
φαλάγγι, αν όχι και το SKALP!

Γράφει 
ο Δημήτης Βσσιλείου 

Δημοτικόσ Σύμβουλος 

ΘΕΣ- ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΤΕ;
Αν δηλαδή υπήρξαμε ποτέ
Αν θα θυμάται κάποιος το όνομά μας

Στ.Σταυρόπουλος,Θα σε δω ξανά στο άδοξο τέλος

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

ΠΙΝΟΥΝ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΕΣ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΉΜΑΡΧΟ;

ΑΣ ΠΙΟΥΝΕ ΞΥΔΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΕΠΙ 
ΧΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΑΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΤΕΣ ΟΤΑΝ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΟΥΣ

ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ – ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΣ , Δ. ΠΡΩΤΟΝΕΤΑΡΙΟΣ  - 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΛΠ ΔΙΝΟΥΝ 
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙ-
ΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΞΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΥ

Μετά την αντικατάσταση του δι-
κτύου ύδρευσης στην Περαχώρα, 
η οποία όπως όλα τα πράγματα 
δείχνουν δεν έγινε συμφώνα με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές,  οι 
κάτοικοι της Περαχώρας εδώ και 
δύο χρόνια πίνουν ζεστό νερό το 
καλοκαίρι σε σημείο να μην ανάβουν 
θερμοσίφωνα όταν κάνουν μπάνιο. 
Και τον δε χειμώνα, το νερό είναι 
πολύ παγωμένο που όταν ανοίγουν  
οι βρύσες νομίζεις ότι το νερό περ-
νάει από καταψύκτη. 

Ξέρεις τι είναι να ανοίγεις την 
βρύση του σπιτιού σου το καλοκαίρι 
και να βγάζει ζεστό νερό; 

Η αδιαφορία της δημοτικής αρχής 

μαζί με τον πρόεδρο ΔΕΥΑΛΠ είναι 
αχαρακτήριστη. Τον Μάιο του ’22 
σε ερώτηση του δημοτικού συμβού-
λου Γ. Καραπανάγου στον πρόεδρο 
της εταιρίας κ. Πρωτονετάριου, η 
απάντηση ήταν ότι στο επόμενο δη-
μοτικό συμβούλιο θα του απαντήσει 
για τις ενέργειες του δήμου. Έχουν 
περάσει  τρείς μήνες και απάντηση 
δεν υπάρχει. 

Δηλαδή αδιαφορούν για ένα 
ολόκληρο χωριό, την Περαχώρα. Ας 
έρθουν για ψήφους στις επόμενες 
εκλογές απαντούν με αγανάκτηση οι 
κάτοικοι της Περαχώρας. 

Αλήθεια οι υπόλοιποι εκλεγμένοι 
σύμβουλοι εκ Περαχώρας μιλιά δεν 
εχουν για το χωριό τους; 

- Κύριε Κώστα Λογοθέτη γιατί 
σιωπή; 

- Κύριε Φίλιππα Θυμή γιατί σιωπή;
- Κύριε Θανάση Γεωργίου γιατί 

σιωπή; 
- Κύριε Δημήτρη Βασιλείου γιατί 

σιωπή;
- Κυρία Μαρία Πρωτόπαππα γιατί 

σιωπή; 
Φαίνεται  ζούμε στην εποχή του 

τρελού Νερού

Οι σχέσεις του πραγματικά 
δραστήριου Αντιδημάρχου Πο-
λεοδομίας, κατά γενική ομο-
λογία των δημοτών, Κώστα 
Παντελέου και του Δημάρχου Γ. 
Γκιώνη τους τελευταίους μήνες 
έχουν φτάσει στο απροχώρητο, 
σε σημείο να μη μιλάνε, αφού 
ο Δήμαρχος τού αφαίρεσε και 
όλες τις αρμοδιότητες που είχε 
σαν Αντιδήμαρχος Πολεοδο-
μίας.

Πληροφορίες λένε ότι σκέφτε-
ται να παραιτηθεί, αλλά από το 
στενό του περιβάλλον τον πιέ-
ζουν να μην παραιτηθεί και να 

σεβαστεί τους εκατοντάδες δημότες που τον ψήφισαν και όχι μόνο.
Τον θέλουν υποψήφιο ΔΗΜΑΡΧΟ.
Οι εγκυρότατες πληροφορίες μας λένε ότι πολλοί φίλοι 

ψηφοφόροι του αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής θέλουν 
τον Κώστα Παντελέου υποψήφιο Δήμαρχο στις επόμενες 
εκλογές, κάτι που ο ίδιος δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση.


