
Άνοιξε ο χορός των υπο-
ψηφίων Δημάρχων για 
τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές, που θα γίνουν 

τον Οκτώβριο του 2023 και θα είναι 
για πέντε χρόνια πλέον η θητεία των 
Δημάρχων.

Πέντε χρόνια είναι πάρα πολλά 
για μια δημοτική θητεία και θα πρέ-
πει όταν θα έρθει η ώρα εκείνη να 
βάλουμε το χέρι στην καρδιά και να 
ψηφίσουμε.

Να ψηφίσουμε όχι με το συναί-
σθημα και το συγγενολόι μας αλλά 
με την ψυχρή λογική και τον κοινό 
νου. Διότι κάθε φορά ψηφίζουμε 
οι περισσότεροι με το συναίσθημα 
και ιδού μέχρι σήμερα τα αποτελέ-
σματα για έναν από τους πλουσιό-
τερους Δήμους και η πρώτη κάπο-
τε «Λουτρόπολη» της Ελλάδος που 
ήταν το Λουτράκι. 

Από τη μεταπολίτευση έως σήμε-
ρα έχουν περάσει δυστυχώς λίγοι 
Δήμαρχοι, διότι η δημαρχιακή κα-
ρέκλα είναι φαίνεται αναπαυτική και 
με την ψήφο όλων μας οι Δήμαρ-
χοι κάθονταν 12 χρόνια (ζήσε Μάη 
μου), πλην μιας εξαιρέσεως ενός 
Δημάρχου. Βρείτε το όνομα εσείς.

Ποιοι έφεραν το Δήμο σε αυτή την 
κατάσταση;

Γι’ αυτό, αγαπητοί φίλοι αναγνώ-
στες, θα πρέπει όταν έρθει η ώρα 
των δημοτικών εκλογών - υγεία να 
έχουμε - δεν πρέπει να μας ξανακο-
ροϊδέψουν με τις χαιρετούρες τους, 
τα χαμόγελα τα ψεύτικα και τα χτυ-
πήματα στην πλάτη. Δεν πρέπει να 
ψηφίσουμε τον φίλο, τον ξάδελφο 

και γενικά κάποιον από το συγγε-
νολόι μας, όταν δεν είναι ικανός να 
προσφέρει σε αυτόν το Δήμο, που 
από πρώτος στην Ελλάδα κάποτε, 
είναι πλέον  ουραγός.

Έτσι λοιπόν με τα χτυπήματα στην 
πλάτη, τα ψεύτικα χαμόγελα και τις 
χαιρετούρες, που αυτό έχουν μάθει 
να κάνουν κάθε προεκλογική περί-
οδο και όταν κερδίσουν τις εκλογές, 
μην τους είδατε, μην τους απαντή-
σατε.

Έχουμε το χρόνο μπροστά μας να 
ξαναγράψουμε γι’ αυτά.

Είναι καιρός να πάρουν όλοι τους 
- και οι υποψήφιοι, αλλά περισσότε-
ρο και οι πολιτικοί γυρολόγοι - ένα 
καλό μάθημα. Εμείς είμαστε εδώ για 
να σας θυμίζουμε τα «καμώματα» 
του κάθε «πονηρού» υποψήφιου και 
του κάθε πονηρού πολιτικού γυρο-

λόγου.
Μέχρι σήμερα επίσημη ανακοί-

νωση καθόδου έχουμε μόνο της κ. 
Πρωτοπαππά. Αλλά είναι σίγουρη 
η κάθοδος του κ. Γκιώνη, σημερι-
νού Δημάρχου, και ένας ίσως συν-
δυασμός που βρίσκεται στα σκα-

ριά. Δεν θα κάνουμε σήμερα την 
ανάλυση των υποψηφίων και της 
παρέας τους, αλλά θα είναι ευχής 
έργο ο νέος συνδυασμός που βρί-
σκεται στα σκαριά να πάρει σάρκα 
και οστά, για να αλλάξει το πολιτικό 
σκηνικό σε αυτό το Δήμο.

ΑΝΟΊΓΕΊ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ 
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΊΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Δύο προς το παρόν οι υποψήφιοι...Κι ένας ίσως στα σκαριά;

Οι συνεργάτες και ο εκδότης 
της εφημερίδας μας σας εύχονται 

Καλή Χρονιά με υγεία !!!

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Στο μαύρο σκοτάδι η κεντρική πλατεία Λουτρακίου παρά τον στολισμο...

... και  όταν σβήσουν τα Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και πυκνώσει ολόγυρα το σκοτάδι,  τότε θα 
«λάμψουν» σαν πυγολαμπίδες, οι χιλιοειπωμένες θεωρίες, για την καλυτέρευση του Λουτρακίου.

Γιατί τελικά ο Γολγοθάς μας,  έχει εκτός από ανηφόρα και μεγάλα σκοτάδια!
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Διαβάστε και το παρακάτω! 
Την δήλωση της Προέδρου 

Μονογονεϊκών οικογενειών Βο-
ρείου Ελλάδος, κ. Νατάσας Δα-
λακλή Μετά από απόφαση της 
κυβέρνησης να παραχωρήσει 
έδαφος και σπίτια στους μετανά-
στες και μετά από τον νόμο που 
θέτει προς ψήφιση όπου:
* Κάθε “μετανάστης” θα προηγεί-
ται στους καταλόγους του ΟΑΕΔ 
για εύρεση εργασίας.
* Κάθε μετανάστης θα έχει δικαί-
ωμα σύνταξης συμπληρώνοντας 
1000 ένσημα (τρία χρόνια εργα-
σίας).
*Κάθε μετανάστης θα έχει φορο-
λογική ασυλία.
* Κάθε μετανάστης θα έχει δωρε-

άν οικία, ρεύμα, νερό, ίντερνετ.
ΔΗΛΩΝΩ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ 
ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, 
ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ, ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 
ΙΣΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΥΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩ-
ΘΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ… ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 
ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ-
ΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΡΟ-
ΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣ-
ΜΟΥ ΑΥΤΟΥ.

ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΦΡΟ-
ΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ 
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ 
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”.
Σε αυτή μου την κίνηση, σας 
θέλω όλους/ες δίπλα μου. Είμαι 
σίγουρη πως θα είμαστε πολλοί 
και όλοι μαζί ένα σώμα μια ψυχή.
Με εκτίμηση σε όλους τους συ-
μπατριώτες και συμπατριώτισσες!!

Έδωσε την παραίτησή του 
στην πρόεδρο του Δημο-

τικού Συμβουλίου ο Δημήτρης 
Βασιλείου, αρχηγός της δημο-
τικής παράταξης ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑ-
ΣΗ. Τους λόγους της παραί-
τησης δεν τους γνωρίζουμε, 
αλλά σίγουρα δεν θα είναι και 
οι πραγματικοί. Αυτό συνηθί-
ζεται στην πολιτική. Άλλα λένε και άλλα εννοούνε, 
άλλα εννοούνε και άλλα κάνουν.
Ευχόμαστε στον γιατρό, εάν δεν ιδιωτεύσει, να ξανα-
σχοληθεί με τα κοινά σε κάποιον δημοτικό συνδυα-
σμό, διότι παρά του ότι, όπως λένε οι Περαχωρίτες, 
είναι λίγο «κλόκας - ξεροκέφαλος», οι περισσότερες 
παρεμβάσεις για το συμφέρον του Δήμου και κατ’ 
επέκταση των δημοτών ήταν πάρα πολλές. Γιατρέ 
μου, όπως λέει και το άσμα, καλή τύχη όπου κι αν 
πας - εάν πας.

Για να ορ-
γανωθεί η 

πολιτική ανα-
ζ ω ο γ ό ν η σ η 
του Λουτρακί-
ου χρειάζεται 
να σχηματιστεί 

νέα ή ακόμη νέες δημοτικές πα-
ρατάξεις για να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις 
και να έχουν πυρήνα την ακομμά-
τιστη πολυσυλεκτικότητα που θα 
απαρτίζεται από νέα και αδιάφθο-
ρα πρόσωπα και τα οποία έχουν 

δώσει τα διαπιστευτήριά τους 
στην κοινωνία μας και όχι μόνο.

