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ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΖΙΦΟΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
Τ ζούφια η κατάσταση. Κόσμος 

πάει και έρχεται με ανά χείρας 
μορταδέλα και κασέρι (που λέει 

ο λόγος), τίγκα τα ξενοδοχεία με εξευτε-
λιστικές τιμές και απανωτές προσφορές 
εδεσμάτων, καταστηματάρχες να τουφεκά-
νε «πελάτες αγοραστές» και όχι «πελάτες 
ματάκηδες» στεγνωμένους οικονομικά, 
πλάκωσαν και οι τσούχτρες, ήρθε και έδεσε 
το πράγμα. Τζίφος τα μέχρι τώρα τουριστικά 
αποτελέσματα. Ανεμογκάστρι η υπόθεση, 
παρά το γεγονός ότι η παθιασμένη σχέση 
των τουριστικών μας πραγμάτων με τον 
LTO  - μας     έλεγαν- ότι θα μας οδηγούσε 
σε ευτυχή γεγονότα.

Ψεύτικες οι ελπίδες. Και τώρα, ένα απογο-
ητευτικό αποτέλεσμα που πληρώνει ακριβά 
ο τόπος, ειδικότερα οι επαγγελματίες και 
….το μέλλον του Δήμου. Ο μόνος κερδισμέ-
νος…ο  LTO.

Η εφημερίδα αυτή έχει αποδείξει  πολ-
λές φορές στο παρελθόν και πρόσφατα 
ακόμα, το ενδιαφέρον της για το ζήτημα 
του τουρισμού ως μέρος της αποστολής 
της απέναντι στους δημότες στους οποίους 
και μόνο λογοδοτεί. Χωρίς αξιώσεις, χωρίς 
χρηματοδοτήσεις για τουριστικά ταξίδια σε 
Ανατολή και Δύση, χωρίς μεγαλόστομες 
διακηρύξεις και σχεδιασμούς που εύκολα 
καταντάνε μπαρουφολογία, χωρίς εκδηλώ-

σεις πυροτεχνήματα για να εντυπωσιαστεί 
το «πόπολο», αλλά με ειδικές ημερίδες, με 
πορίσματα οδηγούς, με εποικοδομητικές  
προτάσεις, με κινητοποίηση όλων των εν-
διαφερόμενων. 

Γιατί ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. 
Γιατί αυτό το θεμελιώδες ζήτημα δε μπορεί 
και δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο ενός 
ιδιωτικού φορέα (ή ενός ιδιώτη) όπως ο 
LTO, στον οποίο έχει παραδοθεί όλη η δη-
μοτική ευθύνη του τομέα. Ως μόνου δήθεν 
ειδικού, ως μόνου δήθεν ικανού, ως δήθεν 
μοναδικού ηγέτη στις τουριστικές μας μάχες 
από τις οποίες ωστόσο βγαίνουμε βαριά 

πληγωμένοι. 
Το σημερινό θλιβερό αποτέλεσμα δεν 

ταυτίζεται ωστόσο μόνο με τον Οργανισμό, ο 
οποίος –ως εκ  του αποτελέσματος- απέτυχε 
παταγωδώς στο ρόλο και τις δραστηριότη-
τές του, που σημειωτέον εκτελεί με ξένα 
κόλυβα, όπως λέει ο λαός μας. Δηλαδή με 
δικά μας χρήματα. 

Ταυτίζεται και με το δημοτική αρχή , η 
οποία επιβάλλεται να αναθεωρήσει πολιτι-
κή, συνεργάτες, συνεργασίες και στόχους. 
Οφείλει να αναδείξει και να επενδύσει στη 
δημοτική επιτροπή τουρισμού. Και κάτι 
περισσότερο. Οφείλει να εγκαταλείψει την 
υποταγή της ως υποτακτικού και διεκπε-
ραιωτή των σχεδιασμών του προέδρου του 
LTO κ. Καραβούλη και των λοιπών μελών 
του ΔΣ του Οργανισμού.

Γιατί αλήθεια ποιος μπορεί να αντέξει το 
βάρος της γεμάτης θράσους και αλαζονείας 
δήλωσης του προέδρου του LTO κ. Καρα-
βούλη η και των συν αυτώ, ότι ο Δήμαρχος 
συμμετέχοντας στην εκτελεστική επιτροπή 
του Οργανισμού για την υλοποίηση των 
αποφάσεών  του, οφείλει να αναφέρεται 

στο ΔΣ του LTO  (βλ. επιστολή LTO από 
21.12.2015).

Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σαφή 
και χειρότερα, εάν διαβάσει κανείς το άρθρο 
23 του Καταστατικού του LTO (αυτό που 
έχουμε στα χέρια μας), όπου η εκτελεστική 
επιτροπή (στην οποία μετέχει ο Δήμαρχος) 
«ενεργεί πάντοτε κατά τις οδηγίες του 
διοικητικού συμβουλίου και λογοδοτεί 
προς αυτό»!!

Εκεί φτάσαμε τελικά.  Ο Δήμαρχος – ο 
εκάστοτε Δήμαρχος-  να λογοδοτεί στον 
πρόεδρο του LTO κ. Καραβούλη, αντί στους 
δημότες. 

Στο πλαίσιο εκείνο άραγε εντάσσεται και 
η πρόταση του κ. Δημάρχου, όπως πλη-
ροφορηθήκαμε περί επανεκλογής του κ. 
Καραβούλη ως προέδρου του LTO από τη 
Γενική Συνέλευση και όχι από τα νέα μέλη 
του ΔΣ, όπως προβλέπει το Καταστατικό 
του; Ερώτημα υποβάλλουμε. Και ας μην 
προτρέξουν κάποιοι  να μας κάνουν τους 
φωστήρες περί αρμοδιοτήτων κλπ. Ερωτή-
ματα υποβάλλουμε, όπως και για άλλα που 
προκύπτουν από τη συνεργασία του Δήμου 
με τον LTO. Λίγη υπομονή ακόμα.

Μ ια και μιλάμε για 
μοιρασιά, σύμφωνα 
με πληροφορίες και 

έρευνες που έχουμε κάνει, η ει-
κόνα του Δήμου σχετικά με τη 
μοιρασιά της δημοτικής πίτας δεν 
είναι και τόσο ευχάριστη. Μιλούν 
για ένα μικρό παρεάκι που μόνιμα 
και συνεχώς παίρνει δουλειές από 
το Δήμο και μοιράζεται ένα συ-

γκεκριμένο κομμάτι της δημοτικής 
πίτας (ούτε με τεκτονική άλυσο να 
ήταν δεμένοι).

Μιλούν ακόμη οι δημότες επαγ-

γελματίες, είτε αυτοί είναι χωμα-

τουργοί, οικοδόμοι, υδραυλικοί, 
δικηγόροι, φαρμακοποιοί και 
όλων των κατηγοριών επαγ-

γελματίες, ότι οι δουλειές δεν 
μοιράζονται στους δημότες επαγ-

γελματίες, αλλά σε ποσοστό με-

γαλύτερο του 70% τις δουλειές 
τις παίρνουν “ξένοι”, μη δημότες.

Μάλιστα σε μια πρόσφατη 
δουλειά οικοδομικής φύσεως, η 
προκήρυξη ήταν τόσο φωτογρα-

φική για μη δημότη, που έλειπε η 
φωτογραφία του, μας είπαν χαρα-

κτηριστικά οι δημότες οικοδόμοι.
Πριν λίγες μέρες φαρμακευτικά 

υλικά ο Δήμος πήρε από φαρμα-

κείο εκτός του Δήμου. Το ποσό 
ήταν 11.500 ευρώ. Δηλαδή τόσα 
φαρμακεία έχει ο Δήμος μας, αυτά 
δεν μπορούσαν να τροφοδοτή-

σουν το Δήμο; 
Απλά ερωτήματα, αγαπητοί 

συνδημότες. Τα όποια συμπερά-

σματα δικά σας.

σελ. 6

Μιχ. Δρίτσας
8 μήνες μετά

Διάβασαν, 
έγραψαν,

προσέφεραν

Άλμα της
επιστήμης...

Επιστήμονες 

πέτυχαν Κβαντική

Τηλεμεταφορά

σε απόσταση

1203 χιλιομέτρων!!

π. Τσαμπίκος-Πετρόπουλος

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ...

σελ. 5

σελ. 5

σελ. 6

Υπάρχει
ελπίδα

Χρήστος 

Παντελέου

Ξαναχτίζοντας 
το κοινωνικό 

κράτος 
Τάκης Ρέππας

Και διηγώντας τα να κλαις.. .
Δοξάστε τους!

Επιβατικά και εμπορικά πλοία στο παλιό λιμάνι 
Λουτρακίου πριν 60 χρόνια. 

Τώρα; 
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Βλάσσης

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

ΤΗΛ.: 27440 66868 ΚΙΝ.: 6932 197016

Ρολόγια - Κοσμήματα

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της 
εφημερίδας μας,  άμεση ήταν η παρέμβαση 
του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών 

του δήμου μας, για την επαπειλούμενη αλλαγή 
της μελέτης για την έλευση του προαστιακού ως 
την οδό Αιγαίου του Λουτρακίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης Μακρίδης απέ-

στειλε στις 21/7/2017 το αρ.Πρωτ 14664 έγγρα-

φο, με το οποίο ξεκαθαρίζει στην ΕΡΓΟΣΕ, ότι 
η εκπονηθείσα μελέτη είναι άρτια, περιβαντο-

λογικά αδειοδοτημένη, αφού προσαρμόστηκαν 
με απόλυτη επιτυχία όλα τα στοιχεία του ΓΠΣ 
Λουτρακίου!

Πρόκειται για μία γόνιμη παρέμβαση του προϊ-
σταμένου των τεχνικών υπηρεσιών η οποία αξίζει  
τα δημόσια συγχαρητήρια μας!

ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΤΑΜΕΙΌ ΛΌΥΤΡΑΚΙΌΥ

ΚΑΙ ΠΛΑΤΣΑ ΠΛΌΥΤΣΑ

Τα νερά που βλέπετε μαζεμένα στον παραλιακό 
πεζόδρομο είναι σε πολλά σημεία. Εάν στο Λι-
μενικό Ταμείο Λουτρακίου, που είναι υπεύθυνο 

για την παραλία, στον Πρόεδρό του και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο τούς αρέσει αυτό το θέαμα! Τότε με γειά 

τους με χαρά τους. Πλησιάζουν οι εκλογές όμως. 
Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, έχουν περάσει τρία 
χρόνια κύριοι της Λιμενικής Επιτροπής. “Φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες” πουλήστε τα αλλού. Φτάνει πια.

ΔΥΌ ΧΡΌΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΣΜΕΝΗ
Η ΚΌΛΌΝΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΌΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Πάνω ίσως και από δύο χρόνια είναι πεσμέ-

νη η κολόνα που βρίσκεται έξω από τον 
αύλειο χώρο της Πυροσβεστικής Περα-

χώρας. Τόσοι δημοτικοί σύμβουλοι και πάρεδροι 
του χωριού, κανείς δεν την έχει δει έως σήμερα ή 
από τα πολλά χρόνια που εκλέγεστε σύμβουλοι 
και πάρεδροι κουραστήκατε;

ΧΌΡΤΑ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΕΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ

Χορτάρια και λαδωμένες παλέτες είναι το 
θέαμα που αντικρίζουν οι δημότες και οι 
επισκέπτες που περνούν το άνοιγμα της κε-

ντρικής πλατείας προς την παραλία. Υποτίθεται αυτό το 
σημείο ο Δήμος θα το έφτιαχνε και θα έκανε μια μικρή 
αναμόρφωση του χώρου. Και μη μας πείτε ότι φταίνε 
τα μαγαζιά. Διότι την καθαριότητα την έχει ο Δήμος.

ΠΌΙΌΣ ΘΑ ΦΤΑΙΕΙ 
ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΤΌ ΔΡΌΜΌ ΤΗΣ ΒΌΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ;

Πάνω από 10 μήνες είναι σε αυτήν την 
κατάσταση ο καινούργιος δρόμος Πε-

ραχώρας - Βουλιαγμένης, όπου έχει από 
κάτω κάνει ρωγμές και είναι κούφιος. Έχουν 
τοποθετήσει κώνους, όπου είναι πολύ επικίν-

δυνοι, ειδικά το βράδυ. Από θαύμα δεν έχουμε 
θρηνήσει θύματα, μάλιστα τώρα που η κίνηση 
λόγω καλοκαιριού είναι αυξημένη. Εάν γίνει 
κάποιο θανατηφόρο ατύχημα, ποιος από το Δήμο 
θα πάρει την ευθύνη;

ΥΓ.: Για την εγκατάλειψη της λίμνης θα μιλή-

σουμε σε επόμενη έκδοσή μας.