Με αρχηγό χαμηλών τόνων και 
όχι αλαζόνα ή ξερόλα, ο οποίος θα 
προάγει το διάλογο, τη διαφάνεια 
και τη συνεργασία.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν 
τα μάτια τους ανοιχτά στους «δού-
ρειους ίππους», που σίγουρα θα 
θελήσουν να τους πλαισιώσουν 
εξωθεσμικά συμφέροντα για να 
τους χειραγωγήσου.

Αυτά είναι μερικά εχέγγυα με 
τα οποία πρέπει να είναι εφοδια-

σμένη μια νέα δημοτική παράταξη, 
που θα έχει σαν στόχο την επίλυση 
των πολλών και μεγάλων προ-
βλημάτων του Δήμου μας αλλά 
και των δημοτών.

Η γνώμη των συνδημοτών μας 
κατά τη μεγάλη τους πλειοψηφία 
είναι η εξής.

Με τους ίδιους και τους ίδιους 
πολιτικούς γυρολόγους που πε-
ριφέρονται πότε από δω και πότε 
από εκεί, που είναι πάρα πολλοί 
και σε κάποιο επόμενο φύλλο μας 
θα τους αναφέρουμε, ο τόπος μας 

μέχρι σήμερα δεν έχει χαΐρι και 
προκοπή. Αν δυστυχώς συνεχιστεί 
το ίδιο σκηνικό, είμαστε άξιοι της 
τύχης μας και δεν θα φταίει κανείς 
για την μη καλυτέρευση της κα-
τάστασης, παρά μόνο οι δημότες 
ψηφοφόροι.

Γιατί όπως δίδασκε και ο Σο-
φοκλής: «Κράτιστον κτημάτων 
ευβουλία», που σημαίνει το πιο 
ισχυρό απόκτημα είναι η σωστή 
απόφαση ή κατ’ εμάς «όποιο φρού-
το θα διαλέξεις, αυτό και τελικά 
θα φας».

Από τον άμβωνα της Πανα-
γίας Γιάτρισσας ο πατέ-

ρας Νικόλαος Βασιλόπουλος 
ευχαρίστησε όλους εκείνους 
που προσφέρουν τρόφιμα και 
ρούχα στο φιλόπτωχο της Πα-
ναγίας, που βοηθάει 150 και 
πλέον άτομα την εβδομάδα.
Δεν μάσησε τα λόγια του όταν 

μίλησε για τη δημοτική αρχή 
του Δήμου μας, που δεν έχει 
βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια 
το θεάρεστο έργο του φιλό-
πτωχου της Παναγίας Γιάτρισ-
σας, αλλά και για το σπουδαίο 
έργο που τελείται σε όλο το 
Νομό μας από τη Μητρόπολη 
και τον Μητροπολίτη μας.

Ο συμπολίτης Δημήτρης 
Κολλιάκος, μέσα από την 

στήλη της εφημερίδας μας,  
θέλει να εκφράσει την δη-
μόσια  ευγνωμοσύνη και τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες του,  
προς τον πρωτοπρεσβύτερο 
της Παναγίας Γιάτρισσας Λου-
τρακίου πατήρ Νικόλαο Βασι-
λόπουλο, ο οποίος,  στην πιο 
τραγική και οδυνηρή  στιγμή 

που βίωσε η οικογένειά του με  
τον θάνατο του πολυαγαπη-
μένου της  παιδιού,  έκανε ότι 
ήταν ανθρωπίνως δυνατό για 
να της συμπαρασταθεί ώστε 
να μετριαστεί η αδόκητη και 
δυσαναπλήρωτη απώλειά του, 
αποδεικνύοντας για άλλη μία 
φορά , το ισχυρότατο πνεύμα 
αγάπης για το συνάνθρωπο 
που τον χαρακτηρίζει!

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο Σπύρος Ο Σπύρος 
Γιαλοψός Γιαλοψός 
γράφειγράφει

ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΣ 
ΔΕΝ ΜΑΣΑΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΝΙΚΟΛΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΛΛΙΑΚΟ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΠΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”

ΕΣΤΡΙΨΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Προς το νέο δημοτικό συνδυασμό
ή συνδυασμούς που ίσως δημιουργηθούν

Σύμφωνα με  έγγραφο, απάντηση της  ΕΡΓΟΣΕ 
προς τον δήμο Λουτρακίου, (που εξασφάλι-

σε κατά αποκλειστικότητα η εφημερίδα μας) 
μέχρι τα τέλη του 2023, θα έχει ολοκληρωθεί το 
κρίσιμο  για την συγκοινωνιακή προσπελασιμό-
τητα και  ανάπτυξη του Λουτρακίου, έργο, της 
σύνδεσης της πόλης μας, με τον προαστιακό σι-
δηρόδρομο, που αποτελεί πάγια και διαχρονική 
απαίτηση της τοπικής μας κοινωνίας! 
 Σημειώνεται πως ο τερματισμός του προαστι-
ακού, θα  γίνεται σε ένα κομβικό σημείο, στην 
οδό Αιγαίου, με το οποίο παρέχεται η δυνατότη-
τα στον επιβάτη, να εισέρχεται στο κέντρο και 
την παραλία του Λουτρακίου πεζός, δίχως  να 
ξοδεύει χρήματα και για άλλο μεταφορικό μέσο. 
Ενώ συμπληρωματικά με τον τερματικό σταθμό 
της  Αιγαίου, θα λειτουργεί και δεύτερη στάση 
προαστιακού,  στην είσοδο της πόλης, στην οδό 
Παπανικολάου.

ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2023 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ TΟ 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ! 
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Καταλυτικής σημασίας  ήταν 
η παρουσία του αντιδημάρ-

χου  Σπύρου Ράτη, σε ακόμα μία 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, αφού ο άριστα διαβα-
σμένος αντιδήμαρχος των Αγίων 
Θεοδώρων, σε διάφορα ερωτή-
ματα που τέθηκαν, σχετικά με 
το εξελισσόμενο έργο του προ-
αστιακού, έδωσε και πάλι μεστές 
απαντήσεις, οι οποίες δεν μπόρε-
σαν να αμφισβητηθούν! Αποδει-
κνύοντας  όχι μόνο τις γνώσεις  
του αλλά και  την αταλάντευτη 
στήριξή του στο συγκεκριμένο 
έργο, του Λουτρακίου,  με την 

ίδια ευκολία, που κάνει και για  
θέματα της γενέτειρας περιοχής 
του!
Ακολούθως και ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης “Αλλάζου-
με Μαζί” κ. Γιάννης Καραπανά-
γος, ο οποίος υπενθυμίζουμε, 
πως είναι από τους δημοτικούς 
συμβούλους που με τις μεγα-
λειώδεις τοποθετήσεις του, έχει 
συμβάλει τα μέγιστα, προκειμέ-
νου να αποσαφηνίζονται κατά 
καιρούς τα πράγματα γύρω από 
το εν λόγω έργο, έθεσε και αυτός 

με την σειρά του  στην τελευταία 
συνεδρίαση  του ΔΣ για το 2022,   
τα πράγματα στη σωστή τους 
βάση, και μάλιστα απέσπασε και 
την σύμφωνη γνώμη του δημάρ-
χου, προκειμένω   να καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια,  ώστε 
το κρίσιμο αυτό συγκοινωνιακό 
έργο για τον δήμο Λουτρακίου 
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώ-
ρων, να ολοκληρωθεί εντός του 
2023, όπως προβλέπει το αναθε-
ωρημένο χρονοδιάγραμμα της 
ΕΡΓΟΣΕ!

ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, 
Ο ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ!