ΛΌΥΤΡΑΚΙ: ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΜΑΘΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΌΙ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Β/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περα-
χώρας – Αγίων Θεοδώρων, πραγματοποίησε 

Ειδική Εκδήλωση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
το μεσημέρι στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου... Κατα την διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκαν:
1/ Απονομή Τιμητικής Πλακέτας στην Διευθύντρια του 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) 
κα Στραβοδήμου Μαριγούλα, για την μέχρι τώρα 
προσφορά της στην Ειδική Εκπαίδευση του σχολείου 
Ειδικής Αγωγής.
2/ Επιβράβευση της μαθητικής ομάδας κοριτσιών 
Πετοσφαίρισης (Volley),
Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, που συμμετείχαν και 
διακρίθηκαν κατακτώντας την 3ηθέση στο ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
της σχολικής χρονιάς 2016 -2017.
3/ Επιβράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στους 
Τελικούς Πανελλήνιους Αγώνες του Κλασσικού Αθλη-
τισμού στην Πάτρα.
Τη βράβευση έκανε ο πρόεδρος και Δημοτικός σύμ-
βουλος Σάκης Παπαθανασίου.

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύμβουλος 

Πελοποννήσου

Κύπρου 123

20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986

κιν.: 6979 220540
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλατεία 25ης Μαρτίου 20 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20300

ΤΗΛ.: 27440-21360
ΤΗΛ./FAX: 27440 66575

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

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

(Τροχαία ατυχήματα ) 
 'Σάββατο Ωρα 5.00 το πρωί 

λαμβάνουμε σήμα για ένα 
τροχαίο στην Λεωφόρο Πο-
σειδώνος , στην Παραλιακή. 
Φτάνοντας εκεί βλέπουμε οτι 
έχουν εμπλακεί δύο οχήματα 
και μία μηχανή , αμέσως κα-
ταφθάνει και η πυροσβεστική 
και ασθενοφόρα. Δύο νέα 
παιδιά βρίσκονται πεσμένα 
κάτω στην άσφαλτο σοβαρά 

τραυματισμένα και τρείς πιο 
ελαφρά τραυματίες απο τα 
οχήματα. Κάτω στο δρόμο  
γεμάτο σπασμένα κομμάτια 
απο προφυλακτήρες,τζάμια 
και διάσπαρτα αντικείμενα. 
Καθε φορά το ίδιο σκηνικό 
επαναλαμβάνεται... σε πιάνει 
ενα σφύξιμο στη καρδιά όταν 
φτάνεις και βλέπεις τραυματίες 
, σκέφτεσαι να μην έχει γίνει 
το χειρότερο .. Εύχεσαι να μην 
υπάρχει ανθρώπινη απώλεια 
και όσο το δυνατόν λιγότερες 
ζημιές. Στα χρόνια υπηρεσίας 
μου είδα πολλά τροχαία ατυ-
χήματα με σοβαρούς τραυματι-
σμούς και απώλειες ανθρώπων, 
ιδίως νέων ανθρώπων, στην 
άσφαλτο. Έχω πάρα πολλά 
περιστατικά να διηγηθώ και 
το ξέρω οτι ακούγεται σκληρό 
όμως η φύση της δουλειάς σε 
φέρνει συχνά αντιμέτωπο με 

τέτοιες καταστάσεις . Αυτό που 
πρέπει να κάνεις όμως είναι να 
δίνεις συμβουλές και μέσα απο 
την εμπειρία σου απο όσα έχεις 
δει τα χρόνια που υπηρετείς 
στην Αστυνομία να προσπα-
θήσεις να περάσεις τα σωστά 
μηνύματα. 

Μπορεί εσύ να οδηγείς προ-
σεκτικά και σωστά, θα πρέπει 
όμως πάντα να είσαι σε θέση 
να προβλέψεις το λάθος που 
μπορεί να κάνει ο άλλος. Όταν 
συνδιάζεις αυτά τα δύο μπορείς 
να προστατεύσεις εσένα τον 
ίδιο, τους συνεπιβάτες σου και 
τους υπόλοιπους οδηγούς . 
Πρέπει να συμβουλεύουμε τα 
νέα παιδιά που παίρνουν το 
τιμόνι στα χέρια τους ώστε να 
είναι πιο υπεύθυνα στην οδή-
γηση. Είναι άσχημη η εικόνα 
στα νοσοκομεία να βλέπεις 
νέους ανθρώπους με προβλή-
ματα υγείας εξαιτίας τροχαίων. 
Πολλές φορές βρέθηκα εν 
ώρα υπηρεσίας στο  ΚΑΤ, στον 
Ευαγγελισμό , στο Γενικό Κρα-
τικό της Νίκαιας και στα άλλα 
μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας 
και είδα δύσκολες καταστάσεις. 
Πως μπορείς να πεις σε ένα γο-
νιό τα ασχημα νέα? Είναι πολύ 
δύσκολη η θέση μας, τα λογια 
που πρέπει να βρεις για να 

ενημερώσεις τους συγγενείς. 
Πως να πεις σε μια μητέρα οτι 
έχασε το παιδί της, σε ένα παιδί 
πως έχασε τον πατέρα του? 
Φίλοι μου πρέπει κυρίως να 
προστατεύσουμε τα παιδιά μας 
και  να τους περνάμε μηνύματα 
για ασφαλή οδήγηση χωρίς 
ταχύτητα,αλκοόλ και χρήση κι-
νητών τηλεφώνων. Οδηγούμε 
με ασφάλεια και ακολουθούμε 
τον Κ.Ο.Κ πιστά. Οδηγοί και συ-
νεπιβάτες, φοράτε πάντα ζώνες 
ασφαλείας και απαραιτήτως 
κράνη οι δικυκλιστές. 

Μια λάθος απόφαση ή ένας 
λάθος χειρισμός  σε δευτερό-
λεπτα μπορεί να φέρει έναν 
τραυματισμό , μπορεί να στοι-
χίσει και μια ζωή . Ας σταματή-
σουμε να ποτίζουμε αίμα την 
άσφαλτο...

 (Όσοι φίλοι, πρόεδροι συλ-
λόγων και οικισμών, επιθυμούν 
να ενημερωθούν οι συμπο-
λίτες μας για θέματα αυτο-
προστασίας λόγω αυξημένων 
κρουσμάτων κλοπών μπορούν 
να απευθυνθούν στον συνερ-
γάτη της εφημερίδας ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου, κ. Λιαντινιώτη 
Βασίλειο τηλ. 6944777065 ).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το γεωθερμικό πεδίο Σουσακίου βρίσκεται 

στο δυτικό άκρο του ενεργού ηφαιστειακού 
τόξου του Ν. Αιγαίου και αποτελεί ένα από 
τα καλύτερα ερευνημένα πεδία της χώρας 
μας, κυρίως από το ΙΓΜΕ.

Η αξιολόγηση των υπαρχουσών στοιχείων 
και η διερεύνηση πιθανών εφαρμογών των 
θερμών νερών της περιοχής έδειξε ότι από 
την εξέταση των υπαρχουσών γεωτρήσεων 
παραγωγής, τρεις από αυτές βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ 
οι κεφαλές των άλλων δύο παραγωγικών γεωτρήσεων είναι κα-
τεστραμμένες λόγω διάβρωσης.

Η ενεργειακή αξιοποίηση του πεδίου στο Σουσάκι είναι εφικτή, 
παρά τη σχετικά μεγάλη απόσταση του πεδίου από την περιοχή 
των εφαρμογών, με τη χρήση εναλλακτών θερμότητας κοντά στο 
πεδίο και επανεισαγωγή των ρευστών υπό πίεση στον ταμιευτήρα.

Η προκαταρκτική τεχνικοοικονομική μελέτη έδειξε ότι ο χρόνος 
απόσβεσης των εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφοράς του 
γλυκού νερού, παρά τη μεγάλη απόσταση των 7 χιλιομέτρων, 
είναι μόνο 3 χρόνια περίπου, όπως μας πληροφορεί το δελτίο της 
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας του 2008, από το συνέδριο για 
τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.

Οι γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου, που έχουν γίνει στην περιοχή 
Σουσακίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού πρώτα γίνουν 
μερικές κατάλληλες δοκιμές άντλησης ικανοποιητικής διάρκειας 
και παροχής.

Έτσι θα προκύψουν βάσιμα στοιχεία για τη μόνιμη λειτουργία 
των συνολικών εγκαταστάσεων για ένα διάστημα 25 τουλάχιστον 
ετών, για να συνταχθούν οι οριστικές μελέτες εφαρμογής όλων 
των έργων υποδομής που απαιτούνται. 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια νέα γεώτρηση μεγάλης διαμέτρου, 
που θα χρησιμοποιηθεί για την επανεισαγωγή των ρευστών των 
γεωτρήσεων, ύστερα από την απόληψη της θερμότητάς τους.

Από την αξιολόγηση των γεωθερμικών ρευστών και την ανάγκη 
για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων επικαθίσεων, συνάγεται ότι 
το σχήμα αξιοποίησης του πεδίου θα είναι τύπου “δίπολο”.

Το γεωθερμικό ρευστό κάθε γεώτρησης θα περνά μέσα από ένα 
ή δύο εναλλάκτες θερμότητας, όπου θα αποδίδει τη θερμότητά του 
και μετά θα επανεισάγεται στον ταμιευτήρα μέσω των γεωτρήσεων 
επανεισαγωγής.

Η απόσταση μεταφοράς της θερμικής ενέργειας από τους εναλ-
λάκτες των παραγωγικών γεωτρήσεων προς τους υποψήφιους 
καταναλωτές στο χώρο των Αγίων Θεοδώρων μέχρι την κεντρική 
δεξαμενή υποδοχής είναι περίπου 6-7 χιλιόμετρα.

Το κόστος της δαπάνης θα είναι υψηλό, κυρίως λόγω της με-
γάλης δαπάνης που απαιτείται για το διπλό υπόγειο δίκτυο μετα-
φοράς του γλυκού νερού από τη δεξαμενή συλλογής στο Σουσάκι 
στις θέσεις εφαρμογής στους Αγίους Θεοδώρους και επιστροφή.

Το δίκτυο θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να κα-
λύψει τυχόν μελλοντική αύξηση της ζήτησης του θερμού νερού 
τουλάχιστον για 500 κυβικά μέτρα την ώρα.

Εφόσον η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέ-
ρον και βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, η θέρμανση 
πισινών και η λουτροθεραπεία αποτελούν πιθανές εφαρμογές των 
γεωθερμικών νερών.

Με βάση τα παραπάνω για την περιοχή Σουσακίου Αγίων Θε-
οδώρων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τρεις πιθανές χρήσεις, 
αγροτικές, θέρμανση κτιρίων και λουτροθεραπεία.

ΤΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ 

ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΝΙΚΌΛΑΌΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΌΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
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ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΌ: ΤΗΣ ….ΜΑΝΔΑΜ!

Λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα 
τον Απρίλιο, το Λιμενικό Ταμείο υπό 
την προεδρία του κ. Ρουμελιώτη έλαβε 
μία απόφαση με θέμα: Την ανάθεση 
σε δικηγόρο της νομικής υποστήρι-
ξης των μελών του ΔΣ του Ταμείου,  
κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής 
εξέτασης που διενεργείται αυτόν τον 
καιρό. Η υπόθεση αφορά παραχωρή-

σεις χώρων σε καταστήματα το 2014, 
για διάφορες δραστηριότητες,  από το 
Λιμενικό Ταμείο.

Ο κ. Ρουμελιώτης κατά τρόπο εξω-

φρενικά απαράδεκτο αξίωσε από τα 
μέλη που θα εκπροσωπούσε ο δικηγό-

ρος, να έχουν δηλώσει προηγουμένως 
ότι συμφωνούν με τη διαχείριση του 
ζητήματος από το Ταμείο. Ωστόσο δεν 
αποκάλυψε ποια ήταν αυτή η επίσημη 
γραμμή του φορέα.

«Μούγκα στη στρούγκα» δηλαδή. Εν 
πάση περιπτώσει πήραν την απόφαση 
την οποία και έστειλαν για έγκριση 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και ω 
του θαύματος η Διοίκηση την ακύρωσε. 

Ο λόγος: Γιατί νομική υποστήριξη 
από το φορέα στον οποίο υπηρετούν 
(όπως δηλαδή συνέβη με την από-

φαση του Λιμενικού) έχουν μόνο οι 
εκλεγμένοι σύμβουλοι και μόνο, όταν 
το ζήτημα αφορά ποινική τους δίωξη. 
Όχι δηλαδή, όπως τώρα που η υπόθεση 

αφορά προκαταρκτική εξέταση , με 
τη λήξη της οποίας ο Εισαγγελέας θα 
αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία.  

Ας αφήσουμε για λίγο την  αξίωση 
του κ. Ρουμελιώτη όλοι οι σύμβουλοι 
να αναφωνήσουν « ναι»  προκειμένου 
να έχουν νομική υποστήριξη, για να 
ρωτήσουμε:

Ο κ. Ρουμελιώτης ως υπεύθυνος 
πρόεδρος του φορέα που ηγείται, ζήτη-

σε έγγραφη νομική γνωμοδότηση για 
τη δυνατότητα λήψης μιας παρόμοιας 
απόφασης που έλαβε και εκθέτει γε-

νικότερα το Δήμο, και ειδικότερα τον 
ίδιο και τα μέλη του διοικητικού του 

συμβουλίου;
Πως είναι δυνατό    να δεχθεί ο δημό-

της μια παρόμοια φαραωνική γκάφα; 
Αυτή την απίστευτη ελαφρότητα που 
χαρακτηρίζει εκείνη την απόφαση 
για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Και ποιες 
εγγυήσεις μας παρέχονται  να μην επα-

ναληφθούν παρόμοια κωμικοτραγικά 
γεγονότα;

Και….καλά! Ο πληρεξούσιος δικη-

γόρος που ανέλαβε την υπόθεση, δεν 
γνώριζε ότι αυτή ήταν παράνομη; Και 
δεν όφειλε –έστω και εκ των υστέρων- 
να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους 
και να τους υποδείξει το λάθος τους;  

Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον ερώ-

τημα. Τι γίνεται, εάν στο μεταξύ έχουν 
γίνει οι ανάλογες νομικές παραστάσεις 
,ενώπιον εκείνου που διενεργεί την 
προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με 
μία απόφαση που ακυρώθηκε;  Και 
τι γίνεται με τις παραχωρήσεις που 
έχουν γίνει;

Μύλος η υπόθεση δηλαδή ή 
διαφορετικά της ….μανδάμ . Και 
μάλιστα της ξεφωνημένης, εάν 
προστεθεί και μία άλλη θεάρε-
στη πράξη του κ. Ρουμελιώτη. Τη 
χορήγηση δηλαδή άδειας τραπε-
ζοκαθισμάτων σε μία επιχείρηση, 
κλείνοντας την πόρτα μιας άλλης.

Χειροκροτήστε τους!
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Απ’ όλα έχει
ο μπαξές

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Κ
αι σαν να μη μας έφταναν 
οι επίγειοι κίνδυνοι, μας 
προέκυψαν και εναέρια από 

αδέσποτες σφαίρες, οι οποίες κάθε άλλο 
παρά αδέσποτες είναι. Έχουν δεσπότη 
εκείνον που πάτησε τη σκανδάλη και 
την πολιτεία που τον ανέχεται και με τη 
δολοφονία του μαθητή ξεβρακώθηκε.
Άτυχε Μάριε, σε δολοφόνησε σφαίρα 
γύφτου και σε λίγο καιρό θα σε θυμούνται μόνο οι γονείς σου. 
Αν σε σκότωνε σφαίρα αστυνομικού, θα ήσουν ήρωας και κάθε 
χρόνο, στη μνήμη σου, θα καιγόταν η Αθήνα.
Η Ελλάδα εξελίχθηκε σε χώρα ελευθέρας βοσκής από ντόπια 
και ξένα εγκληματικά στοιχεία. Η δικαιοσύνη, κατά νόμο, 
αποφυλακίζει πρώτης γραμμής κακοποιούς, για να συνεχίσουν 
το έργο τους. Αναρχικοί, κατά διαστήματα, κάνουν άνω κάτω 
την πρωτεύουσα. Τα δελτία ειδήσεων των ΜΜΕ καθημερινά 
μεταδίδουν πολεμικά ανακοινωθέντα.
Μολότοφ στο κέντρο των Αθηνών κι άλλων πόλεων.
Καταστροφές καταστημάτων, περιπτέρων, τραπεζών, αυτοκι-
νήτων, κρατικών κτιρίων.
Ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια, βιαιότητες, ενίοτε και θάνατοι 
υπερηλίκων από ληστές, εκβιαστές για εκατό ευρώ.
Κατά τ’ άλλα η Ελλάδα (κάποτε) ήταν κοιτίδα πολιτισμού.
Ξύλο, βία, καταστροφές, τραυματισμοί στα γήπεδα.
Παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων απειλούν, οργανώνουν 
“στρατό” κρούσης και συμπράττουν σε αδικήματα για τα οποία 
διαμαρτύρονται όταν διαπράττονται από αντιπάλους.
Πολλές συνοικίες της Αττικής είναι άβατο - γκέτο.
Κατά τ’ άλλα είμαστε μια φιλήσυχη, δημοκρατική χώρα και 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δικαιοσύνη, βάσει νόμου, επιβάλλει σε επικίνδυνους κακο-
ποιούς ποινές με αναστολή.
Στα πανεπιστήμια αντί για διακίνηση ιδεών διακινούνται ναρ-
κωτικά κι έχουν εξελιχθεί σε άντρα και ορμητήρια αναρχικών, 
Ελλήνων και αλλοδαπών. Κατά μαρτυρίες φοιτητών, λαμβά-
νουν χώρα περιστατικά βίας, τραυματισμών και κρούσματα 
πορνείας. Και σ’ όλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός, χωρίς να τα 
διαψεύδει, απαντά: “Αυτά τα θέματα λύνονται από μέσα, αν 
υπάρχει ένα ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα”.
Μα αν ήταν έτσι, κ. υπουργέ, τι σε θέλουμε εσένα; Γιατί πληρώ-

νει ο ελληνικός λαός εσένα, τη δικαιοσύνη, την αστυνομία, την 
κυβέρνηση; Τα παιδιά μας σπουδάζουν εκεί και πρέπει κάποιος 
να τα προστατέψει. Το άσυλο, παρόλο που έχει καταργηθεί 
δια νόμου, ισχύει μόνο για τους εκπροσώπους του κράτους κι 
όχι για τους κακοποιούς.
Κατά τ’ άλλα είμαστε απόγονοι του αρχαίου ελληνικού πνεύ-
ματος.
Το χρέος κάθε χρόνο, παρά το ξεζούμισμα του λαού, πάει 
από το κακό στο χειρότερο και οι εκπρόσωποί μας στη Βουλή 
“αλληλοσυγχαίρονται” με ανείπωτες κι άγνωστες στο ευρύ 
κοινό εκφράσεις. Ωστόσο κάνουμε διαπραγματεύσεις δώδεκα 
μήνες το χρόνο.
Τα νοσοκομεία μας λειτουργούν άψογα. Πέραν άλλων, όποιος 
θέλει μηχανήματα, εργαλεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
μπαίνει, τα παίρνει και φεύγει για την Κολομβία.
Κατά τ’ άλλα, ένας έκαστος εξ ημών φρονεί ότι δε φταίει σε 
τίποτε και για όλα φταίνε οι άλλοι. Κι έχουμε τους μεγαλύ-
τερους ψεύτες πολιτικούς, επειδή ξέρουν ότι καταπίνουμε 
αμάσητα αυτά που μας λένε.

Μήπως ξεχάσατε κάτι;
Από αυτήν την εβδομάδα 

και μέσα στον επόμενο μήνα, οι 
περισσότεροι από εσάς θα έχετε 
«εξαφανιστεί» , απολαμβάνο-
ντας ξεκούραστες και διασκεδα-
στικές διακοπές σε κάποιο νησί, 
παραθαλάσσιο θέρετρο ή βουνό.

Θα έχετε ετοιμάσει τις βαλί-
τσες και τα σακ βουαγιάζ σας, θα 
έχετε φροντίσει να πάρετε μαζί 
σας οτιδήποτε σας έχει περάσει 

από το μυαλό και θα αισθάνεστε ευτυχείς που ακόμα 
και στην πιο απομακρυσμένη σκηνή θα νιώθετε σαν 
στο σπίτι σας. Γιατί μπορεί πράγματι να μη χρειαστείτε 
τελικά κάτι άλλο, αλλά -εσείς ειδικά το γνωρίζετε 
καλά- το σύνηθες είναι να μετανιώνετε που δεν 
πήρατε π.χ. ένα δεύτερο ζευγάρι σαγιονάρες και θα 
πρέπει τώρα που το πρώτο χάλασε να τις πληρώσετε 
στο προαναφερθέν mini market χρυσές.

Ρούχα - Παπούτσια
Ένα παλιό απόφθεγμα λέει ότι «στις διακοπές πάρε 

λιγότερα ρούχα από όσα υπολόγιζες και περισσότερα 
χρήματα». Και αυτό, ειδικά φέτος που οι τιμές στα 
νησιά έχουν ξεφύγει, είναι μια μεγάλη αλήθεια.

Φροντίστε να αντικαταστήσετε τα παραπάνω με 
σορτσάκια και βερμούδες που θα σας βολέψουν 
όλη μέρα, ένα ελαφρύ μπουφανάκι για το βράδυ 
είναι αρκετό, ενώ υπολογίστε περίπου ένα με δύο 
εσώρουχα για κάθε μέρα διακοπών. Πάρτε μαζί σας 
όλα σας τα μαγιό, παραπάνω ρούχα για τη θάλασσα 
γιατί δεν θα θέλετε να φορέσετε το ίδιο λαδωμένο – 
βρεγμένο – ιδρωμένο μπλουζάκι και δεύτερη ημέρα, 
και -οι κυρίες- άνετα, καθημερινά φουστανάκια που 
σωστά συνδυασμένα μπορούν να φορεθούν άνετα 
όλες τις ώρες της ημέρας.

Οι κύριοι θα ανακαλύψουν ότι μερικά t-shirts και 
δύο – τρία ευκολοφόρετα πουκάμισα (κατά προτίμηση 
λινά) συνδυασμένα με δύο ή τρεις βερμούδες εναλ-
λάξ, είναι όσα ακριβώς χρειάζονται για τις βραδινές 
τους εξόδους.

Πάρτε μαζί μόνο τα αναπαυτικότερα πέδιλα, τις 

σαγιονάρες ή τα παπούτσια που θα συνδυάσετε 
με τη βραδινή σας αμφίεση, όσο για την πρωινή: 
σαγιονάρες και πάλι σαγιονάρες. Περισσότερες από 
ένα ζευγάρι, γιατί, τόσο οι δερμάτινες όσο και οι 
πλαστικές, χαλάνε εύκολα και μπορεί να βρεθείτε 
ανά πάσα στιγμή μονοσάνδαλοι.

Τι θα κάνετε τότε;

Αξεσουάρ
Αξεσουάρ δεν χρειάζονται στις διακοπές.
Προτιμήστε μερικά καλοκαιρινά κολιέ με πολύ-

χρωμες πέτρες που μπορούν να αναβαθμίσουν ένα 
απλό σύνολο και που κι αν σπάσουν, δεν θα στενα-
χωρηθείτε τόσο.

Σας συνιστώ, επίσης, να αρκεστείτε σε ένα ή δύο 
φουλάρια-πασμίνες που θα σας χρησιμεύσουν στο 
καράβι σαν σάλι (συχνά τα καράβια θυμίζουν ψυγεία 
κρεάτων από το κρύο) ή σαν μαξιλαράκι, όταν θα 
θέλετε να «την πέσετε» στο βρωμερό καναπεδάκι, 
και στην παραλία σαν κορδέλα για τα μαλλιά (αν 
δεν βρίσκετε το κοκαλάκι σας) και το βράδυ, τόσο 
σαν σάλι αν έχει δροσούλα, όσο και σαν στιλιστική 
παρέμβαση με ένα πολύ απλό outfit.

Νεσεσέρ
Εδώ πραγματικά χρειάζεται προσοχή γιατί τα 

είδη του νεσεσέρ είναι αυτά που ξεχνάμε συνήθως 
στο σπίτι. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: Οδοντόβουρτσα, 
οδοντόκρεμα, νήμα (ναι, ναι νήμα).

Βούρτσα, χτένα, λακ, τζελ (ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν styling χρησιμοποιείτε). «Ξεβαφτικά» μαντη-
λάκια (δεν πιάνουν χώρο και ξεμπερδεύετε εύκολα). 
Σαμπουάν και αφρόλουτρο (κατά προτίμηση σε δείγ-
ματα που όλοι μαζεύουμε κάπου), σφουγγάρι (απα-
ραίτητο για να φύγει το αντηλιακό), ένα σαπούνι (σε 
περίπτωση που δεν έχει το ξενοδοχείο) και ξυραφάκι.

Αντηλιακό σώματος και προσώπου και ενυδατικό 
γαλάκτωμα σώματος για μετά τον ήλιο. Ενυδατική 
κρέμα προσώπου και ενυδατικό λιπστικ (ο ήλιος 
ξηραίνει τα χείλια). Μπατονέτες, οινόπνευμα και μία 
κρέμα τύπου bepanthol (σε περίπτωση που καείτε 
από τον ήλιο).

Αποσμητικό και κολόνια (μία φτάνει!). Και φυσικά 
αντικουνουπική κρέμα ή τζελ.

Κυρίες μου, μην πάρετε μαζί σας όλο το σετ μανι-
κιούρ-πεντικιούρ! Φροντίστε να έχετε ξεμπερδέψει 
με τον καλλωπισμό των νυχιών σας πριν φύγετε για 
διακοπές. Πάρτε όμως ένα ψαλιδάκι και μία λίμα για 
καλό και για κακό. Α! Και ένα τσιμπιδάκι για τα φρύδια.

Και, αν χρησιμοποιείτε, πιστολάκι για τα μαλλιά και 
μία στρογγυλή βούρτσα.