Μετά το θάνατο του Α΄ Κυβερνήτη της Ελ-
λάδος Ιωάννη Καποδίστρια στις 9-10-

1831, η χώρα μας μπήκε σ’ ένα νέο κύκλο 
εσωτερικών πολέμων. Κατάληξη των εμφυ-
λίων σπαραγμών υπήρξε η εγκαθίδρυση της 
Μοναρχίας του Όθωνα, που κράτησε μέχρι το 
1863.
Την εξουσία αμέσως μετά τη δολοφονία του 
Ι. Καποδίστρια ανέλαβε η τριανδρία Αυγου-
στίνου Καποδίστρια, Κολοκοτρώνη, Κωλέττη.
Οι αντιπολιτευόμενοι όμως ζήτησαν τη σύ-
γκληση νέας Εθνοσυνελεύσεως, η οποία και 
θα όριζε αυτή τη νέα κυβέρνηση. Η τριανδρία 
απέρριψε τις προτάσεις αυτές και η συνέλευ-
ση που συνήλθε στο Άργος διχάστηκε.
Έτσι η πλειοψηφία διόρισε τον Αυγουστίνο 
Καποδίστρια μοναδικό κυβερνήτη της Ελλά-
δος.
Στο Άργος ξέσπασαν γι’ αυτό το λόγο ταρα-
χές με πρωταγωνιστές τους Ρουμελιώτες. Ο 
Αυγουστίνος για να στερεώσει την εξουσία 
του, αποφάσισε να τους χτυπήσει και να τους 
απωθήσει πέρα από τον Ισθμό, όπως μας ιστο-
ρεί ο αείμνηστος Κορίνθιος ιστορικός Ματ-
θαίος Ανδρεάδης.
Οι άταχτοι Ρουμελιώτες, Μωραΐτες πληρε-
ξούσιοι και στρατιωτικοί αντικαποδιστριακοί 
με τον Κωλέττη επικεφαλής στις 13 Δεκεμ-
βρίου 1831 κατέφυγαν μαινόμενοι στην Κό-
ρινθο, όπου συνήλθαν σε αντισυνέλευση και 
εξέλεξαν πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά.
Σε διακήρυξή τους προς τους ευρισκομένους 
στην Ύδρα ομόφρονες πληρεξουσίους ανα-
φέρουν τις προσπάθειες που έκαναν να ενώ-
σουν το έθνος κατά τρόπον που η φρόνησίς 
τους υπαγόρευσεν, αλλά οι κόποι τους απέβη-
σαν άκαρποι, αφού οδηγήθηκαν σε εμφύλιο 
πόλεμο. 
Επιθυμούμε να συναντηθούμε με τους πλη-
ρεξουσίους των άλλων νήσων του Αιγαίου, 
για να σκεφθούμε περί των γενικών συμφε-
ρόντων του Έθνους.
Εμείς ευρισκόμεθα στην Κόρινθο και μεταβαί-
νουμε στην Περαχώρα κι εκεί σας περιμένου-
με.
Η δύναμη των αντικαποδιστριακών ήταν 

πολύ μεγάλη και αφού από 
την Κόρινθο πέρασαν τον 
Ισθμό, έφτασαν στην Περα-
χώρα, όπου κάλεσαν και τα 
άλλα σώματα που ήταν στη 
Μεγαρίδα καθώς και τους 
Υδραίους.
Ο Μακρυγιάννης (1797-
1864), που είχε προσχω-
ρήσει στους αντικαποδι-
στριακούς, αναφέρει ότι το 
ντουφέκι δούλεψε τόσα με-
ρόνυχτα, που σκοτώθηκαν απ’ το ένα μέρος 
και από το άλλο περίπου από τριακόσια πενή-
ντα, όλο το άνθος των παλικαριών.
Τελικά ηρέμησαν τα πράγματα, συνομιλήσαμε 
και έπαψε το ντουφέκι και αφού πήραμε τους 
πληρεξουσίους που ήταν με το μέρος μας, πή-
γαμε στην Κόρινθο.
Εκεί το κάστρο του Ακροκορίνθου βαστού-
σαν οι οπαδοί του Αυγουστίνου Καποδίστρια, 
οπότε εμείς φτιάξαμε δική μας κυβέρνηση, 
ώσπου να ’ρθουν οι δικοί μας από την Ύδρα.
Τότε με διατάζουν, αναφέρει ο Μακρυγιάν-
νης, εμένα και όλους τους αξιωματικούς που 
ήταν μαζί μου και πήγαμε στην Περαχώρα για 
να πληροφορήσουμε τους κατοίκους να μας 
δεχθούνε, ενώ το κρύο ήταν τσουχτερό και το 
χιόνι αρκετά πυκνό.
Αφού τους μίλησα και μείνανε ευχαριστημέ-
νοι, δέχθηκαν να πάει εκεί όλη η διοίκηση με 
τους πληρεξουσίους.
Στην Περαχώρα η αντικαποδιστριακή συνέ-
λευση εξέλεξε ως κυβερνητική επιτροπή τους 
Κωλέττη, Ζαΐμη και Γ. Κουντουριώτη, μολο-
νότι οι δύο τελευταίοι απουσίαζαν. Ουσιαστι-
κά ηγέτης ήταν ο Κωλέττης.
Οι κάτοικοι μάς δέχθηκαν με ανοιχτές τις 
αγκάλες. Αν και ο χειμώνας ήταν βαρύς, μας 
έδωσαν ζωοτροφές και μας περιποιόντουσαν 
λέγοντάς μας ότι: «Καθόμαστε εμείς νηστικοί 
και φάτε εσείς που προσπαθείτε να γίνου νό-
μοι».
Έτσι επαναλαμβανόταν αυτό που συνέβη το 
1824, όταν υπήρχαν στη χώρα δύο κυβερνή-
σεις.

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων 

και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώ-
νυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333
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Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

ΑΝΑΚOIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡIΑΣ 
ΠΡΩΤΌΠΑΠΠA ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΓΊΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ...

Η απουσία της δημοτικής αρχής 
Γκιώνη είναι εντυπωσιακή σε 

όλα τα μήκη και πλάτη του δήμου 
μας.

Στους Αγίους Θεοδώρους, η τετρα-
ετία αυτή ήταν και συνεχίζει να εί-
ναι μία χαμένη εποχή για την πόλη 
και τους κατοίκους της.
Σημειώνουμε το τι συνέβη στους 
σημαντικούς τομείς και τα μεγά-
λα προβλήματα που κρατούν τους 

Αγίους Θεοδώρους, δέσμιους της ανικανότητας.
Όλα τα προβλήματα έμειναν άλυτα. 

•  Αλιευτικό καταφύγιο: Οι μελέτες είναι χαμένες σε κάποια 
συρτάρια και δεν υπήρξε η παραμικρή κινητικότητα

•   Πεζοδρόμια: Εγιναν κάποιες παρεμβάσεις χωρίς μελέτες 
και με άγνωστο σε όλους κόστος.Ακόμα η αντιπολίτευση 
περιμένει τις μελέτες στο δημοτικό συμβούλιο

•    Πευκάκια: Η περιβόητη αξιοποποίηση τους ήταν απλά 
λόγια του αέρα

•    Σουσάκι: Η περιβόητη αξιοποίηση του ήταν απλά λόγια 
του αέρα

•  Παιδικός σταθμός Βαρδινογιάννη: Πριν ένα χρόνο ο πρό-
εδρος της Μότορ Οίλ ανακοίνωσε ότι θα κάνει δωρεά 
ένα σύγχρονο παιδικό σταθμό στους Αγίους Θεοδώρους. 
Εκτοτε δεν υπήρξε η παραμικρή ανταπόκριση από τον 
δήμο και τον δήμαρχο

•  Δημοτικά τέλη: Αυξήθηκαν κατά 150% και την πληρώ-
νουν τα αδύναμα νοικοκυριά 

•  900.000€ Δέδε: Που και πως αξοιοποιήθηκαν στους Αγί-
ους αυτά τα λεφτά;;

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Ενώ ήταν έτοιμη και  η Β2 
φάση έχει πάει πάλι από την αρχή και ψηφίστηκε πάλι η 
Β1 φάση.
Καλούμε την δημοτική αρχή να απαντήσει σε όλα αυτά!