Ως προς το μακιγιάζ, οφείλει και αυτό να είναι 
λιτό και απέριττο. Αν σκοπεύετε να κάνετε κάμπινγκ 
διαγράψτε το εντελώς από τη λίστα. Αν σκοπεύετε 
να επισκεφθείτε κάποιο κοσμικό νησί και θέλετε 
να δείχνετε λαμπερή, θα τα καταφέρετε και με τα 
βασικά: Make-up, πούδρα, μολύβι, μάσκαρα, ρουζ 
και lip-gloss.

Μετά από μία ολόκληρη μέρα στη θάλασσα, θα 
έχετε πάρει τόσο ωραίο χρώμα που το μακιγιάζ δεν 
θα σας είναι καθόλου απαραίτητο.

Τσάντα θαλάσσης
Και πέρα από τα παραπάνω, θα έχετε σίγουρα και 

μία τσάντα (ή τσαντάκι) για τα πολύ απαραίτητα που 
κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Είναι αυτά που πετάμε 
μέσα τελευταία στιγμή και από τα οποία μπορεί να 
κριθεί όλο μας το ταξίδι.

Επιγραμματικά: 
• Πορτοφόλι (γεμάτο) 
• Εισιτήρια και voucher (ελέγξτε ξανά και ξανά ημε-

ρομηνίες, ονόματα, πλοίο κλπ για να μην βρεθείτε 
εξ απροόπτου)

• Γυαλιά ηλίου 
• Κινητό (σιγά μην το ξεχνάγατε!)
• Ένα στυλό (και ένα μπλοκάκι) 
• Χαρτομάντιλα και υγρομάντιλα (ειδικά για το 

camping)
• Βιβλίο (ή περιοδικό –στο καράβι δεν περνάει 

διαφορετικά η ώρα) 

Έτοιμοι; Καλές Διακοπές!
Το Σεπτέμβριο πάλι κοντά σας.  Μ.Γ

Βαλίτσα διακοπών:

Έλλειμμα Περιβαλλοντικής συνείδησης και 
παιδείας ή απλά αδιαφορία;

Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε η πρώτη 
φωτογραφία που το πλαισιώνει. Πρόσφατα, αντί-
κρισα τον σωρό των σκουπιδιών, που απεικονίζεται, 
σε αγροτικό δρόμο της περιοχής της Λίμνης Ηραίου 
και μάλιστα κοντά σε σπίτια. Ο δράστης ή οι δρά-
στες άγνωστοι. Σύμμαχός τους το σκοτάδι, γιατί το 
«έγκλημα» διαπράχθηκε μεταμεσονύχτιες ώρες, αν 
και σε απόσταση πενήντα μέτρων υπάρχει κάδος 
σκουπιδιών! 

Εκτιμώ ότι κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης, θε-
ατής ή αναγνώστης ανάλογων γεγονότων, αισθάνεται 
πικρία και αγανάκτηση. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με 
μία από τις βασικότερες αρχές του Πολιτισμού: Την 
καθαριότητα που χαρακτηρίζεται ως «μισή αρχοντιά».

Ταυτόχρονα αναδεικνύεται το μείζον ζήτημα του 
καθαρού περιβάλλοντος, που αφορά τον καθένα μας. 
Επισημαίνω ότι σκοπός του παρόντος άρθρου δεν 
είναι να γίνω τιμητής της καθαριότητας ή να ασκήσω 
κριτική στην οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή. Γιατί αυτό 
που γνωρίζω, τουλάχιστον για τον τομέα της καθα-
ριότητας του Δήμου μας, είναι η διαρκής προσπάθεια 
του προσωπικού του για έναν Δήμο καθαρό, παρά τις 
αντικειμενικές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει, λόγω 

του εύρους της περιοχής αρμοδιότητάς του και των 
πολλών οικισμών.

Σκοπός μου είναι να αναδείξω, για μία ακόμη 
φορά, την χρόνια νοσηρή νοοτροπία που επικρατεί, 
κυρίως στον Έλληνα. Σας προσκαλώ, λοιπόν, συ-

νοδοιπόρους, για να διανύσουμε, ενδεικτικά, δύο 
διαδρομές. Την πρώτη  διαδρομή από Λουτράκι προς 
Περαχώρα, μήκους 10 χλμ. και τη δεύτερη από Ίσθμια 
προς Κεχριές, μήκους 5 χλμ. 

Οι απαράδεκτες εικόνες προκαλούν λύπη και 
αγανάκτηση. Οι λεζάντες περιττεύουν. Αριστερά και 
δεξιά του οδοστρώματος, οι χώροι έχουν μετατραπεί 

σε απέραντους σκουπιδότοπους, 
με κυρίαρχο είδος τα πλαστικά 
μπουκάλια. Θα μείνουν εκεί 
για πάρα πολύ καιρό, αφού οι 
επιστημονικές εκτιμήσεις κατα-
λήγουν ότι για την αποδομή του 
κοινού πλαστικού χρειάζονται 
περισσότερα από 500 χρόνια! 
Ένα γεγονός που θεωρώ ότι 
προέρχεται από ασυνείδητους οδηγούς οχημάτων ή 
συνεπιβάτες, που άνοιξαν το παράθυρο και πέταξαν 
τα αντικείμενα στο δρόμο για να τα “ξεφορτωθούν”. 

Άραγε, αυτοί που τα πέταξαν, σκέφτηκαν ποιος θα 
τα μαζέψει ή ποιος έχει τη δυνατότητα να τα μαζέψει; 
Ένας τέτοιος προβληματισμός, μάλλον, θεωρείται 
πολυτέλεια. Ο σκοπός είναι να απομακρυνθούν τα 
σκουπίδια από το αυτοκίνητο, τα υπόλοιπα αφορούν 
τους άλλους. Ποιους; Αδιάφορο!

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η υλοποί-
ηση της δράσης «Let’s do it Greece» και στο Δήμο 
μας. Φέτος πραγματοποιήθηκε 2 Απριλίου 2017, με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Όμως την ίδια μέρα, 
απογευματινές ώρες, σχετικό ρεπορτάζ μου αποδεί-
κνυε ότι η γέφυρα του Ισθμού είχε μετατραπεί σε 
χώρο συλλογής σκουπιδιών, από τα πολλά πεταμένα 
αντικείμενα! 

Όμως η καθαριότητα είναι διαχρονική 
αξία και δεν πρέπει να εξαντλείται σε μία 
ημέρα για το θεαθήναι, αλλά να καθιερωθεί 
στη συνείδηση όλων μας και να μετατραπεί 
σε πράξη, ως μία συστηματική και διαρκής 
προσπάθεια, για ολόκληρο το χρόνο. 

Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να επιτηρείς τους 
δημόσιους χώρους, για να εντοπίζεις δράστες, που 
πετούν αποτσίγαρα, χαρτιά ή άλλα αντικείμενα στους 
δρόμους, στη φύση ή έξω από τους κάδους σκου-
πιδιών. Όμως, όταν εντοπίζονται, δεν θα πρέπει να 
αφήνουμε το γεγονός απαρατήρητο. Συγχωριανή 
μας δεν δίστασε να ζητήσει να μαζευτεί αποτσίγαρο 
που συνοδηγός πέταξε στο οδόστρωμα. 

Κανένας μας δεν διαφωνεί πως όλοι μας θα 
πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση 
των σκουπιδιών. Ειδικά οι κάτοικοι του Δήμου μας 
που επιδιώκουμε να τον καταστήσουμε πόλο έλξης 
Ελλήνων και ξένων τουριστών. 

Επομένως, όλοι μαζί για ένα καθαρό περιβάλ-
λον, 365 ημέρες το χρόνο, με ορατά αποτελέσματα. 
Ουσιαστικό δείγμα Πολιτισμού μιας Χώρας και αυ-
ξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης και παιδείας 
των πολιτών της.

Γράφει ο:
Iωάννης 
Καραπανάγος

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 12, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
✆     27440 21856
FB: QUEEN EAT LOVE DRINK

Μίνα 
Γιαννούλη
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Σ
το προηγούμενο άρθρο 
μου έκανα μια έκκλη-
ση. Ζήτησα αν υπάρχει 

κάποιος/οι συμπολίτης/ες να 
κάνουμε μιαν ομάδα με σκοπό 
να καθαρίσουμε, σαν αρχή, την 
είσοδο της πόλης μας. Η αλήθεια 
είναι πως δεν περίμενα ανταπόκρι-
ση, μιας και το έγραφα, πως ζητώ 
κάποιον τρελό σαν και μένα για να 
δημιουργήσουμε κάτι που λείπει 

σ΄ αυτόν τον τόπο. Εθελοντική προσφορά σε κάτι 
που όλοι μπορούμε να προσφέρουμε μιας και δεν 
χρειάζεται τεχνογνωσία, προσόντα και δεξιότητες. Με 
μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα πως υπάρχει έστω ένας 
ακόμη σαν εμένα που έχει ξεφύγει από τη σύγχρονη 
μάστιγα της διαδικτυακής επανάστασης  και ενεργά 
προσφέρει όπου μπορεί για το ΛΟΥΤΡΑΚΙ και μόνο. 
Δεν κοιτάει πρόσωπα αλλά το κοινό συμφέρον και 
πρώτιστα του τόπου. Είναι ο Σταύρος Θυμής. Η μαγιά 
που έλεγα λοιπόν είναι γεγονός. Σε πολλούς δεν λέει 

τίποτα το όνομα. Δεν είναι κάποιος με αξιώματα στην 
τοπική κοινωνία αλλά σίγουρα οι επόμενες γενιές θα 
αναφέρουν συχνά το όνομά του για να δείξουν το 
δρόμο που χάραξε και που πρέπει να ακολουθούν 
κυρίως οι νέοι για να βγάλουν αυτόν τον μικρό 
παράδεισο από το τέλμα. Μαζί λοιπόν ξεκινήσαμε 
ένα δύσκολο έργο. Λέω δύσκολο γιατί όταν κάτι δεν 
το ζήσεις από πρώτο χέρι δεν μπορείς να εκφέρεις 
πραγματική γνώμη. Σ΄ έναν δρόμο καρμανιόλα 
όπου οι νεοέλληνες κάνουν πραγματικούς αγώνες 
ταχύτητας χωρίς υποστήριξη από πουθενά για να μας 
προστατεύσουν [βάζοντας έστω κώνους στο δρόμο] 
και με καύσωνα μαζέψαμε πολλές σακούλες από 
πλαστικά κυρίως που ελαφρά τη καρδία πετάμε από 
το αυτοκίνητό μας όταν ταξιδεύουμε. Με θλίψη δια-
πιστώσαμε πως η είσοδος είναι εγκαταλειμμένη στην 
τύχη της. Πολλά πλαστικά γίνονταν θρύψαλα όταν τα 

αγγίζαμε. Σημάδι πως ήταν εκεί χρόνια. Πεζοδρόμιο 
δεν υπάρχει και οι νταλίκες σε πλησιάζουν τόσο 
κοντά που πολλές φορές μας έπαιρναν τις σακούλες 
με τα σκουπίδια αλλά και τα καπέλα που φορούσαμε. 
Τα δέντρα, ευκάλυπτοι ακλάδευτοι έκρυβαν ταμπέλες 
αλλά και άπλωναν τα κλαριά τους μέσα στο δρόμο. 
Οι πικροδάφνες το ίδιο. Το χειρότερο δε όλων οι 
πυράκανθοι. Δεν σ΄ αφήνουν να πάρεις τα πλαστι-
κά που έχουν εγκλωβίσει αλλά και να περπατήσεις 
στο υποτυπώδες πεζοδρόμιο που υποτίθεται πως 
υπάρχει. Να έχεις να μαζέψεις όλες τις βρωμιές και 
να πρέπει να κλαδέψεις [όσο μπορείς] ό,τι εμποδίζει. 
Το μέγα πρόβλημα, η διαχωριστική λωρίδα. Γεμάτη 
σκουπίδια και οι πικροδάφνες να μη σ΄ αφήνουν να 
περπατήσεις. Θεέ μου γιατί τόση τιμωρία σ΄ αυτόν 
τον τόπο; Όλους τους  δημοτικούς νάνους σ΄ εμάς; 
Έστω, ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια γιατί ένιωθα 

ντροπή, σαν Λουτρακιώτης, προς τον επισκέπτη της 
πόλης μας, που μπαίνοντας  αντίκριζε αυτό το χάλι. 
Τώρα ξέρω η είσοδος θα καθαρίζεται όχι αρχές 
καλοκαιριού αλλά πολύ πριν και σας υπόσχομαι 
δεν θα ξαναδούμε τέτοια χάλια. Από σας δεν θέλω 
πολλά πράγματα. Το νου σας μόνο μη χάσουμε τους 
διαχρονικούς δημοτικούς επιβήτορες. Ναι καλά 
καταλάβατε λέω γι΄ αυτούς που έχουν μέλημα τους 
ψηφοφόρους τους και μόνο και αφήνουν τον τόπο 
στο έλεος. Πως θα πάνε φως στους δικούς τους, 
κάδο σκουπιδιών, ακόμα και νερό σε οικιστές με την 
δημοτική υδροφόρα, στους κολλητούς τους ντεε. 
Κατά τα άλλα φταίω εγώ που τα γράφω και όχι αυτοί, 
μιας και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι τους μ΄ ενημερώνουν 
για τα έργα και τις ημέρες τους.   Πάντως να ξέρετε 
οι δραστηριότητες δεν σταματούν στην είσοδο της 
πόλης. Υπάρχει πολύ εγκατάλειψη και η συστράτευ-
ση κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη είναι καθήκον. 
Όσο η αντίσταση γίνεται ανώνυμη από τον καναπέ 
και το πληκτρολόγιο τα ζαγάρια θα κάνουν πάρτι. 
Καλή αντάμωση!