Αντωνίου Δημήτριος
Managing Director

Θέση Λειβαδάκι (έναντι Καζίνο) 20300 Λουτράκι
τηλ. κέντρο: 2744 0 69300 fax: 2744 0 69301 κινητο: 6945 333223

www.forcesec.gr
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Ο Γιώργος Νά-
θενας, εί-

ναι ένας υψηλής 
ειδίκευσης και 
εμπειρίας συγκοι-
νωνιολόγος, με 
αποδεδειγμένη 
και αναγνωρι-
σμένη πολύχρονη 
εμπειρία, στον 

σχεδιασμό μίας σειράς μεγάλων συγκοι-
νωνιακών έργων της χώρας, μεταξύ 
των οποίων, συμπεριλαμβάνεται και 
η επέκταση του προαστιακού σιδηρο-
δρόμου στο Λουτράκι! 
 Επίσης είναι διαπρύσιος υποστηρικτής 
του  «valley engineering» στην κατα-
σκευή των έργων υποδομής, δηλαδή, 
των επιλογών που ενέχουν την  βέλτιστη  
συμφέρουσα τεχνοοικονομική λύση, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται πάντα, η ορθότερη  
αξιοποίηση του υστερήματος του  ελληνι-
κού λαού!
Απόδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση, 
αποτελεί και   ο αρχικός  προϋπολογισμός 
κατασκευής για το ♻️φιλοπεριβαλλοντικό 
έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου στο 
Λουτράκι, που  αποκλιμακώθηκε από 
τα 25εκ.€, στα 10εκ.€ tabula rasa, 
χάριν στον  Γιώργο Νάθενα! 
 Αφού η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
με την συμμετοχή πολιτικών παραγόντων 
και ομάδας έγκριτων συγκοινωνιολόγων/ 
πολεοδόμων, επικεφαλής των οποίων, 
ήταν ο περί ου ο λόγος επιστήμονας, στις 
6 Δεκεμβρίου 2011 στο δημαρχείο Λου-
τρακίου, αποτέλεσε το εφαλτήριο, ώστε 
στην συνέχεια, να κατατεθουν από την 
εν λόγο ομάδα επιστημόνων,ωεντελώς 
αφιλοκερδώς στον δήμο μας, οι τεχνικές 
κατευθύνσεις, για το έργο του προαστια-
κού,  προκειμένου αυτές να υιοθετηθούν 
και να σταλούν από τις τεχνικές υπηρε-
σίες του Δήμου Λουτρακίου, στον ΟΣΕ/
ΕΡΓΟΣΕ,  για να εκπονηθούν οι σχετικές 
μελέτες (όπως έγινε) ώστε τελικά, να 
συσχετιστούν όλα τα προβλεπόμενα του 
νέου Γ.Π.Σ.  Λουτρακίου, με το υπό εξέλι-
ξη, έργο του προαστιακού!  
 Εκτός όμως από συγκοινωνιολόγος, ο 
πολυπράγμων  Γιώργος Νάθενας, (που 
τυχαίνει να είναι και προσωπικός φίλος 
του γράφοντα) είναι παράλληλα μαθημα-
τικός και συγγραφέας.  
 Ένεκα αυτής της συγγραφικής του ιδι-
ότητας, ο Γιώργος Νάθενας, έχει τιμηθεί 
πολλές φορές για τα έργα του, με πιο 
πρόσφατη, την τιμή που του απένειμαν,  
σε μια περίλαμπρη εκδήλωση, το 2018, 
οι αρχές της περιφέρειας δυτικής Πελο-
ποννήσου.  Για το τελευταίο συγγραφικό 
του έργο, μέσα από το οποίο, αναδεικνύ-
εται η καθοριστική συμβολή του σιδηρο-
δρόμου στην οικονομική-τουριστική αλλά 
και στη αγροτική ανάπτυξη της δυτικής 
Ελλάδας γενικότερα και ειδικότερα του  
νομού Ηλείας, με την μεταφορά των  φη-
μισμένων αγροτικών προϊόντων, της συ-
γκεκριμένης περιοχής, όπως είναι λ.χ. η 
σταφίδα!
 Για την ιστορία, στην τελετή για  την 
παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού 
Γιώργου Νάθενα, (που  εκτός των άλλων,  
βρίθει ιστορικών ντοκουμέντων, ενώ είναι 
εμπλουτισμένο με ένα σπάνιο φωτογρα-
φικό  υλικό)  πρωτοστάτησαν ο τότε πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Κατσι-
φάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας,  κ. 
Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο δήμαρχος της 
Αρχαίας Ολυμπίας Ευθύμιος Κοτζάς κ.α. 

επίσημοι της περιοχής. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Γιώργος 
Νάθενας, είναι βασικό στέλεχος της 
συντακτικής ομάδας των επιστημό-
νων,  του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου  
"ΑΘΉΝΑ 2021". 
•  Έχει πρωτοστατήσει από νευραλγικά 
πόστα, στις ενέργειες του 1990, προκει-
μένου να τεθούν σε επαναλειτουργία, με 
πλέγμα τακτικών σιδηροδρομικών δρο-
μολογίων, οι σιδηροδρομικές γραμμές 
Ναυπλίου,  Στυλίδας και Λουτρακίου. 
Στόχοι που τελικά ευοδώθηκαν όλοι!
• Έχει συμμετάσχει το 1993, στις δυνα-
μικές κινητοποιήσεις- αντιδράσεις, τις 
οποίες είχαν οργανώσει από κοινού,   ο 
Δήμος Λουτρακίου,  ο Δήμος Χαλκίδας 
και η Π.Ο.Σ. για την εν μία νυκτί, εξωφρε-
νική  αύξηση 80% των σιδηροδρομικών 
εισιτηρίων! 
• Ενώ ο Γιώργος Νάθενας, είχε ανεξά-
ντλητη συμμετοχή  και στην συγγραφή, 
του δίτομου βιβλίου, πραγματικά ορό-
σημο για την ιστορία των συγκοινωνιών 
της Αθήνας και των περιχώρων «Από τα 
Παμφορεία στο Μετρό» στο οποίο,  
συμμετείχαν  κι άλλοι καταξιωμένοι επι-
στήμονες,  όπως ο γνωστός πολεοδόμος 
κ.Νάσος Κόκκινος και ο καθηγητής 
Ε.Μ.Π. κ Θάνος Βλαστός! 
• Στο εντυπωσιακό του παλμαρέ, περι-
λαμβάνεται  και η καθοριστική συμβολή, 
(ως στέλεχος του ΟΣΕ)  στην εκπόνηση 
της Στρατηγικής Μελέτης  Σχεδιασμού 
(Σ.Μ.Σ.) , για  τον Νέο Ηλεκτροκίνητο 
Προστατικό Σιδηρόδρομο, από την  Αθήνα 
προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέ-
λος, τον μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολι-
κής Μεσογείου, τον Πειραιά, την Χαλκίδα, 
την Κόρινθο και φυσικά το Λουτράκι! 
★ Σημαντική σημείωση: 
  Ο Γιώργος Νάθενας, εκτός του ότι 
συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 
συγκοινωνιολόγους της χώρας, είναι 
και ένας εκ των βασικών τεχνικών 
συμβούλων, που συνεργάστηκαν όλα 

αυτά τα χρόνια, εντελώς αφιλοκερ-
δώς με την Πρωτοβουλία Πολιτών & 
Φορέων για την σύνδεση του Λου-
τρακίου -από την οδό Αιγαίου- με τον 
προαστιακό σιδηρόδρομο !
  Ως εκ τούτου, θα ήταν μεγάλη παρά-
λειψη,  να μην τον ευχαριστήσουμε 
δημόσια, για αυτήν την άοκνη υπο-
στήριξη που έδειξε, στην  πάγια και 
διαχρονική απαίτηση της κοινωνίας 
του Λουτρακίου, για να εκσυγχρονι-
στεί συγκοινωνιακά , με τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον, η ιστορικότερη λου-
τρόπολη της Ελλάδας...

ΣΤΟ «ΒΑΓΟΝΙ» ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΈΓΚΡΙΤΟΥ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ,  
ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΑΘΈΝΑ...

ΧΡΈΙΑΖΟΜΑΣΤΈ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ 
ΤΈΡΤΙΠΙΑ ΚΑΙ ΥΠΈΚΦΥΓΈΣ

Του Δημητρίου 
Καραπατά

Οι καιροί 
δεν περι-
μ έ ν ο υ ν 
και έχουμε 
κ α θ ή κ ο ν 
όσοι με τον 
ο π ο ι ο ν δ ή -
ποτε τρόπο 
εμπλεκόμα-

στε στα δημοτικά πράγματα του Λου-
τρακίου, να μιλήσουμε με την γλώσσα 
της αλήθειας στους συμπολίτες και συ-
μπατριώτες μας.
Οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα μικρο-
συμφέροντα, η διπολική πολιτική συ-
μπεριφορά, πρέπει να παραμεριστούν 
ΤΩΡΑ  και να αναδειχθεί η πραγματικό-
τητα και το μέλλον του τόπου που αγα-
πάμε και ζούμε σε αυτόν.
Ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας Αγί-
ων Θεοδώρων, πρέπει να αλλάξει πο-
ρεία και να ξεφύγει από την μιζέρια και 
την υποβάθμιση. Αλλά για να συμβεί 
αυτό πρέπει πρώτα να αλλάξει η σημε-
ρινή δημοτική αρχή, που η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών την θεωρεί κα-
τώτερη των περιστάσεων και των προ-
βλημάτων.
Η αλλαγή δημοτικής αρχής είναι αδια-
πραγμάτευτο διακύβευμα των ερχόμε-
νων δημοτικών εκλογών.
Όσοι υποκριτικά και κουτοπόνηρα, επι-
καλούνται την αλλαγή αλλά την θέλουν 
για τον εαυτόν τους, προσφέρουν χείρι-
στη υπηρεσία στον τόπο και τους πολί-
τες.
Αλλαγή σημαίνει, αλλαγή προσώπων 
και πολιτικών, χωρίς υποσημειώσεις ή 
δεύτερες σκέψεις.
Έχουμε χορτάσει από υπέρ-πατριώτες 
που βάζουν πρώτα τον εαυτόν τους 
και μετά όλα τα άλλα. Χορτάσαμε από 
ατέρμονες συζητήσεις που στην ουσία 
αναζητούν να βρουν αιτίες και λεπτομέ-
ρειες για να φτάσουν στην διαφωνία.
Βαρεθήκαμε πιά και κουράσαμε αφόρη-
τα και τους συμπολίτες μας.
Δυστυχώς κάποιοι υπονομεύουν και 
μάλιστα με τρόπο απαράδεκτο κάθε 
προσπάθεια που έχει τις προϋποθέσεις 
να αλλάξει την μοίρα του δήμου μας.
Θεωρητικά λένε ότι έπρεπε χθες να είχε 
αλλάξει η παρούσα δημοτική αρχή, 
αλλά αύριο αν δεν είναι οι ίδιοι οι κερδι-
σμένοι, δεν τους νοιάζει και πολύ.
Πατριώτες μου,
Η δική μας γενιά, η δική μας τοπική 
ιστορία και η αξία των ανθρώπων που 
κατοικούμε αυτόν τον τόπο, είναι μία 
ιστορία με λεβέντικη και καθαρή στά-
ση, με ευθύνη και συνείδηση.
Αρνούμαστε να αποδεχτούμε, πολιτικά 
παιχνίδια που στο τέλος το μόνο που θα 
καταφέρουν είναι να συντηρήσουν για 
άλλα πέντε χρόνια την δημοτική αρχή 
Γκιώνη στην εξουσία.

Είναι η ώρα που νέα πρόσωπα, με ήθος, 
συνέπεια, γνώσεις και ανοικτά μυαλά 
πρέπει να αναλάβουν την μοίρα του 
τόπου μας. Επιβάλλεται η ενότητα όλων 
όσων πραγματικά αγωνιούν και έχουμε 
δει που οδηγηθήκαμε. Οι  παράγοντες 
και οι διάφοροι αυτόκλητοι σωτήρες εί-
δαμε που μας οδήγησαν μέχρι σήμερα .
Ο καιρός των καταφερτζήδων έχει πα-
ρέλθει.
Καιρό τώρα είμαστε υπέρμαχοι της ενό-
τητας, με αρχές και θέσεις για την μεγά-
λη αλλαγή που έχει ανάγκη ο δήμος.
Η αλλαγή πρέπει να συντελεστεί ανε-
ξάρτητα από το ποιος θα ηγηθεί της 
προσπάθειας ανασυγκρότησης του 
δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων.
Στο χέρι μας είναι ο επόμενος δήμαρ-
χος να έχει τα τυπικά και τα ουσιαστικά 
, αλλά ιδιαίτερα τα ΠΟΙΟΤΙΚΑ προσόντα 
προκειμένου να ενώσει και  να δημιουρ-
γήσει ένα νέο τοπίο, ανάπτυξης μαζί 
όμως με την κοινωνία.
Η κοινωνία αναδεικνύει τους ηγέτες.  
Όσοι  προσπαθούν να επιβληθούν  με 
τερτίπια και υπεκφυγές, στο τέλος μέ-
νουν ολομόναχοι.
Έχουμε  καταθέσει τις προτάσεις μας 
και  θα παλέψουμε μέχρι τέλους, αφού 
έχουμε  θέσει τους  εαυτούς  μας, στη 
θέση του απλού στρατιώτη, που δεν δι-
εκδικεί αρχηγίες, τίτλους και απολαβές.
Απλοί  στρατιώτες.
Αν δεν υπονομεύσουμε την προσπά-
θεια, συγκρότησης ενός μεγάλου με-
τώπου αλλαγής, αν μιλήσουμε όλοι 
καθαρά και αφήσουμε στην άκρη προ-
σωπικές φιλοδοξίες, πρόσωπα υπάρ-
χουν που μπορούν να πάνε τον τόπο  
μπροστά.
Με τις μικρές μας δυνάμεις θα πολε-
μήσουμε μέχρι το τέλος για να αλλάξει 
σελίδα ο δήμος μας, ανεξάρτητα από 
πρόσωπα.

Τα ψέματα τελείωσαν.
Όσοι αγαπούν τον τόπο πρέπει να υπο-
στείλουν επάρσεις και αλαζονεία και να 
διακηρύξουν δημόσια την απαίτηση για 
αλλαγή της  δημοτικής αρχής.
Όσοι πιστεύουν στους συμπολίτες μας 
και στον τόπο μας, έχουν καθήκον να 
αφήσουν την κοινωνία να μιλήσει.
Τόσο καιρό που μιλάμε εμείς, δεν κατα-
φέραμε το παραμικρό.
Σεμνότητα, σοβαρότητα και συστρά-
τευση για να πάμε στην επόμενη μέρα,  
με αισιοδοξία και με την καλύτερη δυ-
νατή ηγεσία.
Είναι στο χέρι μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νευροχειρουργός

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
¨ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ¨

Λουτράκι  12/12/2022
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Τα χαράτσια των ραγιάδων
Κατά τη μα-

κραίωνη τυ-
ραννική τουρ-
κοκρατία οι 
πρόγονοί μας 
δεν υπέφεραν 
μόνο από τη 
βαρβαρότητα, 
τα πολλά και 
συχνά καψό-
νια αλλά κι 
από τους πολ-

λούς και δυσβάσταχτους φό-
ρους. Διάβασα προ καιρού σ΄ 
ένα έντυπο τους παρακάτω φό-
ρους:

- Χαράτσι, φόρος των ραγιά-
δων άνω των 12 ετών.

- Σπέντζα, φόρος σ’ όσους εί-
χαν αρσενικά παιδιά 8-12 ετών.

- Νοβάλ άβαρις, φόρος για 
τον Σουλτάνο.

- Κοντομέν, φόρος για το Βε-
ζύρη της επαρχίας.

- Χατζηρές, φόρος για τους 
μικρότερους πασάδες.

- Ιστηράς, φόρος για τα ζευ-
γάρια που καμάτευαν. 

- Τσελέπικος, φόρος για κο-
πάδια κατά κεφαλή.

- Τζσελέπ κεσιάνι, φόρος στα 
μαλλιά των αιγοπροβάτων.

- Καλιενζήμ πιτελιέ, φόρος 
για τους Οθωμανούς που υπη-
ρετούσαν στα πλοία.

- Δεκάτη, φόρος 10% των δη-
μητριακών όταν το κτήμα ήταν 
του ραγιά. Αν ήταν Τούρκου 
30%.

- Μπετενάτι, φόρος στο μετά-
ξι, στο βαμβάκι, στ’ αμπέλια.

- Μεζηλχανέδες, φόρος για 
να συντηρούνται τα 200 ταχυ-
δρομικά άλογα του Σουλτάνου 
και των πασάδων.

- Ναφερμέ, υπέρογκος φόρος 
στο Δερβεντάς Βαλεσί.

- Ντις χιρασί, φόρος που πλή-
ρωναν οι ραγιάδες όταν τραπέ-
ζωναν στελέχη του κατακτητή.

- Ο πιο βαρύς φόρος, όμως, 
ήταν το παιδομάζωμα, φόρος 
αίματος, λεγόταν.