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου

ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΛΠΙΔΑ

Μιχάλης Δρίτσας 
8 μήνες μετά .... ΔΙΑΒΑΣΑΝ, ΕΓΡΑΨΑΝ, ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ

Σήμερα φεύγει από κοντά μας ο Μιχάλης Δρίτσας. 
Σ ή μ ε ρ α 

αποχαιρετού-
με τον οικο-
γενειάρχη, τον 
αδελφό, τον 
συνοδοιπό-

ρο, τον φίλο. 
Αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που σε όλη του τη 
ζωή οραματιζόταν ένα καλύτερο αύριο με αξίες 
που ο ίδιος υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και 
σεμνότητα. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, που 
συνεργάστηκαν μαζί του, που έγιναν φίλοι του , 
που έζησαν δίπλα του, γνωρίζουν πολύ καλά πόσο 
ιδιαίτερος ήταν.

Ο Μιχάλης ήταν ένας άνθρωπος λιτός, δια-
κριτικός στη στάση ζωής, που ήξερε να κερδίζει 
την αγάπη και τον σεβασμό των φίλων του, των 
συνεργατών του, των πολιτικών  αντιπάλων του.

 Ως αυτοδιοικητικός παράγοντας ήξερε να 
υπηρετεί με συνέπεια, χωρίς υπερβολές τη πολι-
τική ζωή του δήμου μας. Επί σειρά ετών κέρδιζε 
την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας και τους 
υπηρετούσε από τα έδρανα του δημοτικού 
συμβουλίου. 

Στη πολιτική ζωή και στα κοινά του δήμου 
άφησε ανεξίτηλα σημάδια στο πέρασμά του.   
Ήξερε να εμπνέει, να δημιουργεί υποδομές και με 
σκληρή δουλειά να υλοποιεί έργα πνοής. Ο τομέας 
του πολιτισμού ήταν στενά συνδεδεμένος με τη 
προσωπικότητα του και την ποιότητα του χαρα-
κτήρα  του. Υπηρέτησε τον πολιτισμό με μεράκι, ως 
πρόεδρος του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου 
Λουτρακίου και με υπομονή και επιμονή έθεσε 
πολύ γερές βάσεις θεσπίζοντας πρωτοποριακές 
λειτουργίες.   Αγωνίστηκε ιδιαίτερα και συν έβαλε 
στη δημιουργία του Πνευματικού κέντρου της 
Περαχώρας. Υποστήριζε πως οι χώροι αυτοί, είναι 
πνεύμονες ζωής για ένα τόπο, είναι καταφύγιο 
για τη νεολαία, ‘είναι εργαστήρι για το πνεύμα’  
συνήθιζε να λέει όταν υποστήριζε με θέρμη την 
άποψή του για τον πολιτισμό.

Ήπιος και ευγενικός είχε ακόμα να δώσει πολλά 
στον τόπο μας με τη φιλοτιμία του, την εμπειρία 
του, την ανεξάντλητη ικανότητά του και τη διά-
θεση για προσφορά ειδικά στον συνάνθρωπο που 
αγαπούσε και τιμούσε ιδιαίτερα.

Φεύγει  όμως πολύ νωρίς από κοντά μας και η 
απώλειά  του είναι μεγάλη  για όλους μας.

Φεύγει  πολύ νωρίς από την οικογένειά του, 
από τη σύντροφό του, από τα δύο του αγόρια 
που λάτρευε  κυριολεκτικά και στήριζε με όλες 
του τις δυνάμεις.

Φεύγει από το δήμο μας, από τη πόλη μας, από 
τη πολιτική ζωή, από τους φίλους του,  τους συ-
νεργάτες του, τους ανθρώπους  που τον πίστεψαν 
και τον εμπιστεύθηκαν.

Η  απώλεια είναι μεγάλη και πολύπλευρη. Το 
κενό που αφήνει δεν αναπληρώνεται,  διότι απλά 
ήταν πολύ ξεχωριστός.

Για μένα προσωπικά η απώλεια αυτή είναι 
τεράστια. Ο ρόλος του και η παρουσία του δίπλα 
μου  πολύπλευρη και σημαντική. 

Ο Μιχάλης ήταν αδερφός , συνεργάτης, συνο-
δοιπόρος και φίλος.

Αυτοί οι δεσμοί είναι σύνθετοι και πολλές 
φορές δύσκολοι και επώδυνοι.

Παρά τις δύσκολες όμως και αντίξοες, πολλές 
φορές  συνθήκες, κρατήσαμε γερά ο ένας το χέρι 
του άλλου και προχωρήσαμε πλάι – πλάι για να 
καταφέρουμε να φτάσουμε τους στόχους μας.

Σήμερα χάνω τον αδελφό, τον φίλο και καλό 
μου συνεργάτη.

 Η απώλεια είναι τραγική.
Η τοπική αυτοδιοίκηση που υπηρέτησε και 

οραματίστηκε σήμερα είναι φτωχότερη.
Κοιτάζοντας την αδελφή μου και τα ανίψια μου 

τους λέω ότι πρέπει να νοιώθουν περήφανοι. Εσύ 
Ρούλη για τον σύντροφό σου και σεις Θέμο  και 
Άλκη για τον πατέρα σας!

Καλό ταξίδι αδελφέ μου και συνοδοιπόρε 
Μιχάλη.

Γιώργος Γκιώνης

Ακριβέ μας φίλε και σύντροφε
 Τούτες τις στιγμές του μεγάλου 

χαμού, τα λόγια φτωχά και δεν μπο-
ρούν να αποτυπώσουν το κενό,την 
πίκρα και την φτώχεια που αφήνεις 
πίσω σου.

Θα σε συντροφεύουν όμως στο 
ταξίδι που έφυγες το χωρίς γυρισμό.

Για εμάς που πορευτήκαμε μα-
ζί,στα δύσκολα και τις χαρές,θέλου-
με,έχουμε υποχρέωση να σου πούμε 
ότι για σένα δεν ισχύει αυτό που λένε: 
ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΣΤΑΤΟΣ.

 Ακριβέ μας σύντροφε,φίλε,α-
δελφέ

 ΕΣΥ είσαι αναντικατάστατος.
 Θα μας λείψει το κοφτερό σου 

μυαλό που πάντα άνοιγε δρόμους,το 
χιούμορ ακόμα και στα δύσκολα,ο 
αυτοσαρκασμός σου,η επιμονή σου 
για την επίτευξη των στόχων μας.

 Πιο πολύ θα μας λείψει ο λόγος 
σου,η σκέψη σου,η βοήθεια, η ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΑ σου.
 Γιατί ακριβέ μας Μιχάλη,αυτό 

ήσουν,
 Άνθρωπος με Α κεφαλαίο.
 Συμμερίζομαι,συμπάσχω,προ-

σφέρω.
 Αυτές ήταν οι αξίες σου.
Ζεις όμως στις καρδιές μας.
 Σύμβολο του αγώνα απέναντι 

στην φοβερή ασθένεια που σε δο-
κίμαζε μέχρι την τελευταία στιγμή.

 Όρθιος,αξιοπρεπής,τίμιος,καθα-
ρός,όπως έζησες όλη σου τη ζωή.

 Οραματιστής στα επαγγελματικά 
αλλά και στα κοινά.

 Η αγωνία για την υποβάθμιση του 
τόπου,η ανεργία της νέας γενιάς, η 
φτωχή πολιτιστική και πνευματική 
ζωή,ταλάνιζαν διαρκώς το μυαλό 
σου.

 Στα χρόνια του ηθικού ξεπεσμού 
και της κατανάλωσης,σαν Πρόεδρος 
του Πνευματικού Κέντρου,αντέταξες 
μια πολιτισμική αναγέννηση που 
όμοια της δεν είχε γνωρίσει ο τόπος.

 Μια παρακαταθήκη που δύσκολα 
ξεπερνιέται.

 Ο κόσμος της Αριστεράς,του 
αγώνα για μια καλύτερη Αυτοδιοί-
κηση,για ένα Λουτράκι πιο δημο-
κρατικό,πιο δημιουργικό,έχασε το 
μεγαλύτερο αγωνιστή του.

  Ακριβέ μας Μιχάλη
 ήξερες να διακρίνεις το ουσιώδες 

ανάμεσα στα ανούσια.
 Δούλευες αθόρυβα και σεμνά.
 Λογάριαζες τη γνώμη του άλλου 

και ειδικότερα των νέων ανθρώπων.
 Αγωνιούσες για τη νέα γενιά,πί-

στευες στις δυνάμεις της και άνοιγες 
δρόμους,έδινες χώρο.

  Ακριβέ μας Μιχάλη
 Προνομιούχοι όσοι πορεύτηκαμε 

πλάι σου.
 Είμαστε περήφανοι που υπήρξαμε 

φίλοι και σύντροφοί σου.
 Σε ευχαριστούμε γι αυτά που 

προσέφερες.
 Το ήθος και η αξιοπρέπειά σου 

είναι η παρακαταθήκη που αφήνεις 
στον Θέμο και τον Άλκη.

 Είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα 
πορευτούν.

  Εκφράζουμε την αμέριστη συ-
μπαράσταση μας στη σεβαστή σου 
μητέρα Μαρία και την αγαπημένη 
σύντροφο της ζωής σου Ρούλι.

  Η λουτρακιώτικη γη που θα σε 
υποδεχθεί,να σαι βέβαιος πως θα 
είναι ελαφριά.

Καλό ταξίδι ακριβέ μας 
Μιχάλη

Νούλα Κουρούκλη

Τάκης Τσαρσιταλίδης : Ο Μάντζο, λέγεται ο φόρος 
τιμής και το αφιέρωμα  που αποδίδεται στους καλλι-
τέχνες.  Εδω ταιριάζει απόλυτα σε εναν άνθρώπο που 
έφυγε πρόωρα από κοντά μας, τον Μιχάλη Δρίτσα.  Ο 
άνθρωπος ο οποίος  με την παρουσία του φιλοτέχνησε  
κυριολεκτικά την κοινωνία μας . Η εγενής ευαισθησία 
του εκδηλώθηκε σε μια διαρκή και γόνιμη  πολιτιστική 
δράση στα δρώμενα της πόλης  και της περιοχής  μας 
ευρυτέρα. 

Στη οικογένεια του εκλειπόντος φίλου, συνέρ-
γάτη και υποστηρικτή μας,

εις μνημην παραδίδουμε την πλακέτα αυτή.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
Το τελευταίο δύσκολο διάστημα της δοκιμασίας 2 

πράγματα ευχαριστούσαν τον πατέρα μου . Το πρώτο 
ήταν κάποια νίκη του Παναθηναικού ( όλο και πιο 
σπάνια τελευταία) και το δεύτερο, τα καλά νέα από την 
παιδική σκηνή.

- " Μπαμπά πάμε καλά ",   ήταν η πρώτη φράση που 
του λέγαμε όταν γυρίζαμε σπίτι. 

Ακόμα και στο νοσοκομείο όταν χειροτέρεψε του το 
ψιθύριζα  στο αυτί, γιατί ήξερα ότι με άκουγε , για να 
πάρει δύναμη. 

Φίλε Τάκη , 
Η σκέψη σου και πρωτοβουλία να τιμήσεις τον Μιχάλη 

Δρίτσα, όσο ήταν μαζί μας , εν ζωή, είναι μια ξεχωριστή 
τιμή για εμάς και σε ευχαριστούμε πολύ από τα βάθη 
της καρδιάς μας.

Σε ότι μας αφορά, θα στηρίξουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις τη δράση και λειτουργία της παιδικής σκηνής .

Άλλωστε είναι ένα ακόμα " παιδί " του πατέρα μας .   
Άλκης & Θέμος

Μιχάλης Δρίτσας  Ένας σπουδαίος άνθρωπος. 
Ίδρυσε την Μουσική Σχολή, ανα-

γνωρισμένη από το κράτος για την 
παροχή ολοκληρωμένης παιδείας στη 
νεολαία της περιοχής. 

Ίδρυσε την επαγγελματική παιδική 
σκηνή και στην τετραετία που θήτευσε 
στο πνευματικό κέντρο 40.000 παιδιά 
επισκέφτηκαν το Λουτράκι. 

Ίδρυσε το τμήμα Παραδοσιακών 
Χορών του Πνευματικού Κέντρου. 
Το παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι και 
το Τμήμα Ζωγραφικής. 

Αναβάθμισε τη λειτουργία της 
Φιλαρμονικής, ανακαίνισε πλήρως 
τους χώρους που τη φιλοξενούν και 
ψήφισε για πρώτη φορά εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας. Για πρώτη 
φορά επίσης στις ακαδημίες της ξεκί-
νησαν να διδάσκονται όλα τα όργανα 
από ειδικευμένους καθηγητές. 

Θέσπισε την βραδιά πανσελήνου 
στον Ηραίο με στόχο την σύμπραξη 
μουσικών του Δήμου με εγνωσμένης 
αξίας καλλιτέχνες. Τη δεύτερη χρο-
νιά πραγματοποίησης της, σύνολο 
καθηγητών της Μουσικής Σχολής 
συμπράττει με τη Ελένη Πέτα και 
την αμέσως επόμενη η Φιλαρμονική 
με τη Νίνα Λοτσάρη καθιερώνοντας 

την εκδήλωση ως την πιο λαοφιλή 
στην περιοχή. 

Οραματίστηκε τη δημιουργία 
σχολής χορού στο Λουτράκι, αναγνω-

ρισμένης από το κράτος! 
Προσπάθησε ακόμα και για τη δη-

μιουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας 
Κορινθίας. Σαν σήμερα θυμάμαι τη 
συνάντηση μας με τον αρχιμουσικό 
Σπύρο Προσωπάρη για το σκοπό 
αυτό… 

Συνέβαλε τα μέγιστα και αυτός στο 
Πνευματικό της Περαχώρας που χθες 
εγκαινιάστηκε. Με όλες του τις δυνά-
μεις πάλεψε και για νέο δικό μας στο 
οικόπεδο της δωρεάς Μελετάκου. 

Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος  με 
εμπιστεύτηκε στα 24 μου χρόνια για 
το τιμόνι της Φιλαρμονικής. Αυτός 
που στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζαμε στην αρχή της θητείας του 
δήλωνε πως θα το έφερε βαρέως αν 
έστω και ένας με δική του υπαιτιότητα 
σταματούσε την ενασχόληση του με 
τη μουσική. Αυτός που μας στήριζε 
μέχρι και σήμερα. 

Ένας άνθρωπος που ταξίδεψε σε 
όλο τον κόσμο, καλλιεργημένος, ευ-
φυής, με υψηλή αίσθηση του χιούμορ, 

δραστήριος, οραματιστής. 
Μια προσωπικότητα μοναδική 

για την περιοχή μας που αφήνει 
δυσαναπλήρωτο κενό. Ήταν πίσω 
από πολλά, μικρά και μεγάλα, που 
γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε και 
που συνέβαλαν σε ένα καλύτερο 
αύριο για την περιοχή, όχι μόνο στον 
τομέα του πολιτισμού.

Ανατρέχοντας στην προσωπική 
μας αλληλογραφία βρήκα την ει-
σήγηση του το 2009 στο ΠΠΚ που 
αποτυπώνει συμπυκνωμένα τον 
τρόπο με τον οποίο αυτός έβλεπε τα 
πράγματα…

"Σκοπός και στόχος του Πνευμα-
τικού Κέντρου είναι η διεύρυνση και 
η δημιουργία νέων τμημάτων και 
δραστηριοτήτων. Συνεχίζουμε την 
αέναη προσπάθεια για καλλιτεχνική 
επιμόρφωση, διαπαιδαγώγηση και 
καλλιέργεια ήθους και ψυχής σε 
πνευματικό επίπεδο. Παρέχουμε 
αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού 
επιπέδου εγκεκριμένες από τα αρ-
μόδια υπουργεία. Δημιουργούμε 
θέσεις εργασίας για την απορρόφηση 
του καλλιτεχνικού δυναμικού του 
Δήμου και της ευρύτερης περιο-

χής. Εξασφαλίζουμε προϋποθέσεις 
ένταξης σε προγράμματα κρατικών 
επιχορηγήσεων. Καθιστούμε το Δήμο 
σημαντικό καλλιτεχνικό προορισμό. 
Το Πνευματικό κέντρο απέκτησε προ-
οπτική και εναρμονίστηκε με τις νέες 
τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης 
που απαιτεί ο σύγχρονος οικονομικός 
τομέας. Δώσαμε ένα πολύ ισχυρό 
καλλιτεχνικό στίγμα και σκοπεύουμε 
να επεκταθούμε και προς άλλες 
κατευθύνσεις, ολοκληρώνοντας μιας 
ευρείας κλίμακας καλλιτεχνική πορεία 
εκπορευόμενη από τις ανάγκες των 
δημοτών και πυξίδα το κοινό συμ-
φέρον. Οι καινοτόμες καλλιτεχνικές 
ενέργειές μας έτυχαν ευρείας ανα-
γνώρισης από τους δημότες, τους 
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, 
τους θεσμικούς φορείς και τον Τύπο..."

Ήταν πάντα κοντά μου σαν φίλος 
σε όλες τις δυσκολίες και σε όλες τις 
χαρές. Και αυτές τις στιγμές αναρω-

τιέμαι για το «ουδείς αναντικατάστα-
τος». Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν ισχύει. Σίγουρα δεν ισχύει…

Σε ευχαριστώ για όλα 
Μιχάλη  Δρίτσα, Καλό ταξίδι.

Πελοπίδας Μαυρόπουλος

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
• ΟΙΚ. ΘΩΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗ (Ι.Ν.  ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ)
• ΟΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΣΥΛ. 

ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
• ΟΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ (ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• ΟΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ)
• ΟΙΚ. ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΒΙΝΟ (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)
• LANDIS+GYR (ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ)
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ 

(ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ,ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΙΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ,  ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ  ΣΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ    ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ

• ΟΙΚ. ΛΥΓΙΑΣ ΔΡΙΤΣΑ
• ΟΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
• ΟΙΚ. ΝΑΝΑ ΚΟΥΠΑΡΟΥΣΟΥ
• ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
• LANDIS+GYR
• ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ & ΣΥΝΑ-

ΔΕΛΦΟΙ

• DIATER HACHT & ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ landis+gyr
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOUR SEASON
• ΒΙΟΚΥΤ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε
• ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας 
συμπαρασταθήκατε  στο βαρύτατο πένθος μας 
για την πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας 
Μιχάλη, γιου, συζύγου, πατέρα και αδελφού.

Η συμμετοχή όλων σας , τα λόγια, οι 
σκέψεις και  οι πράξεις, απαλύνουν τον 
αβάστακτο πόνο μας   και δείχνουν ότι ανα-
γνωρίζουν την ξεχωριστή προσωπικότητά του, 
την αγάπη του για την οικογένεια   και τους 
συνανθρώπους του.

Ο Μιχάλης έφυγε από κοντά μας και άφησε 
παρακαταθήκη όλα τα μικρά ή μεγάλα που 
συνέθεταν τον χαρακτήρα του όπως η αγάπη, 
η φροντίδα για όλους μας, το ήθος,  η αξιοπρέ-
πεια, η λιτότητα, η τιμιότητα, η ανιδιοτέλεια, το 
χιούμορ, η αγάπη του για τον πολιτισμό και τα 
γράμματα. Όλα αυτά  είναι στοιχεία χαραγμένα 
αναλλοίωτα στην ψυχή και στην καρδιά μας.

Σε Αγαπάμε & μας Λείπεις,
Η οικογένειά σου,

Ρούλη, Θέμος, Άλκης , 
Μαμά Μαρία, Πάνος

Χθες έφυγε από κοντά μας ο αγαπη-
τός συνάδελφος μας Μιχάλης Δρίτσας

Είναι μια μέρα θλίψης για μας, 
από την απώλεια ενός ξεχωριστού 
συναδέλφου.

Για την πολιτική και πολιτιστική του 
δραστηριότητα, ας μιλήσουν άλλοι

Εμείς σαν Σωματείο να σταθούμε 
σε ένα μόνο σημείο , που δείχνει το 
μέγεθος του ανθρώπου . Το 2012 όταν 
δίναμε τη μάχη της επιβίωσης ο Μιχάλης 
με τις πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές 
του , στάθηκε δίπλα μας , μας βοήθησε 
και κερδίσαμε όλοι τη μάχη.

Ήταν για χρόνια ένας συνάδελφος 
που του είχες εμπιστοσύνη και γνώ-

ριζες ότι ο λόγος του δεν υπέκρυπτε 
σκοπιμότητα.

Καλό Παράδεισο Μιχάλη . Εμείς 
θα σε θυμόμαστε πάντα.

Τα Θερμά  Συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του . Σωματείο L&G
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Μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχει ψηφισθεί το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά 
αφενός στην πρωτοβάθμια υγεία, αφετέρου στην 
επίλυση ευρύτερων προβλημάτων στη δημόσια 
υγεία. Συγκεκριμένα:
Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας( ΠΦΥ)  αποτελεί το θεσμικό επιστέγασμα 
της μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
με στροφή στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών  ,  
στην πρόληψη και  αγωγή υγείας και στην προστα-
σία της Δημόσιας Υγείας .  Συνιστά την προοδευτι-
κή απάντηση στην απαξίωση και συρρίκνωση των 
δημόσιων δομών  πρωτοβάθμιας περίθαλψης που 
προηγήθηκε κατά τη διακυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 
εξώθησε 3000 γιατρούς στην έξοδο από το σύ-
στημα υγείας . Έρχεται να αποτελέσει τη θεσμική 
ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που 
παρέμενε εκκρεμής από τον ίδρυση του ΕΣΥ (Ν. 
1397/1983) μέχρι σήμερα.
• Με το νομοσχέδιο διευρύνεται ο «δημόσιος χώ-

ρος» στην Υγεία και προδιαγράφεται  ο επικουρι-
κός ρόλος του ιδιωτικού τομέα , στην κατεύθυνση 
πάντα της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, 
της ισότητας στην πρόσβαση και της οικονομικής 
προστασίας ιδίως των πιο αδύνατων μελών της 
κοινωνίας.
• Ανασυγκροτείται η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο 
παροχής υπηρεσιών υγείας με πυρήνα τον λήπτη 
υπηρεσιών υγείας , με λειτουργικές και στοχευμέ-
νες αλλαγές που διευκολύνουν την παροχή υπηρε-
σιών υγείας και την επικοινωνία των παρόχων των 
υπηρεσιών αυτών σε ένα καθετοποιημένο σύστημα 
διοίκησης.
• Ο ρόλος των υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης (Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ και Κέντρα 
Υγείας αγροτικού τύπου  ), οι οποίες εφεξής ονομά-
ζονται Κέντρα Υγείας, κατοχυρώνεται και ενισχύε-
ται. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για την αναβάθμι-
ση των Εργαστηρίων τους .
• Δημιουργούνται παράλληλα νέες αποκεντρωμέ-

νες δομές, περιφερειακές των Κέντρων Υγείας ,  οι 
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), που απευθύνο-
νται σε συγκεκριμένο πληθυσμό , στελεχώνονται 
από διεπιστημονική ομάδα υγείας, που περιλαμβά-
νει οικογενειακούς γιατρούς και παιδιάτρους, νοση-
λευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικό λειτουργό. Οι 
ΤΟΜΥ μέσω των ομάδων υγείας αναπτύσσουν ένα 
νέο παράδειγμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνι-
στούν μονάδες οικογενειακής ιατρικής με έμφαση 
στην προληπτική ιατρική, στη σχολική υγεία, στους 
εμβολιασμούς, στη διαχείριση των χρόνιων ασθε-
νών, στη συνεχή και ολιστική φροντίδα του πολίτη. 
Οι ΤΟΜΥ αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του 
πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ανα-
πτύσσοντας ταυτόχρονα  εξωστρεφείς και κοινοτι-
κού χαρακτήρα παρεμβάσεις.
• Κάθε πολίτης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος θα 
έχει τον δικό του οικογενειακό γιατρό, τον δικό του 
σύμβουλο σε θέματα υγείας, τον υπεύθυνο για την 
παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων 
υγείας του, για την τήρηση του Ατομικού του Ηλε-
κτρονικού Φακέλου, για την ολιστική και ποιοτική 
φροντίδα του.
• Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συμβάλλεται με ιδιώτες 
ιατρούς που θα παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στα ιατρεία τους για την 
κάλυψη των αναγκών όπου χρειάζεται και όπου οι 
δημόσιες δομές δεν επαρκούν .
• Επίσης σε κάθε Κέντρο Υγείας συγκροτείται και 
λειτουργεί Οδοντιατρική Ομάδα που θα ελέγχει τη 
στοματική υγεία του πληθυσμού ευθύνης .
• Αναβαθμίζεται η μαιευτική φροντίδα στο ΕΣΥ και 
αναδεικνύεται ο συμβουλευτικός και υποστηρικτι-
κός ρόλος των μαιών στην πρόληψη του γυναικο-
λογικού καρκίνου , στην κύηση και στον τοκετό.
• Αξιοποιούνται οι Επισκέπτες Υγείας με σκοπό την 
προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, 
της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού και την 
πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην 
κοινότητα για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.
• Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της δημόσιας 
λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου των μονά-
δων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως αντιμετωπίζο-
νται και άλλα κρίσιμα και επείγοντα προβλήματα της 
δημόσιας υγείας, των γιατρών και των ασθενών:
Συγκεκριμένα προβλέπονται:
• Διαγραφή  των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών 
των ανασφάλιστων πολιτών, που προέρχονται από 
τη νοσηλεία τους σε δημόσιες δομές υγείας πριν 
την ψήφιση του ν. 4368/2016, που κατοχύρωσε 