Για να εισπράξουν τους φό-
ρους οι Τούρκοι χρησιμοποιού-
σαν όχι και τόσο νοήμονες και 
σοβαρούς ανθρώπους. Ένας 
απ’ αυτούς ήταν στην Αθήνα ο 
Τουρκαλβανός Κιολάκι Βογια-
τζί, ο οποίος γύριζε στα σπίτια 
των Χριστιανών και μάζευε τον 
καθιερωμένο φόρο. Πάντοτε 
στα χέρια του κρατούσε έναν 
κοντόχοντρο κόπανο και μ’ αυ-
τόν απειλούσε τους ραγιάδες 
που δεν πλήρωναν και πολλές 
φορές τους ξυλοφόρτωνε.

Ο Βογιατζί, όμως, ήταν τόσο 
έξυπνος που δεν μπορούσε να 
ξεχωρίσει τα νομίσματα. Κι 
όταν το κατάλαβαν ορισμένοι 
πανούργοι ραγιάδες που δεν 
είχαν να πληρώσουν τους φό-
ρους, έδιναν στον Κιολάκι με-
ρικές μπρούτζινες καλογυαλι-
σμένες δεκάρες που έμοιαζαν 
με χρυσές λίρες και τον από-
στελναν.

Έτσι έμεινε η φράση «το μυα-
λό σου και μια λίρα και του 
Βογιατζί ο κόπανος», που συ-
νήθως τη χρησιμοποιούμε για 
τους ελαφρόμυαλους.

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

«Ο Αγώνας στον Δήμο μας συνεχίζεται.

Ενώ εδώ στο Λουτράκι, στις γραμμές της 
Αντιπολίτευσης, άλλοι ψάχνουν να κά-

νουν ισχυρισμό συνδυασμό και άλλοι μα-
λώνουν μεταξύ τους,γιατί δεν μπορούν να 
γίνουν οι ίδιοι υποψήφιοι Δήμαρχοι με ένωση 
υπαρχόντων παρατάξεων, κάποιοι Ενεργοί 
Πολίτες θυμίζουν σε όλους (Για την Παράτα-
ξη του Δημάρχου , δεν θα πούμε κάτι άλλο 
εκτός του ότι αυτή θα πρέπει “να σπάσει 
αυγά”, αλλά πιθανότατα δεν θέλει. Θέλει να 
τα έχει καλά με τις εξουσίες…) τα εξής:
 capital.gr φιλοξένησε δηλώσεις του Προ-
έδρου της ΕΕΕΠ, που αναφερόντουσαν σε 
διάφορα καζίνο της Χώρας μας, όπως και στο 
καζίνο Λουτρακίου, και είπε -μεταξυ αλλων- 
ότι θα κατατεθεί συμφωνημένη με τους με-
γάλους πιστωτές (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) αίτηση εξυ-
γίανσης προς στα Δικαστήρια της Κορίνθου 
και θα εκδοθεί απόφαση (εννοούσε θετική) σε 
ένα μήνα !!!, και μάλιστα το καζίνο Λουτρακί-
ου θα γίνει ΕΚΑΖ!!!!
Ερωτώ λοιπόν ως πρώην Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Αντιπρόεδρος και έπειτα Πρόεδρος 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔτου Δήμου, επί δωδεκαετία 
και επί τριών Δημοτικών Αρχών του Δήμου 
Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων 
και πάλαι ποτέ μέλος του ΔΣ της Δημοτικής 
ΑΕ, πώς θα γίνει η κοινοπραξία καζίνο Λου-
τρακίου, από Ο.Ε. σε ΕΚΑΖ , όταν:
1.Δεν έχει εκπληρώσει την κυρία υποχρεωσή 
του προς την Εθνική Οικονομία και την Του-
ριστική Ανάπτυξη της Χώρας, ήτοι την κατα-
σκευή μιας Μαρίνας, έστω και μικρότερης, 
στο Δήμο μας, όπως αναγράφει το κοινοπρα-
κτικό και κυρίως η με αρ. 185/2008 γνωμο-
δότηση του ΝΣΚ, αξίας 30 εκ.€ και πλεον;
2. Υπάρχουν χρέη της κοινοπραξίας καζίνο 
Λουτρακίου ,με τελεσίδικες αποφάσεις του 
Εφετείου Ναυπλίου, προς στην Δημοτική ΑΕ 
και στην Εθνική τράπεζα ΑΕ για λογαριασμό 
της Δημοτικής ΑΕ, αξίας πολλών εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Τί θα γίνει με τα χρέη αυτά, όταν 
μάλιστα δεν συμπεριλήφθηκαν σε καμία εξυ-
γιανση;
3. Το κοινοπρακτικό μεταξύ των μελών του 
καζίνο Λουτρακίου το έχει κάνει “κουρέλι” η 
κοινοπραξία και ιδίως η CHCL , μέλος της 

κοινοπραξίας και εμφανίζει ως υπαρκτά αμ-
φισβητούμενα χρέη της κοινοπραξίας προς 
αυτήν ύψους 89 εκ. Ευρώ, τα οποία ουδέποτε 
ελέγχθηκαν εάν ανταποκρίνονται στην πραγ-
ματικότητα, καίτοι τα έχει αμφισβητήσει η 
Δημοτική ΑΕ και ο Δήμος μας, επανειλημμένα 
ήδη από το 2013 και μετά. Πότε λοιπόν θα τα 
ελέγξετε εάν πραγματικά υφίστανται ώστε να 
έχει και λόγο ύπαρξης η αίτηση εξυγίανσης, 
που τόσο κοπτεται να γίνει δεκτή ο Πρόεδρος 
της ΕΕΕΠ;
4. Η CHCL μέλος της κοινοπραξίας έλαβε από 
πληροφορίες 26 εκ. Ευρώ από την πώληση 
του καζίνο Βελιγραδίου. Σας ενημέρωσε για 
αυτό, ώστε να εκπληρώσει τις εγκαταλει-
φθείσες υποχρεώσεις της, για Μαρίνα η άλλο 
έργο, βάση του κοινοπρακτικού του 1995 και 
της γνωμοδότησης του ΝΣΚ με Αρ 185/2008;
Επιτέλους ισχύει ή δεν ισχύει το κοινοπρακτι-
κό που έχει υπογραφεί το 1995;
5.Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ έχει επανειλημμένως 
λάβει επιστολές για να διενεργήσει έλεγχο 
και από την ΑΑΔΕ και από εμένα προσωπι-
κά και δεν έχει απαντήσει ποτέ, ενεργώντας 
προς βλάβη των συμφερόντων του Δημοσίου 
και του Δημοτικού Συμφέροντος του Δήμου 
μας και της ΑΕ του Δήμου μας.
Έχει μάλιστα γίνει ποινική έρευνα και είναι σε 
εξέλιξη η έρευνα αυτή.Εσείς θα την αγνοή-
σετε;
Παρακαλώ πολύ να διαφυλάξετε το Δημόσιο 
και Δημοτικό Συμφέρον του Δήμου μας και 
της ΑΕ του Δήμου μας! »
     Για τους Ενεργούς Πολίτες 
του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων 
Θεοδώρων 

 Ο εκπρόσωπος  Νίκος Λόης

ΝΕΑ “ΚΑΥΤA” ΕΡΩΤHΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜEΝΟ ΔΙΚΗΓOΡΟ ΝIΚΟ ΛOΗ…
Αμείλικτα ερωτήματα, για ζητήματα που αφορούν το 

καζίνο και τον δήμο Λουτρακίου!