το δικαίωμα της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης 
στο δημόσιο σύστημα υγείας των ανασφάλιστων 
προσώπων και των ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων.(Ύψους 30 εκ. ευρώ περίπου,  καθώς  και την 
μη βεβαίωση στις ΔΥΟ άλλων 100 εκ. ευρώ  από 
νοσήλια ανασφάλιστων )
• Ενίσχυση και ανάπτυξη των Τμημάτων Επειγό-
ντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων του 
ΕΣΥ, με τη δημιουργία 500 περίπου πρόσθετων 
στις υπάρχουσες νέων θέσεων ιατρικού προσωπι-
κού και την άμεση πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού 
μόνιμων ειδικευμένων ιατρών.
• Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου στην Κάρπαθο, δυ-
ναμικότητας 22 κλινών, η κατασκευή του οποίου 
είναι στο τελικό στάδιο της ανέγερσής (ανεγείρε-
ται με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», συγχρηματοδοτούμενο από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Θα 
παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα 
υγείας, βραχεία νοσηλεία και παρηγορητική ιατρική 
στον πληθυσμό της απομακρυσμένης Καρπάθου 
και των γειτονικών νησιών, που μέχρι τώρα στε-
ρούνται δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
• Παροχή κινήτρων στους ιατρούς για τη στελέχωση 
του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας: 1) ο χρόνος της 
υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών υπολογίζεται 
εις διπλούν σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρεσία 
τους σε άλλα δημόσια νοσοκομεία. 2) παρέχεται 
η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να παρέχουν με όποιον 
δυνατό τρόπο στους ιατρούς του Γ.Ν. Θήρας δωρε-
άν σίτιση, δωρεάν κατάλυμα διαμονής ή και χρημα-
τικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους 
αυτών.
• Καθορισμός του πλαισίου και των προϋποθέσεων 
ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας 
νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) –δημόσιων και ιδιωτικών- ώστε 
αυτές να λειτουργούν ως μονάδες υγείας που 
παρέχουν διακριτές και σαφώς προσδιορισμένες 
υπηρεσίες υγείας (νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση), 
σε σχέση με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχουν 
οι φορείς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πε-
ρίθαλψης. Μπαίνει τέλος στο χάος των ιδιωτικών 
Μ.Η.Ν. και θεσμοθετείται –για πρώτη φορά- η 
ίδρυση Μ.Η.Ν., εκτός από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
και στα στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκο-
μεία και στα Ν.Π.Ι.Δ. (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου).
• Παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών 
και του λοιπού επικουρικού προσωπικού των νο-
σοκομείων μέχρι τις 31-12-2018, δηλαδή μέχρι 
την ολοκλήρωση των προσλήψεων του μόνιμου 
προσωπικού.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Οι μισθοί και οι συντάξεις μίκρυναν, 

μα οι φόροι παν στα ύψη

κι οι διοικούντες; Ζαμάν φου στο τι 

θα μας προκύψει!

Κι όμως αντί να πέσουν οι τιμές, βλέπεις κι ανηφορίζουν

κι εμάς που πολλά κόψανε, πιότερο μας ζορίζουν!

Κάποιοι μας λεν στις αγορές υπάρχουν κυκλώματα, 

που προκαλούν στους μισθωτούς πολλά 

βραχυκυκλώματα!

Όλοι αυτοί θεν να ’χουμε τα μάτια μας μισάνοιχτα,

τα σκέλια μας ορθάνοιχτα και στα μυαλά... μεσάνυχτα!

Γίναν όλοι νταβατζήδες και μας θέλουν θύματα

και της προκοπής δεν θέλουν να κάνουμε βήματα!

Κι έτσι πέφτει λιτότητα στις λαϊκές τις τάξεις,

αφού μοιάζουν με χαρτζιλίκι μισθοί μα και συντάξεις!

Το ζωνάρι σφίξε - σφίξε, έχουμε μπαφιάσει όλοι,

με φόρους, κοψίματα μισθών, στεγνώσανε κι οι κώλοι!

Γι’ αυτό και δώσ’ του στένεμα, σ’ όσα είχαμε ρούχα,

κι αντί για μέρες πιο καλές, σκέφτομαι κείνες που ’χα!

Από υποσχέσεις πολιτικών έχουμε πια χορτάσει

κι από τους μεν κι από τους δε μπάτσο έχουμ’ εισπράξει!

ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΙΆ  
Η ΜΕΣΆΙΆ ΤΆΞΗ;

Ιστορικά ο Σωκράτης 
δίδαξε σε μια αβέβαιη 

εποχή της Αρχαίας Αθήνας, εποχή του 
Πελοποννησιακού πολέμου, κάτι “σαν πα-
γκόσμιος” τότε. Η διδασκαλία του είχε ως 
επίκεντρο τον άνθρωπο, τα φυσικά φαινό-
μενα. Δεν μπορούν να μου μιλήσουν και να 
με διδάξουν, έλεγε, ενώ οι άνθρωποι, ακόμη 
και οι δούλοι, έχουν μυαλό και λογική. 

Όμως την εποχή εκείνη στην Αρχαία 
Αθήνα επικρατούσε γενικότερα η διδασκα-
λία των σοφιστών, που θεωρούσαν πως η 
επιτυχία της ζωής έρχεται ή με τον πλούτο, 
τη δόξα, την πολιτική δύναμη, το γνωστό, 
το δίκιο ισοδυναμούσε με το συμφέρον του 
ισχυρού. 

Από τότε άρχισε ένα τεράστιο χάος ανά-
μεσα στο πνεύμα και την ύλη, ως σήμερα. 
Ο Σωκράτης έβαζε σε δεύτερη σειρά την 
ύλη. Δίδασκε για την αξία της ψυχής, ως 
αιώνιες αλήθειες. Ο ίδιος αδιαφορούσε για 
τα υλικά αγαθά. Ποτέ του δεν πήρε χρήματα 
από μαθητές του. Είχε ένα μικρό εισόδημα, 
όπου ζούσε φτωχικά με την οικογένειά του. 
Έλεγε πως ο κόσμος κυβερνάται από μια 
ανώτατη πνευματική δύναμη, που στοχεύει 
στην αρμονική σύνθεση όλων των αρετών, 
δικαιοσύνης, ηθικής, ισότητας. Και γι’ αυτές 
τις ιδέες του τα συμφέροντα τον καταδίκα-
σαν σε θάνατο.

Αιώνες αργότερα “ο άγιος” Έρασμος 
αποκάλεσε τον Σωκράτη προαπόστολο, 
πρόδρομο του Χριστού, διότι πριν τέσσερις 
αιώνες μίλησε για ένα Θεό. Οι θεωρίες του 
Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη 
είχαν πολλές ομοιότητες με το χριστιανισμό. 
Βλέπε Πλωτίνο, Αυγουστίνο, Ακινάτη και 
άλλους πατέρες του χριστιανισμού Μ.Χ. 
εποχής...

Ο ΑΡΧΑΊΟΣ 
ΈΛΛΗΝΑΣ 

ΑΝΘΡΩΠΊΣΤΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Β. Βεκούσης

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι γωνιακή μονοκατοικία 65 
τ.μ. στον κεντρικό ιστό της πόλης. Τηλ. 6946-078307
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπερυψωμένη γκαρσονιέρα 27 τ.μ. στην 
οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 35 ΛΟΥΤΡΑΚΙ πληροφορίες κ. Όλ-
γα. τηλ. 6936721669.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ενοικιάζεται το γνωστό εστιατόριο 
Βράχος, Αγίου Σπυρίδωνος 1. Πληροφορίες: τηλ. 
6942550004
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένων ή φύλαξη 
παιδιών ή καθαριότητα σπιτιών. Τηλ. 6943 547550 
κ. Ρούλα. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε μονοκατοικία 57 τ.μ. ισό-
γειο υπερυψωμένο, Λουτράκι, οδός Αποστολίδη σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ. 6936 676797
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ξύλινα μασίφ έπιπλα: 1) Καναπές 
μονός-διπλός (πτυσσόμενος) 2) Καναπές τριθέσιος 
3) Δύο πολυθρόνες, σκαμπό, τραπέζι 4) δύο όρθιες 
εταζιέρες 5) Τραπέζι σαλονιού με έξι καρέκλες 6) κα-
λύμματα, μαξιλάρια extra, 7) ημίδιπλο κρεβάτι. Τιμή 
μετρητοίς: 2000 €. Πωλούνται και ξεχωριστά. Τηλ. 
6945 382622
ΝΕΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ελληνικής υπηκοότητας από-
φοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστι-
κών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρη-
ση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροερ-
γασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών έχο-

ντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε 
άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο τηλέ-
φωνο 6949 844231
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 15 στρέμματα στην Περαχώ-

ρα με 200 ρίζες ελιές τιμή 125 χιλιάδες ευρώ. Τηλ. 
27440 21308
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επί-
σης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ. 
6948 086375
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανταλλαγές, ενοικιά-
σεις, service στο χώρο σας πανελλαδικά. Τηλ. 6980 
771829
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 260 
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύ-
μα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερ-
μανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ MASTER 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

– ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
– ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 

ΤΗΛ. 6974792047.

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Τι όμορφη που είσαι, 
θελκτική

αγαπημένη μας Λου-
τρόπολη.

Με τα ευλογημένα δει-
λινά σου, το ήπιο κλίμα σου

και τα ιαματικά “θεία” νερά Σου...

Αισθάνεσαι πιο οικείος, πιο φιλικός,
πιο ασφαλής στο Σύμπαν, εδώ πέρα...

Νιώθεις σαν το εξαίσιο κρασί και σε 
μεθάνε

τα ερωτικά, μαγευτικά δειλινά Σου... η 
θεϊκή σοφία σου.

Τι ωραίο που είσαι αληθινά, θαυμαστό, 
γλυκό σαν μέλι

αγαπημένο μας Λουτράκι.
Πλήθος ζηλοφθονίες δεν σβήνουν της 

αγάπης μας... το ΦΩΣ
το ανέσπερο!..

Χαίρε φυσική ευγένεια των δειλινών 
μεγαλοσύνη.

Χαίρε παυσίπονο κάλλος, των ταπεινών 
ανθρώπων σωφροσύνη.

Χαίρε φως της ομορφιάς και της αγάπης 
- θεία ευλογία.

Χαίρε αληθινή ομορφιά των ποιητών, 
αιώνια υμνωδία...

Χαίρε άσμα ασμάτων, των Λουτροπόλεων 
θεία εύνοια!..

Χαίρε θελκτικά αγγελικό, πολυαγαπημένο 
μας ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

Χαίρε φυσική ομορφιά, θαυμαστό δώρο 
της θείας πρόνοιας χάρισμα.

Χαίρε τις ευαίσθητες ψυχές που ευγνωμο-
νούν την ομορφιά και ΣΕΒΟΝΤΑΙ το Θεό...

ΥΣ: Όλες οι ΣΕΙΡΗΝΕΣ σιωπούν όταν μι-
λάει το διαχρονικό ΚΑΛΛΟΣ. Τα ωραία είναι 
και αληθινά. Τώρα και πάντα. Αμήν!

Ξαναχτίζοντας το κοινωνικό κράτος. Υπουργικό Συμβούλιο 19/7/2017
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες (Υπουργείο Υγείας )

Αφιερωμένο σε όσους έχουν αγαπήσει, όσους αγαπάνε και σε 
όσους θα αγαπήσουν αληθινά τον ευλογημένο τούτο τόπο. 

Εγκώμιον ευγνωμοσύνης
στα δειλινά του Λουτρακίου

Επιμέλεια: 
ΤΆΚΗΣ 
ΡΈΠΠΆΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
Ο.Μ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
& ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ!!!
Πωλούνται δύο(2)γωνιακοί καναπέδες/κρεβάτια με τραπεζάκι 

και δύο(2)πολυθρόνες με τραπεζάκι χαμηλό στενόμακρο (όλα από μασίφ 
ξύλο, καινούρια υφάσματα ταπετσαρίας) σε τιμή σοκαριστικά χαμηλή!!!

Ακόμα πωλείται σύνθεση δύο(2)σουηδικών κρεβατιών 

με τα στρώματά τους σε τιμή προσφοράς.
Λουτράκι, κα Καίτη τηλ.επικοινωνίας 6932-309340.
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

τηλ: 2741022932
κιν: 6976220285

e-mail:filiskyriakos@yahoo.gr

Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
Κόρινθος, 3ος όροφος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΦΙΛΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Ιατρός ΙΑΣΩ GENERAL

 

Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΡΙΝΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Clinic attachm. Πανεπιστ. Δερματολογικού Νοσ/μείου «St. John’s Hospital» 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ και «University of California S.F. Hospital» - Η.Π.Α.

Επιστ. Συνεργάτης «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

αποκατάσταση ρυτίδων, ουλών ακμής, κλπ
ΧΗΜΙΚΟ PEELING - BOTOX - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 - ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗΛ.: 210-82.19.140

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6

ΤΗΛ.: 27440-65373 (για ραντεβού)
& 27440-62982

Κιν.: 693-6124006

Δέχεται: 
Τρίτη & Παρασκευή 
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.

Με το γιατρό και τον παπά, φιλίες να μην πιάνεις, 
ο ένας σε θέλει να πονείς κι ο άλλος να ποθάνεις!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. 
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Κιν.: 6944-641444

Πνευμονολογική 
Φροντίδα και έλεγχος

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ παιδικό • εφηβικό ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

Άλμα της επιστήμης...
Επιστήμονες Πέτυχαν Κβαντική Τηλεμεταφορά  

σε Απόσταση 1203 χιλιομέτρων !!
Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνω-
σαν ότι πέτυχαν το φαινόμενο 
της κβαντικής διεμπλοκής (ή 
κβαντικού εναγκαλισμού) δύο 
φωτονίων σε απόσταση 1.203 
χιλιομέτρων, πετυχαίνοντας 
ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ και 
καταρρίπτοντας κατά πολύ το 
προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 
περίπου 100 χιλιόμετρα.
 Ανέφεραν την επιτυχή δορυ-
φορική μετάδοση των κβαντικά 
«διαπλεκόμενων» φωτονίων 
(σωματιδίων του φωτός) μεταξύ 
της Γης και του διαστήματος.
Ο κινεζικός δορυφόρος Micius, 
ο οποίος είχε τεθεί σε τροχιά 
πέρυσι το καλοκαίρι, είναι 
ο πρώτος διεθνώς που έχει 
εφοδιασθεί με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό για κβαντικά πειρά-
ματα. Χρησιμοποιήθηκε για 

την κβαντική επικοινωνία με 
τρεις επίγειους κινεζικούς σταθ-
μούς που απείχαν μεταξύ τους 
απόσταση περίπου 1.200 χλμ., 
ενώ η απόσταση του δορυφόρου 
από τους σταθμούς ποίκιλε από 
500 έως 2.000 χλμ...
Ας προσπαθήσουμε, όμως, να 
εξηγήσουμε τί ακριβώς κατά-
φεραν οι επιστήμονες. Και θα 
χρησιμοποιήσουμε τα λόγια 
του Ίαν Γουάλμσλεϊ, καθηγητή 
πειραματικής φυσικής στο πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης, για 
να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο 
κατανοητοί.
Αυτό που έκαναν στην ουσία, 
είναι να επικοινωνήσουν πλη-
ροφορίες με έναν τρόπο, που 
χρησιμοποιεί την κβαντική 
μηχανική. Σε ένα φωτόνιο στη 
Γη, είχαν πληροφορίες που 

κατάφεραν να τις μεταφέρουν 
σε ένα δεύτερο φωτόνιο σε δο-
ρυφόρο στο διάστημα.
Ουσιαστικά το δεύτερο φω-

τόνιο «κλωνοποιήθηκε» και 
από εκεί που δεν είχε καθόλου 
δεδομένα, απέκτησε όλα τα 
δεδομένα του πρώτου φωτονίου 
στη Γη. Μπορεί να μην ακού-
γεται πολύπλοκο (θυμίζει λίγο 
copy-paste), όμως η αλήθεια 
είναι ότι η ακριβής διαδικασία 
που χρησιμοποιήθηκε είναι 
αρκετά περίπλοκη. Ωστόσο, 
τα αποτελέσματά της μπορεί 
σε λίγα χρόνια να αλλάξουν τις 
ζωές μας.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που 
μεταφέρθηκαν δεδομένα με 
κβαντική τηλεμεταφορά σε 
τόσο μεγάλη απόσταση!!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΗΛ.: 2744022181

ΚΙΝ.: 697 6406282

Πέμπτη:  17.00-21.00

Παρασκευή:  9.00-13.00

17.00-21.00

Σάββατο: 9.00-13.00

Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Προς κάθε αρμόδια αρχή και ζωόφιλο
Στο δεύτερο όροφο, σε πο-

λυκατοικία της οδού Αγησιλάου 
6, κάποιος έχει προφυλακίσει 
και κρατάει σε ομηρία ένα 
σκυλί, περίπου δύο χρόνια. 
Το σκυλί αυτό είναι έγκλειστο 
από κουτάβι ημερών και όχι 
μόνο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του σαν ιδιοκτήτης κατοικί-
διου, σύμφωνα με το Νόμο 
4039/2014, απλά ενοχλεί ποι-
κιλοτρόπως τους κατοίκους της 
πολυκατοικίας και τους πέριξ 
αυτής οικιών.

Το σκυλί αυτό ζει σε περιο-
ρισμένο χώρο, σε μια βεράντα 
1Χ4 μ. περίπου, χειμώνα - κα-
λοκαίρι, με αγιάζι και λιοπύρι. 
Δεν το έχει βγάλει ποτέ περί-
πατο και υποθέτουμε πως δεν 
το έχει δει ποτέ κτηνίατρος. Οι 
συνθήκες για την τήρηση των 
κανόνων ευζωίας και υγειο-
νομικών διατάξεων θα λέγαμε 
πως εκφράζονται με τη λέξη 
βασανισμός.

Στο δρόμο, κάτω από το 
μπαλκόνι, κυκλοφορούν συ-
νέχεια σκυλιά, αυτό τα βλέπει 
αφ’ υψηλού και γαυγίζει επί 
μονίμου βάσεως, μέρα - νύχτα 
και ενοχλεί, κυρίως μεσημβρι-
νές και βραδινές ώρες τους 
ενοίκους της πολυκατοικίας και 
τους γύρω απ’ αυτή κατοίκους.

Πάνω στη βεράντα αποπατεί 
και ουρεί και κατά διαστήματα ο 
ιδιοκτήτης ρίχνει νερό και με τη 
σκούπα τα πετάει στο δρόμο και 
τα πλακάκια του πεζοδρομίου 
γίνονται κίτρινα. Δεν είναι λίγες 
οι φορές που από το μπαλκόνι 
τρέχουν νερά και ακαθαρσίες 
και οι πεζοί, αν δεν προσέξουν, 
θα τα δεχτούν στο κεφάλι.

Δεν θεωρούμε περιττό να 
αναφέρουμε ότι η διαχειρίστρια 
της πολυκατοικίας έκανε σχετι-
κές συστάσεις στον ιδιοκτήτη 
του σκύλου.

Ι.Π.

Επιστολές

Ιωνίας 1, Λουτράκι

Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459

e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

f.b: 2 G.A.S. u need
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Του Γιάννη Πανούση*

Μπήκες μέσα στην παλιά σπηλιά
δίχως το χάρτη να προμηθευτείς.
Μύθος και Ιστορία συλλειτουργούνε.
Τώρα μάταια θα ψάχνεις για την έξοδο.
Έμεινες μόνος.

Δ.Καραμβάλης,Εναλλασσόμενα φορτία

Ανο(η)σία;

Οι δυσαρμονίες της ιδεολογίας με την πραγμα-
τικότητα δεν λύνονται με ρητορικό οίστρο ή 
θεσμικά ρεσάλτα.Οι οχληροί και οι κακόβουλοι 

σχεδιάζουν μία απόδραση,ένα φευγιό από την ιστορική 
μνήμη μέσα από τεχνικές ανορθολογικής διαχείρισης 
του προφανούς κι ορθολογικής[αλλά ιδιοτελούς] 
διαχείρισης του αφανούς.

Συγκροτούνται επιτροπές-γέφυρες από το Μηδέν 
στο Τίποτα για να ‘βιάσουν’[αντί να προετοιμάσουν με 
συναινέσεις και συνθέσεις]το συνταγματικό/πολιτικό 
μέλλον της χώρας.Ψηφίζονται νόμοι για να μην εφαρ-
μοστούν.’’Λευκαίνονται’’επιχειρηματίες με σκοτεινό 
παρελθόν αλλά φιλοκυβερνητικό παρόν.Δεν τηρείται 
από τους αξιωματούχους κανένας κανόνας,ηθικός ή 
δεοντολογικός.

Οι υπόλοιποι,συνοδοιπόροι ή αδιαφορούντες 
,απλώς κοιτάζουν και μοιρολογούν.Τους φταίει η 
αδύναμη κι άδικη Δημοκρατία κι οραματίζονται να τη 
βελτιώσουν με ολίγο φασισμό αλά φρανσέζ ή πολυ 
ολοκληρωτισμό αλά νοτιοαμερικέν.

Τόχω ξαναγράψει.
Ένας λαός που θέλει ν’αυτοκτονήσει δεν μπορείς να 

τον αποτρέψεις.Όσες φορές κι αν τον συγκρατήσεις 
κάποια στιγμή ‘’θα το πετύχει’’το απονενοημένο.

Μόνοι,απομονωμένοι,ανάδελφοι και μοιραίοι 
μετράμε τις ώρες πριν την εθνική κρίση μ’εκδρο-
μές,μπύρες και ήλιο επικαλούμενοι τη συγγένειά μας 
με τον Ζορμπά.

Άμυαλοι;ίσως
Ανέμελοι;ίσως
Αδύναμοι;ίσως
Άνευ ταυτότητας κι αυτογνωσίας;βέβαιο
Ακόμα κι αν ο Θεός είναι έλληνας,όπως συχνά δι-

αλαλούν αριστεροί/δεξιοί,ούτε μπορεί ούτε αξίζουμε 
να μας σώσει για να κάνουμε τα ίδια με αυτά που μας 
οδήγησαν στην κρίση.Με τέτοια όμως ανοσία στις 
εθνικές τραγωδίες και τέτοια ανοησία ‘στην αγορά 
ελπίδας’ νομίζω ότι ούτε ο Διάβολος μας θέλει...

* Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής Εγκληματο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην υπουργός

Η ταμπέλα με το αδιέξοδο έχει 
πέσει και είναι στο χώμα.

Οι υπάλληλοι του Δήμου 
μάζεψαν τα κλαριά, καθάρισαν 
το χώρο και για την πινακίδα 
δεν έκαναν τίποτα, ώστε να τη 
βάλουν στη θέση της. Απλά της 
άλλαξαν θέση και την έβαλαν 
στη μάντρα, όπως βλέπετε και 
στη φωτογραφία.

Από δεξιά ο Σταύρος Θυμής (ή 
Ιούδας) και ο Μιχάλης Σκοτιδά-
κης, ο ταπετσέρης της περιοχής 
(ή Μπεν). Τα δεύτερα ονόματα 
είναι τα παρατσούκλια τους. Τα 
παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια 
τα καλά, έχουμε να πούμε εμείς.

Μπάτε σκύλοι αλέ-
στε. Το ένα πανό 
πάνω στο άλλο 
βάζουν και διαφη-
μίζουν εκδηλώσεις 
εκτός περιοχής, 
τα οποία μετά οι 
υπάλληλοι του Δή-
μου θα τα βγάλουν. 
Τρεις κολόνες έχει 
η πλατεία και στις 
τρεις έβαλαν πανό 
για άλλες περιοχές. 
Μήπως κατάντη-
σε το Λουτράκι 
αχούρι;

Τουρίστρια φω-

τογραφίζεται στο 
βρώμικο σιντριβά-
νι της κεντρικής 
πλατείας. Από τη 
βρώμα, τα νερά 
αφρίζουν και τα 
μάρμαρα είναι όλο 
μαύρες λίγδες. Μια 
φωτογραφία χίλιες 
λέξεις.

Οι τουρίστες 
κατέβηκαν από το 
λεωφορείο για να 
μετακινήσουν το 
κόκκινο αυτοκίνη-
το, στην κεντρική 
πλατεία, μπροστά 
στο ξενοδοχείο 
Ποσειδώνιο. Αυτός 
ο δρόμος από χρό-
νια έπρεπε να είχε 
γίνει πεζόδρομος ή 
μονόδρομος. Τόση 
φιλοσοφία θέλει;

Oι φωτογραφίες του μήνα

Το άρωμα γυναίκας, φίλε Θανάση Γεωργίου, ήταν κάποτε! Ασχολήσου με τα 
ωραία σου προϊόντα με τα ωραία τους αρώματα, όπως το κόκκινο κρασί που 
προσφέρεις στους τουρίστες που επισκέφθηκαν το όμορφο κατάστημά σου 
στην Περαχώρα. Και μην ξεχνάς ότι όλοι οι παλιοί κύκλοι κλείνουν. Και ανοί-
γουν άλλοι, καινούργιοι και φρέσκιοι.

Oι φωτογραφίες του μήνα