ΠΟΝΤΙΚΙ
1.Δεν υπάρχει 
μία ενιαία απά-
ντηση στο φαι-
νόμενο γιατί ενώ 
οι πράξεις ποινι-
κά μοιάζουν στο 
εγκληματολογι-
κό[πιθανόν και 
στο ψυχολογικό 

ή πολιτισμικό ή κοινωνιολογικό ]επίπεδο 
προσέγγισης είναι εντελώς διαφορετικές.
Π.χ τί σχέση μπορεί να έχει ο Κολωνός με 
πολλούς βιαστές,εκπόρνευση,περίεργη 
στάση οικογένειας κλπ ..με την[πιθανή] 
περίπτωση αιμομιξίας και οργίων των 
Πετραλώνων;
Άρα καθεμία υπόθεση πρέπει ν’αναλυθεί 
ξεχωριστά[σχέσεις,κίνητρα,συμφέροντα 
και άλλα]
  2.Ο παιδόφιλος κατατρύχεται από ερω-
τικές τάσεις/ορμές και φαντασιώσεις 
συνεύρεσης με παιδιά αλλά δεν προ-
βαίνει σε πράξεις ,κυρίως λόγω αναστο-
λών[ηθικών κλπ]
Ο παιδεραστής συνάπτει ερωτικές σχέ-
σεις ,που ανάλογα με τη νομοθεσία της 
χώρας ως προς την ηλικία του θύμα-
τος,χαρακτηρίζονται και βιασμός[καθώς 
ούτε η ενδεχόμενη ‘συναίνεση’ του παι-
διού αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πρά-

ξης].
Ο κακοποιηθείς συχνά κακοποιεί αλλά 
δεν έχει διαπιστωθεί ευθεία συσχέτι-
ση βιασθέντος ,ο οποίος μεταγενέστερα 
βιάζει.Τις περισσότερες φορές εκδικείται, 
αυτοκτονεί ή πέφτει σε ψυχωτικές κατα-
στάσεις
  3.Αν μπορούσαμε να εντοπίσουμε κοινό 
παρονομαστή θα βρίσκαμε την παντελή 
έλλειψη οίκτου και φιλαλληλίας,στοιχει-
ωδών συναισθημάτων του ανθρωπισμού 
και του πολιτισμού
  4.Το κυνήγι μιάς τέτοιας ,πράγματι ‘ιδι-
αίτερης’ υπόθεσης,με πολλές παραμέ-
τρους,ήταν αναμενόμενο[και σε διάρκεια 
και σε ένταση].Προφανώς δεν τηρήθηκε 
κανένα όριο ευαισθησίας,προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής ή τεκμηρίου αθωότητας.
Σε κάθε περίπτωση οι ‘ειδικοί επιστήμο-
νες’ οφείλουν να προσέχουν όχι μόνο 
ποιές θεωρίες διατυπώνουν ανεπιγνώ-
στως αλλά και ποιά δεοντολογία [και 
ηθική] του κλάδου τους παρα-βιάζουν 
ανερυθρίαστα
  5.Δύσκολο.Συνήθως τον πρώτο,πραγ-
ματικό, βιασμό ακολουθούν άλλοι-του-
λάχιστον τέσσερις: η καχυποψία,ο στιγ-
ματισμός,ο δικαστικός καννιβαλισμός 
και η αδυναμία επανένταξης σε κανονική 
ζωή.Δεν είμαι αισιόδοξος ως προς το αν 

μπορέσει να βρει η ίδια τις δυνάμεις να 
σταθεί όρθια ,γιατί οι υπόλοιποι –μόλις 
σβήσουν τα φώτα της επικαιρότητας-θα 
την αφήσουν μόνη[για ενδεχόμενη ανά-
γκη θεραπείας υπάρχει το άρθρο 352 
Α&3]
  6.Δεν ‘πουλάει η φρίκη’αλλά σαγηνεύ-
ει το αλλόκοτο,το τραγικό,το επικίνδυ-
νο,που δίνουν στην επίπεδη ζωή μερι-
κών κάποιο[έστω ‘’αρρωστημένο’’]νόημα 
κλειδαρότρυπας.Θυμίζω ότι ανέκαθεν 
οι εκτός νόμου συγκινούσαν και πολλοί 
εγκληματίες ηρωοποιούνταν
  7.Δεν υπάρχει περισσότερο επικίνδυνη 
για τ’ανθρώπινα δικαιώματα άποψη από 
την ικανοποίηση του ‘περί δικαίου αισθή-
ματος του λαού’’[sic].Το φαινόμενο παι-
δεραστεία είναι ‘άγριο’ αλλά πρέπει να το 
αντιμετωπίσουμε μέσα στο πλαίσιο του 
νομικού μας πολιτισμού.Οι προ-τάσεις 
περί επαναφοράς της ποινής του θανά-
του  ή ευνουχισμών μας επαναφέρουν 
σ’εποχές κι αντιλήψεις για τις οποίες δεν 
πρέπει να υπερηφανευόμαστε
  8.Για τη βιολογικο-ιατρική εκδοχή/θε-
ραπευτική πρόληψης πρέπει να μιλήσουν 
άλλοι ειδικότεροι εμού.Για τη διαχείριση 
του κινδύνου υποτροπής οι κοινωνικοί 
λειτουργοί/επιμελητές κοινωνικής αρω-
γής και οι ψυχολόγοι του τόπου διαμονής 
είναι προτιμότεροι από τους αστυνομι-
κούς.Μπορεί να εφαρμοστεί κατά την 
‘έκτιση της ποινής η συμμετοχή του δρά-

στη[εάν συμφωνεί] σε πρόγραμμα ψυχο-
γενετήσιας θεραπείας[άρθρο 352 Α]
  9.Θα εξαρτηθεί από την τελική δικαστι-
κή απόφαση.Σε περίπτωση που καταδι-
κασθούν για βιασμό[άρθρο 336&3] και 
μαστρωπεία[349&1] τα ισόβια[δις] είναι 
δεδομένα.Θα εξετασθούν επίσης ζητή-
ματα γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγε-
νών[345],προσέλκυσης παιδιών για γε-
νετήσιους λόγους[348Β]και  γενετήσιες 
πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής[351 
Α]
  10.Μολονότι δεν προβλέπεται ‘εξειδί-
κευση ‘καταστημάτων κράτησης λόγω 
παράδοσης κρατούνται σε αυτά που ανα-
φέρετε.Ο κίνδυνος του συμφυρμού τους 
με άλλους συγκρατούμενους και της 
εφαρμογής ‘του νόμου της φυλακής’[που 
δεν συμπαθεί τους βιαστές ανηλίκων] εί-
ναι η κύρια αιτία.Περί σωφρονισμού ,ας 
μην κάνουμε λόγο[όχι μόνο γι’αυτούς 
αλλά για όλους τους κρατούμενους]
  11.Αυτό το ερώτημα είναι πολύ δύ-
σκολο γιατί οι ερευνητές δεν διαθέτουν 
πολλά στοιχεία,κυρίως επειδή τα παιδιά 
των στυγερών εγκληματιών θέλουν να 
εξαφανιστούν,να καλυφθούν πίσω από 
αλλαγή ονόματος ή ανωνυμία ,ώστε να 
μην κουβαλάνε το στίγμα του δολοφό-
νου-πατέρα ή της ‘άρρωστης οικογένει-
ας’.Η επαναφορά τους στην κανονικότη-
τα είναι εξίσου δύσκολη με την κοινωνική 
επανένταξη των δραστών.

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ Κ.Κ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
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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!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 ’ναιΑχρείαστοι 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
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

Γέρασα στη χώρα των σοφών, όπως 
ονομάζουν όλα τα πολιτισμένα 

κράτη την Ελλάδα μας διαχρονικά. Τα 
αυτιά και το στομάχι μου κουράστηκαν 
να ακούω πως τα όποια άδικα μέτρα 
παίρνουν εις βάρος των πιο έντιμων 
φορολογούμενων πολιτών φταίει η 
προηγούμενη εξουσία.

Ένα ιστορικό γεγονός αιώνων της πολι-
τικής επιστήμης του «ΘΑ» (σοφολογιότα-
τοι της εξουσίας) είναι παγκοσμίως δεκτό, 
πως η Λαϊκή Δημοκρατία έχει μητέρα την 
Ελλάδα, την Αρχαία Αθήνα, όπως επίσης 
αυτή η Δημοκρατία έχει ρίζες φιλοσο-
φικές, ανθρωπιστικές. Στο όνομά της 
καταδικάστηκαν από το τότε κατεστημένο 
και «προοδευτι-
κούς λαοπλά-
νους» τα μεγα-
λύτερα μυαλά 
των αιώνων, 
π.χ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Η  Ιστορ ία 
διδάσκει τους 
πάντες, όσο η 
φύση μού το 
επιτρέπει από 

το διάβασμα εκτιμώ, 
πως χάριν αυτής της 
Δημοκρατίας αντιστά-
θηκε η Ελλάδα μας 
στον αμείλικτο νόμο 
της φθοράς των λαών 
έως σήμερα.

Στην τότε εποχή των σοφών μας η 
πολιτική δεν ήταν ούτε ιδεολογία, ούτε 
επιστήμη, όπως σήμερα, ήταν πράξη, 
έλυνε προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, 
διοικητικά, δεν ήταν «ΘΑ». Σήμερα το 
οικοδόμημα της πολιτικής είναι επιστημο-
νικό. Στο χώρο της δεν κατοικούν τα ελ-
ληνικά γράμματα και όσο δεν κατοικούν 
αυτά, η πολιτική δεν θα γίνει καλύτερη.

Γράφει ο 
Β. Βεκούσης

Η ελληνική δημοκρατία
έχει ρίζες φιλοσοφικές

Καλά Χριστούγεννα,
ειρηνικό και ευτυχισμένο το 2023

Η αγάπη είναι το παν
Έρχονται Χριστούγεννα: Την οδύνη 

και τους παράλογους πολέμους του κό-
σμου ετούτου δεν μπορεί δυστυχώς να 
τους αποφύγει κανείς… Όλοι βρισκόμαστε 
στην ίδια βάρκα, στον ίδιο μικρό πλανήτη 
Γη. Ο Θεός να βοηθήσει…

Κατά την ταπεινή μου γνώμη η χρι-
στιανική θρησκεία, η πιο προσγειωμένη 
απ’ όλες, με το ΜΗΝΥΜΑ της αγάπης να 
αποτελεί την πεμπτουσία της, συγκρατεί τα 
αχαλίνωτα πάθη και μίση, περιορίζοντας 
την υπέρμετρη καθημερινή ανθρώπινη 
κτηνωδία, τον τυφλό φανατισμό: Η αγάπη 
είναι το παν!

Ζωή χωρίς ελπίδα - πίστη - αγάπη είναι 
ζωή και ενέργεια ξοδεμένη μάταια. 

Χριστούγεννα 2022. Μια νέα ελπίδα 
μέσα μας ξαναγεννιέται. Είναι ο μικρός Χρι-
στός που καθημερινά ξεχνιέται. Να γίνουν, 
Θεέ μου, τα κορμιά μας φάτνες ταπεινές, 

ν’ ανθίζει αδιαλείπτως 
η ΑΓΑΠΗ και οι πράξεις 
οι καλές. Η μοναξιά και 
η οδύνη που βρίσκεται 
μέσα στον καθένα μας, 
ας μετατραπεί έστω για 
λίγο σε συγχώρεση και ευγνωμοσύνη τις 
ημέρες αυτές κι ας πούμε μαζί με τα παι-
διά… «Καλήν ημέρα άρχοντες» κι αν είναι 
ο ορισμός σας - Χριστού τη θεία γέννηση 
να πω στο αρχοντικό σας. Χριστός γεννάται 
σήμερον εν Βηθλεέμ την πόλη, οι ουρανοί 
αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη».

Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το 
νέο έτος 2023.

Με ειρήνη, σύνεση, υγεία και αγάπη στην 
κοινή μας πατρίδα, την Ευρώπη, και σε όλο 
τον κόσμο.

Θερμές ευχές στην εφημερίδα!
ΥΓ: Εύχομαι η υγεία, η χαρά και η αγάπη 

να σας συντροφεύει δια βίου!..

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Φίλοι αναγνώστες, συνεχίζοντας 
την όσο το δυνατόν εκλαϊκευμένη 

προσέγγιση της τριλογίας, σήμερα θα 
καταθέσω τις απόψεις μου στο ερώ-
τημα αν υπάρχει άλλη ζωή, νοήμων ή 
μη, στο Σύμπαν. Πρώτα όμως, φίλοι 
αναγνώστες, πρέπει να αναφερθώ στις 
όποιες πιθανότητες υπάρχουν ύπαρ-
ξης ζωής αλλά και στην εξέλιξη της 
ζωής, δεδομένου ότι όλα τα γεγονότα 
συμβαίνουν μέσα στο χρόνο, ο οποίος 
χρόνος αποτελεί την τέταρτη διάσταση 
αποτύπωσης των γεγονότων.
Με την πάροδο των χρόνων τα πάντα 

γίνονται περισσότερο «χαοτικά» και εμ-
φανίζεται όλο και πιο πολύ το μέγεθος 
της αταξίας (εντροπία) στο Σύμπαν και 
έχει αποδειχθεί ότι η «τάξη» που χαρα-
κτηρίζει οποιοδήποτε σώμα αυξομειώ-
νεται πάντα σε σχέση με την εντροπία 
του, δηλ. το μέγεθος της αταξίας του!
Η παραπάνω διαπίστωση συμβαίνει 

στους ζωντανούς οργανισμούς και γι’ 
αυτό η ζωή ορίζεται ως «ένα δομη-

μένο σύστημα το 
οποίο συντηρεί 
την ύπαρξή του 
ενάντια στην τάση 
για αποδόμηση, 
έχοντας όμως τη 
δυνατότητα να αναπαράγεται». Έτσι 
λοιπόν καταλήγουμε στη… θέση ότι ο 
άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία 
- καταστάσεις, όπου η μία κατάσταση 
αναφέρεται στο σύνολο των οδηγιών 
για τη συνέχιση ή μη των οδηγιών μη 
λειτουργίας για αναπαραγωγή και η 
άλλη αναφέρεται στο μηχανισμό για 
την εκτέλεση αυτών των συγκεκριμένων 
οδηγιών. Τα δύο αυτά στοιχεία - κα-
ταστάσεις τα ονομάζουμε γονίδια και 
μεταβολισμός.

Συνέχεια στο επόμενο...

Ιωάννης Θ. Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής ΤΕΙ-ΤΕΕ

Ερασιτέχνης Αστρονόμος

Σύμπαν, Γη,  Άνθρωπος

Ξεκίνησαν τα αντιπλημμυρικά έργα 
του δήμου Λουτρακίου

Στην περιοχή Λιβαδάκι, για την 
απορροή των υδάτων, της ευρύτε-

ρης περιοχής.
Οι εργασίες μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνουν την διευθέτηση δύο κρίσιμων 
ρεμάτων, όπως είναι το ρέμα του Πρα-
θίου και της Κατουνίστρας, με τη διά-
νοιξη κοίτης, την κατασκευή τοπικών 
επενδύσεων , την υλοποίηση έργων 
εκβολής και τα απαραίτητα τεχνικά, 
ανοικτής και κλειστής ορθογωνικής δι-
ατομής.
Τα δύο ρέματα, τα οποία, εκτός του 
ότι θα θωρακίσουν την ευρύτερη πε-
ριοχή του Λουτρακίου, από φαινόμενα 
πλημμυρογέννησης, θα εξασφαλίσουν 
και την απαραίτητη συμβατότητα, με τα 
υδραυλικά έργα, της νέας γραμμής του 
προαστιακού Λουτρακίου και της ζώ-

νης που καταλαμβάνει η σιδηροδρο-
μική γραμμή, στην εντός του σχεδίου 
πόλης, περιοχή.
Εμπλουτίζοντας έτσι το αποχετευτι-
κό- αποστραγγιστικό δίκτυο του δή-
μου Λουτρακίου, ενώ συν τοις άλλοις, 
τα εν θέματι, θα συμβάλλουν και στην 
ευχερέστερη διάνοιξη της παράπλευ-
ρης –με την γραμμή του προαστιακού- 
οδοποιίας, η οποία προβλέπεται από το 
Χωρικό Σχεδιασμό.
Το συγκεκριμένο έργο, είναι ενταγμένο 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υπο-
δομές Μεταφορών- Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συγ-
χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και 
Εθνικούς πόρους, ενώ ανάδοχος κα-
τασκευής του, είναι η κατασκευαστική 
εταιρεία ΖΙΤΑΚΤΑΤ ΑΤΕΒΕ που πραγ-
ματοποιεί και την Α- φάση του έργου, 
για την ανάπλαση της παραλίας του 
Λουτρακίου…
*Η  επισυναπτόμενη φωτογραφία απει-
κονίζει ένα από τα  σημεία που θα 
επιτευχθεί συμβατότητα μεταξύ, των 
αποστραγγιστικών έργων του Προα-
στιακού και του δήμου Λουτρακίου.
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ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: VIMALOUPE@YAHOO.GR

TA EN OIKΩ EN ΔHMΩTA EN OIKΩ EN ΔHMΩ
ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Μερικές ενδεικτικές οικονομικές συναλλαγές του δήμου μας που βρίσκονται σε δημόσια θέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ


