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ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΕ ΚΡΊΣΗ ΠΑΝΊΚΟΎ
μας έστειλε εξώδικο

σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΚΗ. 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ.

Δεν του άρεσε η κριτική που ασκήσαμε και η γνωστοποίηση του βουλεύματος
για την παραπομπή των τριών Δημάρχων για κακούργημα

ú Με ΠΡΑΞΕΊΣ ΠΟΎ ΣΎΝΔΕΟΝΤΑΊ 
ΜΕ ΔΟΛΟ λέει το βούλευμα 

ΚΑΊ ΟΧΊ ΕΜΕΊΣ

ú ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΎΣ ΕΛΑΤΤΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΎΣΊΑ ΤΟΎ ΔΗΜΟΎ 

λέει το βούλευμα 
ΚΑΊ ΟΧΊ ΕΜΕΊΣ 

κ. ΓΚΙΩΝΗ, κ. ΠΑΥΛΟΥ, κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ú ΣΕ ΣΑΣ ΗΤΑΝ ΕΜΠΊΣΤΕΎΜΕΝΗ 
η διαχείρηση της περιουσίας 
του δήμου λέει το βούλευμα 

ΚΑΊ ΟΧΊ ΣΕ ΜΑΣ

Σας παραθέτουμε αυτούσιο το 
κομμάτι του βουλεύματος που 
μιλάει για τις κατηγορίες που 

βαραίνουν το Δήμαρχο Γ. Γκιώνη αλλά 
και τους άλλους δύο Π. Παύλου και Κ. 
Λογοθέτη. Αυτό που αλλάζει είναι το 
χρηματικό ποσό που στη δημαρχιακή 
τους θητεία ελάττωσε την περιουσία 
του νομικού προσώπου του Δήμου, 
όπως το βούλευμα λέει επί λέξει.

Μιλάει ότι ως Δήμαρχοι, που τους 
ήταν εμπιστευμένη η διαχείριση της 
περιουσίας του δήμου υπό την ιδιότητά 
τους, εν γνώσει τους ελάττωσαν την 
περιουσία του, με πλείονες πράξεις 
που συνιστούν εξακολούθηση του 
ιδίου εγκλήματος και συνδέονται 
μεταξύ τους με ενότητα ΔΟΛΟΥ.

Διαβάστε αυτολεξεί το βούλευμα με 
τις κατηγορίες στην 8η σελίδα.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ 
ΣΑΣ ΚΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΑ ΤΑ 
ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ.

ΊΔΟΎ ΤΟ 
ΒΟΎΛΕΎΜΑ
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Βλάσσης

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
ΤΗΛ.: 27440 66868 ΚΙΝ.: 6932 197016

Ρολόγια - Κοσμήματα

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος 
Πελοποννήσου

Κύπρου 123
20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986
κιν.: 6979 220540

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛ. - ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ.

"Με σεβασμό στον άνθρωπο"
Σολωμού 10, Λουτράκι
Τηλ.: 27440 26244
Κιν.: 6937 114763, 6938 433432
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Στο φύλλο της εφη-
μερίδας μας «Μάιος 
2018, φ. 451», σεβό-

μενοι το δημοσιογραφι-
κό μας λειτούργημα που 
ασκούμε για 22χρόνια και 
υπόχρεοι απέναντι των 
αναγνωστών μας για την 
έγκυρη ενημέρωσή τους, 
αναφερθήκαμε στο υπ΄αρ. 
30/2018 Βούλευμα του 
Συμβουλίου Εφετών Ναυ-
πλίου, με το οποίο τρεις 
Δήμαρχοι του Δήμου μας 
(Παύλου-Λογοθέτης- Γκιώ-
νης) παραπέμπονται να δι-
καστούν για αδικήματα σε 
βαθμό κακουργήματος.
Η δημοσιογραφική εκείνη 
αναφορά μας με τον τίτ-
λο: «Σκάνδαλο μεγατόνων. 
Για κακούργημα παραπέ-
μπονται και οι τρεις» [σ σ 
δήμαρχοι] στην πρώτη σε-
λίδα, συμπληρώθηκε με 
άλλες σχετικές αναφορές 
μας και σχόλια στις επόμε-
νες σελίδες. 
Στο εν συνεχεία φύλλο της 
εφημερίδας «Ιούλιος 2018, 
φ. 452», λόγω εξάντλησης 
της έκδοσης και μετά από 
απαίτηση αναγνωστών 
μας, υπό τον αυτό τίτλο, 
επαναδημοσιεύτηκε μέρος 
των προηγούμενων σχολί-
ων, υπογραμμίζοντας ότι οι 
στήλες της εφημερίδας μας 
είναι ανοικτές σε κάθε εν-
διαφερόμενο.
Παράλληλα, στην ίδια 
πρώτη σελίδα φιλοξενή-
σαμε ρεπορτάζ του δημοσι-
ογράφου Β. Μανδραβέλη, 
στην εφημερίδα Καθημερι-
νή της 16.6.2018. 
Το άρθρο της «Καθημερι-
νής», επιβεβαίωνε την πα-
ραπομπή των τριών δημάρ-
χων για κακουργηματικού 
χαρακτήρα κατηγορίες, 
εξαιτίας του τρόπου χρη-
ματοδότησης του συγκρο-

τήματος του Καζίνο και 
από το Δήμο, ως μη όφειλε, 
ενώ παράλληλα αποτιμού-
σε ότι το ύψος της ζημίας 
του Δήμου ανερχόταν στο 
ύψος της συνολικής επέν-
δυσης, δηλαδή στα 200 
εκατομμύρια ευρώ. 
Σε εκείνο το άρθρο βάλαμε 
τον τίτλο: «Γίναμε και πάλι 
βούκινο πανελλαδικώς».
Θυμίζουμε, ότι για πρώτη 
φορά ρεζίλι πανελλαδικώς 
γίναμε και πάλι με ήρωα το 
σημερινό δήμαρχο, μέσα 
από την τηλεοπτική εκπο-
μπή του δημοσιογράφου 
Ευαγγελάτου Νικ. Ένα 
θέμα στο οποίο θα επανέλ-
θουμε.

ΕΞΏΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
Η γνωστοποίηση του βου-
λεύματος και η οφειλόμε-
νη κριτική που ασκήσαμε, 
φαίνεται ότι δεν άρεσε 
στον κ. Γκιώνη.
Ως καλός μαθητής του φρο-
ντιστηρίου των αχαρίστων 
και της ποινικοποίησης της 
δημοσιογραφικής δράσης 
μας απέστειλε εξώδικο για 
να εκδώσουμε πιστοποιητι-
κό μετανοίας μας και συμ-
μόρφωσης «κατά τας υπο-
δείξεις» του κ. δημάρχου.
«Κούνια που τον κούναγε», 
όπως λέει και ο λαός.
Αδιάβαστος, αμήχανος και 
πανικόβλητος αποκαλύ-
πτεται με το κείμενό του ο 
κ. Γκιώνης.
Απομονώνοντας φράσεις 
και λέξεις της αρθρογρα-
φίας μας βασισμένης απο-
κλειστικά στο κατηγορη-
τήριο του Βουλεύματος, 
κάτω από ένα ντελίριο 
ηθελημένης διαστρέβλω-
σης, ακατανόητων συλλο-
γισμών και αυθαίρετων ερ-
μηνειών, αποδίδοντάς μας 
κατά φαντασίαν προθέσεις 

και ρόλους και κάνοντας 
«γαργάρα» σχετικά δη-
μοσιεύματα εντύπων κλπ. 
πανελλήνιας κυκλοφορί-
ας («Καθημερινή», «Εφημ. 
των Συντακτών» κλπ) ο κ. 
δήμαρχος, αντί της σιωπής 
και της περισυλλογής, από 
όσα το Βούλευμα Εφετών 
του καταμαρτυρεί, επιχει-
ρεί να κατασκευάσει ενό-
χους, να αξιώνει ως άλλος 
σουλτάνος υποταγές από 
γιουσουφάκια και να απει-
λεί με προσφυγή στη Δι-
καιοσύνη.
Σε αυτή τη Δικαιοσύνη που 
και εμείς εκδότες και δημο-
σιογράφοι (αλλά και το σύ-
νολο των συνεργατών μας), 
ως θιγόμενα πρόσωπα από 
το περιεχόμενο του εξωδί-
κου, υποχρεούμαστε στην 
προσφυγή ενώπιόν Της.

ΑΡΤΖΙΜΠΟΎΡΤΖΙ 
ΚΑΙ ΛΟΎΛΑΣ

Σε άλλη σελίδα δημοσιεύ-
ονται τα σχετικά κείμενα 
από τα οποία οι αναγνώ-
στες θα βγάλουν τα συμπε-
ράσματά τους. Σε αυτό το 
σημείο εμείς θα προχωρή-
σουμε σε κάποιες αποδεί-
ξεις γι αυτά που ισχυριστή-
καμε παραπάνω.
1.Με το εξώδικό του ο κ. 
δήμαρχος μας περνάει γε-
νεές δεκατέσσερες, ισχυ-
ριζόμενος ότι με τα άρθρα 
μας, σχόλια κλπ.τον διαπο-
μπεύσαμε και πως τον κε-
ραυνοβολήσαμε με βαρύ-
γδουπες εκφράσεις κλπ.
Να σημειωθεί τώρα η απαί-
τηση του κ. Γκιώνη:
Να δημοσιεύσουμε το εξώ-
δικό του στο οποίο πε-
ριλαμβάνεται εκείνο το 
άρθρο που κατά τον κ. δή-
μαρχο τον διαπομπεύει! 
Καμία αντίρρηση ως προς 
τη δημοσίευση. 

ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ 
ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΠΙΤΙΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑΤΑ-
ΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΚΑΛΟΚΑΙΡΟ

Είναι να απορεί κανείς 
με την προχειρότητα αυ-
τής της δημοτικής αρχής. 
Μέσα στο κατακαλόκαιρο 
Αύγουστο μήνα μειώνουν το νερό σε 
αυτούς που έκαναν υπερκα- τανάλω-
ση όχι γιατί χρωστάνε. Εάν σε ένα εξοχικό 
πάρουν φωτιά τα χορτάρια και αρχίσει η 
φωτιά να μεγαλώνει όταν ο δήμος τους 
μειώνει το νερό τους λέει τι με «νοιάζει κι 
αν καεί το σπίτι σου». Τα παράπονα των 
δημοτών καταναλωτών είναι πάρα πολλά 
και θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Και 
πρώτος από όλους ο πρώην αντιδήμαρχος 
Νίκος Μαστρογιάννης σύμφωνα με τα λε-
γόμενά του που έχει το σπίτι του στην εξοχή 
και εάν ου μη γένοιτο γίνει κάτι όπως χα-
ρακτηριστικά έλεγε θα καούμε. Αισθάνομαι 
ότι αυτή η δημοτική αρχή με κινήσεις του 
«ποδαριού» που κάνει σε πάρα πολλά θέ-
ματα και προβλήματα, στρέφεται εναντίον 
των δημοτών – παραθεριστών – επισκεπτών 
είπε κάποιος άλλος δημότης. Γράφτα όπως 
τα ακούς πετάχτηκε κάποιος άλλος από το 
διπλανό τραπέζι, αφού η συζήτηση έγινε 
σε καφέ που μάλιστα το έχει δημοτικός 
σύμβουλος της πλειοψηφίας, ο οποίος δεν 
μίλησε καθόλου. ΙΔΟΥ και το χαρτί της 
τιμωρίας των δημοτών κατακαλόκαιρο, να 
τους στερεί ο δήμος το δώρο του Θεού και 
της φύσης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΑ 25 ΛΙΤΡΑ 

ΤΗΝ ΩΡΑ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΚΑ-
ΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η αυθαίρετη επανασύνδεση της παροχής και 
κάθε επέμβαση σ’ αυτήν τιμωρείται σύμφωνα 
με το άρθρο 372 του ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και 
με ΠΡΟΣΤΙΜΟ (άρθρα 32 & 44 Κανονισμού 
Ύδρευσης).
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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 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟ ΣΤΗ ΣΙΚΥΩΝΑ

Στο δρόμο από την Αρχαία Κόρινθο προς τη 
Σικυώνα συναντάμε την βρύση της Γλαύκης, 
της κόρης του βασιλιά της Κορίνθου Κρέοντα, 
όπως μας ιστορεί ο περιηγητής Παυσανίας 
περί το 150 μ.Χ.

Μέσα σ’ αυτή ρίχτηκε η Γλαύκη κατά 
την παράδοση νομίζοντας πως το νερό της 
βρύσης, θα τη γιάτρευε από τα δηλητήρια 
της Μήδειας.

Στο επάνω μέρος της βρύσης είναι χτι-
σμένο και το λεγόμενο Ωδείο και κοντά σ’ 
αυτό ο τάφος των παιδιών της Μήδειας, που λέγονταν Μέρμερος 
και Φέρης.

Καθώς λέει η παράδοση τα παιδιά της Μήδειας πετροβολήθηκαν 
από τους Κορίνθιους, εξαιτίας που έφεραν στη Γλαύκη τα φαρμα-
κερά δώρα της μάνας τους Μήδειας.

Επειδή όμως τα παιδιά αυτά σκοτώθηκαν άδικα και άνομα, τω 
μωρά παιδιά των Κορινθίων πεθαίναν από τις κατάρες αδικο-
σκοτωμένων παιδιών της Μήδειας, ώσπου ύστερα από χρησμό 
του Θεού Απόλλωνα καθιερώθηκε κάθε χρόνο να προσφέρονται 
σ’ αυτή θυσίες και πάνω στον τάφο τους στήθηκε σκιάχτρο, που 
σωζόταν και παρίστανε μια γυναίκα μανιασμένη.

Από τον καιρό όμως που η Κόρινθος καταστράφηκε ολοσχερώς 
το 176 π.Χ. από τους Ρωμαίους και χάθηκαν οι παλαιοί της κάτοικοι, 
έπαψαν πια οι νέοι κάτοικοι να προσφέρουν θυσίες, ούτε να κου-
ρεύουν τα μαλλιά των παιδιών τους, ούτε να τα ντύνουν στα μαύρα.

Η Μήδεια κατόπιν πήγε στην Αθήνα και παντρεύτηκε τον Αιγέα, 
αλλά πιο ύστερα, όταν την πήραν χαμπάρι που σχεδίαζε να δο-
λοφονήσει το Θησέα, το ‘σκασε και από την Αθήνα και πήγε στη 
χώρα που λεγόταν τότε Αρία.

Η Αρία ήταν χώρα στα βόρεια του Περσικού Κόλπου και νότια 
της Κασπίας Θάλασσας, όπου η Μήδεια έδωσε τ’ όνομά της και οι 
κάτοικοι λέγονταν Μήδοι.

Λένε πως το όνομα του παιδιού που έκανε με τον Αιγέα και που 
το πήρε μαζί της, όταν ήρθε στους Αρίους, ήταν Μήδος.

Ο λογογράφος και ιστορικός Ελλάνικος (490-405π.Χ.) όμως 
το μνημονεύει με το όνομα Πολύξενος και λέει ότι πατέρας του 
ήταν ο Ιάσονας.

Οι Έλληνες πάλι έχουν τα λεγόμενα Ναυπάκτια Έπη στα οποία 
γίνεται λόγος για τον Ιάσονα, πως άμα έφυγε από την Ιωλκό ύστερα 
από το θάνατο του Πελία, πήγε στην Κέρκυρα και εκεί ο μεγαλύ-
τερος γιος του ο Μέρμερος κατασπαράχθηκε από μια λιονταρίνα, 
στην απέναντι της Κέρκυρας στεριά, όπου πήγε να κυνηγήσει.

Για τον Φέρητα όμως δεν γίνεται κανένας λόγος στα έπη αυτά, 
αναφέρει ο Παυσανίας.

Ύστερα άμα πέθανε ο Κόρινθος, ο γιος του Μαραθώνα χωρίς 
να αφήσει κανένα παιδί, οι Κορίνθιοι κάλεσαν τη Μήδεια από την 
Ιωλκό και της παρέδωσαν την αρχή και κυβερνούσε αντί γι’ αυτή, 
ο Ιάσονας την Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις μυθολογικές παραδόσεις γεννιόντουσαν βέβαια 
παιδιά από την Μήδεια, αλλά νομίζοντας πως θα τα κάνει αθάνατα, 
έκρυβε το νεογέννητο κάθε φορά στο ιερό της Ήρας.

Στο τέλος άμα κατάλαβε η Μήδεια πως πήγαν χαμένες οι ελπί-
δες της να μεταπείσει τον Ιάσονα να τη συγχωρέσει και παρά τις 
παρακλήσεις της, αυτός έφυγε και πήγε στην Ιωλκό.

Εξαιτίας όλων αυτών η Μήδεια έφυγε και παρέδωσε την εξουσία 
στο Σίσυφο.

Ο Σίσυφος ήταν ιδρυτής και βασιλιάς της αρχαίας Εφύρας, που 
στη συνέχεια ονομάσθηκε Κόρινθος.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΏΝ
ΧΏΜΑΤΟΎΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Πωλούνται 
διαμερίσματα 
στο Λουτράκι 
50 μέτρα από 
τη θάλασσα. 
Ευέλικτος 
τρόπος 
πληρωμής, 
με προκαταβο-
λή και δόσεις.

Η πολιτική προστασία απο-
βλέπει στην προστασία ατόμων 
ή κοινοτήτων απο φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές. 
Καταστροφές μπορεί να είναι 
τεχνολογικές, βιολογικές, χη-
μικές πυρηνικές ή και άλλου 
είδους που προκύπτουν κα-

ταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 
Τέτοιες καταστάσεις προκα-
λούνται απο σεισμούς, δασικές 
πυρκαγίες, πλημμύρες, κατο-
λισθήσεις ή απο άλλα έντονα 
καιρικά φαινόμενα. 

Στην Έλλάδα το 1995 κα-
θιερώθηκε θεσμικά η πολιτική 
προστασία με την ίδρυση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτι-

κής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, 
της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια απο 
τις βασικότερες προτεραιότητες κάθε Δήμου στο 
πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής αλλά και 
υποχρέωση του ως δύναμη πολιτικής προστασίας. 

Η πολιτική προστασία είναι πάντοτε έτοιμη 
για την προστασία των πολιτών και σχεδιάζει 
προγράμματα γι αυτό τον σκοπό με τρόπο που 
μπορεί να αποτρέψει θανάτους και υλικές ζημιές. 

Ας πάρουμε το παράδειγμα των δασικών πυρ-
καγιών που είναι και επίκαιρο. Στην χώρα μας κάθε 
χρόνο έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που κα-
ταστρέφουν μεγάλες δασικές εκτάσεις, οικίες και 
δυστυχώς αφήνουν πίσω τους θύματα οπως στην 
τελευταία καταστροφική πυρκαγιά της ανατολικής 
Αττικής. Είναι σημαντικο όμως οτι πρέπει να μας 
βρίσκει προετοιμασμένους ιδίως την καλοκαιρινή 
περίοδο που είναι και η πιο επικίνδυνη. 

Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα κρατικές υπη-
ρεσίες, φορείς και δήμοι ώστε να προλάβουν 
την καταστροφή. Οι πολίτες πρέπει να ενημε-
ρώνονται ώστε να μπορούν να προστατευτούν 
σε περίπτωση κίνδυνου, πως να ενεργήσουν και 
πως να αποφύγουν τις επικίνδυνες επιπτώσεις. 
Έχουν υποχρέωση οι δήμοι και οι περιφέρειες να 
έχουν ένα πλάνο πως να διαχειριστούν έκτακτες 
ανάγκες και να έχουν προβλέψει πως θα δράσουν 
για να προστατεύσουν τις περιοχές τους και τους 
πολίτες τους. 

Η πραγματικότητα όμως είναι οτι ο κρατικός μη-
χανισμός υπολειτουργεί και έχουμε επαναπαυθεί. 
Πρέπει να μπουν αυστηρά μέτρα που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται απο τις κρατικές υπηρεσίες αλλα 
και να υπακούονται απο εμάς τους πολίτες. 

Φίλοι μου θα πρέπει και μεις απο την μεριά μας 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενημερωμένοι 
πως θα πρέπει να αντιδρούμε και να χειριζόμα-
στε δύσκολες καταστάσεις και πανω απ όλα να 
συμμορφωνόμαστε στις υποδείξεις των αρμόδιων 
οργάνων πυροσβεστών, αστυνομικών, λιμενικών 
και κρατικών λειτουργών. 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ2.Θορυβημένος και πανικόβλητος – όπως ση-

μειώσαμε- ο κ. δήμαρχος, με απύθμενο θράσος 
μας κατηγορεί ότι συμβάλλαμε παρανόμως στη 
γνωστοποίηση και διάδοση του Βουλεύματος. 
΄Επρεπε δηλαδή –κατά τον κ.δήμαρχο- να 
κρατούσαμε το ζήτημα στο σκοτάδι. Να παρα-
βιάσουμε τις αρχές του δημοσιογραφικού μας 
λειτουργήματος. Να μην ασκήσουμε κριτική, 
διότι οι δημοσιεύσεις –όπως ισχυρίζεται- πρέ-
πει να είναι ουδέτερες και ενημερωτικές. Και 
διότι –δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς- ότι απευ-
θυνόμαστε σε θεσμικό πρόσωπο.
Ωστόσο κατά τη δική μας εκτίμηση, λογοκρι-
σία, παρόμοιες αντιλήψεις περί Τύπου και από-
ψεις περί των δημοσίων προσώπων τα οποία 
θα πρέπει να μένουν εκτός κριτικής, είναι γνω-
στό πως μόνο σε φασιστικά καθεστώτα απα-
ντώνται και μόνο από Πάπες ή Καίσαρες εκπο-
ρεύονται.
Ερώτημα τώρα: Ο κ.δήμαρχος απέστειλε άρα-
γε σχετικό εξώδικο και προς τα έντυπα Πανελ-
ληνίου κυκλοφορίας που ασχολήθηκαν με το 
ζήτημα;
Τέλος ο κ. δήμαρχος, οφείλει να απαντήσει με 
ποιο παράνομο τρόπο συμβάλλαμε στη γνω-
στοποίηση του Βουλεύματος.
3. Με χολερική διάθεση –όπως εμείς ερμηνεύ-
ουμε τα πράγματα- ο κ. δήμαρχος, αυθαίρετα 
και ακατανόητα μας κατηγορεί ότι οι ενέργειές 
μας δεν είχαν καμία σχέση με την ενημέρωση 
της κοινής γνώμης, αλλά με την αύξηση της 
κυκλοφορίας της εφημερίδας μας.
Να σημειωθεί τώρα τι μας ζητάει να δηλώσου-
με: Ότι τα δημοσιεύματά μας είχαν μοναδικό 
σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης!!!
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!
4. Επικαλούμενος τη σχετική νομολογία ο κ. 
δήμαρχος, μας καλεί να προβούμε σε σχετική 
ανάκληση διαφόρων φράσεων της αρθρογρα-
φίας μας, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιες 
θεωρεί ως προσβλητικές και κυρίως για ποιο 
λόγο είναι προσβλητικές, όπως ο νόμος επι-
τάσσει. 
Αναμένουμε λοιπόν. 
Αλλά πέρα τούτων. Και αν ακόμη ΩΣ ΥΠΟΘΕ-
ΣΗ χρησιμοποιήσαμε προσβλητικές λέξεις, ο κ. 
δήμαρχος φρόντισε να μας απαλλάξει από το 
βάρος της ίδιας του της κατηγορίας. Και τούτο 
γιατί μας καλεί να δηλώσουμε ότι στο κείμενό 
μας εμφιλοχώρησαν φράσεις οι οποίες ήταν 
αποτέλεσμα ατυχούς λεκτικής υπερβολής!! Συ-
νεπώς;;
(Άντε τώρα να μας ρωτήσουν, τι πρέπει να 
πρωτοθαυμάσει κανείς από όλα αυτά). 
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Οργάνωση εναντίον Θρήνου
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα όλα 

τα κάνουμε στο παρά πέντε ή έστω στο και 
πέντε. Έτσι και τώρα έστω στο και πέντε, 
με αφορμή τις τελευταίες φωτιές στην πε-
ριοχή μας και στην Αττική, στην Περαχώρα 
ξεκινήσαμε μια σημαντική προσπάθεια. Μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολι-
τών για την οργάνωση ομάδων εθελοντών 
για την πυρανίχνευση.

Την 1-8-2018, στο Πνευματικό Κέντρο 
Περαχώρας, με πρωτοβουλία όλων των 
Συλλόγων της Περαχώρας αλλά και 
Συλλόγων του Λουτρακίου, μαζευτήκαμε 
αρκετοί και ειπώθηκαν πολλά.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον 
Διοικητή, Πυραγό κ. Βασίλη Γεροβασίλη 
και τους άνδρες του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου Περαχώρας, την ομάδα Εθελο-
ντών Δασοπυρόσβεσης Λουτρακίου, τους 
εκπροσώπους του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Λουτρακίου, καθώς και όλους όσους πα-
ρευρέθηκαν. 

Η απουσία όμως επίσημου εκπροσώπου 
του Δήμου, αρμόδιου για την ‘’Πολιτική 
Προστασία’’ ήταν εκκωφαντική. Επιπλέον 

θα έπρεπε να παραστεί και εκπρό-
σωπος του Αστυνομικού Τμήματος 

Λουτρακίου. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δια-

πιστώσαμε ότι:
1. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώ-

ρας κινδυνεύει να καταντήσει ένα ακόμη 
έργο βιτρίνας. Η δύναμη του, σε άνδρες, 
μειώνεται και τα οχήματα που διαθέτει 
έχουν, τα περισσότερα, αφεθεί χωρίς συ-
ντήρηση και δεν μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν. Το κυριότερο, ένα από τα οχήματα 
του κλιμακίου διατίθεται καθημερινά σε 
περιοχή εκτός των ορίων του Δήμου μας. 
Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη 
να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση ώστε 
το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας να 
στελεχωθεί, να εξοπλιστεί πληρέστερα και 
να μην διατίθεται πυροσβεστικό του όχημα 
εκτός των ορίων του Δήμου μας.

2. Είναι επιτακτική ανάγκη να διατίθε-
ται, ανά χρονικά διαστήματα, ιδίως κατά 
τις νυχτερινές ώρες, περιπολικό του Α.Τ. 
Λουτρακίου, στην είσοδο της Περαχώρας, 
που αποτελεί σημαντικό οδικό κόμβο για 
όλη την περιοχή (Περαχώρα, Λίμνη Ηραίου, 
Πίσια, Σχίνο, Στραβά) για να πραγματοποιεί 
ελέγχους σε οχήματα προς ανεύρεση 
εμπρηστικών μηχανισμών.

3. Τα υφιστάμενα 
πυροφυλάκια είναι 
ετοιμόρροπα, γιατί η 
χρήση τους έχει ατο-
νίσει και χρειάζονται 
συντήρηση.

4. Η ομάδα εθελο-
ντών πυροσβεστών 
Λουτρακίου είναι πολύ 
φτωχή σε ‘’μέσα’’ και 
χρειάζεται ανθρώπινο 
δυναμικό και οικονο-

μική ενίσχυση. 
5. Οι ρητινοκαλλιεργητές ήσαν τελικά, 

παλαιότερα, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πλέ-
ον, οι αποτελεσματικότεροι προστάτες του 
δάσους και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα 
για να αναβιώσει η ρητινοκαλλιέργεια.

6. Οι δασικοί δρόμοι είναι εντελώς πα-
ραμελημένοι και σχεδόν αδιάβατοι. Χρειά-
ζονται άμεση συντήρηση και διαμόρφωση. 

Εν κατακλείδι, αποφασίστηκε στη συνά-
ντηση ότι πρέπει να καταβληθούν εντονό-
τερες προσπάθειες για την ευαισθητοποί-
ηση των δημοτών ώστε, εθελοντικά, σε 
πρώτη φάση, να συμμετέχουν στις ομάδες 
πυρανίχνευσης. Βέβαια υπάρχει διάθεση 
για συμμετοχή εθελοντών σε ομάδες πυ-
ρανίχνευσης και πυροπροστασίας, αλλά με 
την προϋπόθεση συστηματικής οργάνωσης 
κατά το εναπομείναν χρονικό διάστημα του 
καλοκαιριού.

Τούτο θα πρέπει να συμβεί αν θέλουμε 
να συνεχίσουμε να βλέπουμε καταπράσινα 
τα πανέμορφα Γεράνεια, αφού είναι πλέον 
ο τελευταίος πνεύμονας της περιοχής μας 
αλλά και της Αττικής.

 Έτσι θα αποτρέψουμε, στο μέτρο του 
ανθρωπίνως δυνατού, να καούν, για μια 
ακόμη φορά. 

Αρκετές φορές έχουμε ΘΡΗΝΗΣΕΙ πάνω 
σε αποκαΐδια δέντρων του Δήμου μας. 

Το δάσος των Γερανείων πρέπει να 
ανακηρυχτεί Εθνικός Δρυμός για να 
αντληθούν πόροι για την προστασία 
του το συντομότερο δυνατόν. Είναι 
επιτακτική και άμεση ανάγκη. 

Δημήτρης Βασιλείου
Νευροχειρουργός 

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Από έρωτα
ή προξενιό

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί 
«επιστημονικά» ποιος από τους 
δύο τρόπους είναι ο ενδεδειγ-
μένος για να έρθει σε γάμο ένα 
ζευγάρι, ο έρωτας ή το προξε-
νιό. Με έκπληξη διάβασα σε 
εφημερίδα μια στατιστική και 
τρόμαξα. Περισσότερα από τα 
μισά ζευγάρια που παντρεύο-
νται από έρωτα χωρίζουν.
Ειλικρινά έπεσα σε βαθιές σκέ-
ψεις και στοχασμούς και μέσα 
στην πλήρη αποσβόλωσή μου 
πέρασε από το μυαλό μου μια 
συζήτηση που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια με 
τη γιαγιά μου. Παιδί αμούστακο ήμουν κι άνοιξα 
κουβέντα με τη γιαγιά για το γάμο.
- Εγώ γιαγιά, της είπα, δεν πρόκειται να παντρευτώ 
από προξενιό, τη γυναίκα που θα πάρω, άμα μεγα-
λώσω, θα τη διαλέξω μόνος μου.
- Να μην το κάνεις αυτό, παιδί μου, μου είπε η γιαγιά. 
Ο γάμος δεν είναι μπάλωμα να το ξηλώσουμε αν 
δεν μας αρέσει, για το γάμο των παιδιών πρέπει να 
έχουν άποψη και οι γονείς, γιατί οι γονείς θέλουν 
το καλό των παιδιών τους και βλέπουν μακριά, τόσο 
που οι άπειροι και οι ερωτευμένοι δεν βλέπουν.
- Και η αγάπη γιαγιά; τη ρώτησα.
- Η αγάπη, παιδί μου, έρχεται στερνά που το ζευγάρι 
ζυμώνεται στη ζωή, τότε δοκιμάζεται η πραγματική 
αγάπη. Η προγαμιαία αγάπη είναι μούστος που μετά 
το γάμο ξεθυμαίνει.
- Και να μην ξέρω το χαρακτήρα της, τις προτιμήσεις 
της πριν την παντρευτώ;
- Δεν πρόκειται να τα μάθεις αυτά όσα χρόνια κι 
αν είσαι μαζί της, γιατί η γυναίκα ξέρει να κρύβεται 
και να τα παρουσιάζει όλα μετά το γάμο. Εξάλλου 
υπάρχει κι ο αρραβώνας.
Στη συνέχεια, μου διηγήθηκε το πώς παντρεύτηκε 
εκείνη τον παππού, με τον οποίο συνέζησαν ευτυ-
χισμένοι εξήντα χρόνια. 
- Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και συμπαραστε-
κόμαστε ο ένας στα προβλήματα του άλλου, μου 
είπε. Κάναμε πολλά παιδιά κι εγγόνια, αποκτήσαμε 
περιουσία και κάθε μέρα που πέρναγε τον αγαπούσα 
περισσότερο, το ίδιο κι εκείνος. Θεός σχωρέστην 
την προξενήτρα που μου έφερε αυτόν τον χρυσό 
άνθρωπο.
Λέγοντας αυτά τα λόγια γέλαγαν και τ’ αφτιά της 
κι έτσι ευτυχισμένη καθώς αισθανόταν έτρεξε στην 
παλιοκασέλα και μου έφερε το προικοσύμφωνο που 
έκανε ο πατέρας της όταν την πάντρεψε. Διάβασε, 
μου είπε, δυνατά ν’ ακούω.
Προικοσύμφωνο. «Στο όνομα της Αγίας Τριάδας και 
πάντων των Αγίων, Αμήν. Σήμερα Κυριακή 2 Μαρ-
τίου 1906, εγώ, ο πατέρας της Ελένης και η μάνα 
της Βάσιω, αποφασίσαμε να παντρέψουμε, με τη 
θέλησή της, την κόρη μας και να της δώσουμε πέντε 
ζευγές χωράφι στην Πρόπαυτη, δύο στου Ντάβαρη 
και δέκα χιλιάδες δραχμές. Ένα μουλάρι και είκοσι 
πρωτόγεννες προβατίνες. Δύο σαλαπλάδες, τρεις 
μπατανίες, τρία απλάδια, πέντε κουβέρτες υφαντές 
και πέντε αγοραστές. Δύο προσκέφαλα υφαντά 
για το παραγώνι, τέσσερα μαξιλάρια και τέσσερις 
μαξιλαροθήκες κεντητές. Τέσσερα τράιστα, δύο 
δισάκια, τρία ματαρτάτσα, ένα πάπλωμα, έξι σεντό-
νια του λάκκου, δύο κρεβατόγυρους και μία πάντα 
τοίχου. Ακόμη πέντε μπόλιες φαγητού και τέσσερες 
προσώπου. Τρεις ποδιές ράσινες, δύο γιούρτες, μια 
μπελερίνα, έξι βρακοπουκάμισα γαμπρού και νύφης 
δίμιτα. Ένα λεβέτι, δυο τεντζερέδες, ένα τσουκάλι, 
μια σιδεροστιά, πέντε σαγάνια, μια τέσα, μια κου-
τάλα, είκοσι τέσσερα μαχαιροκουταλοπίρουνα, μια 
κασέλα και δύο μπαούλα».

Με την ευχή μας
ο πατέρας της Λιας

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός
6944648634
2744110277

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

Αγαπητοί φίλοι συνδημότες,
Όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια 

στον τόπο μας, προκαλούν και θίγουν. 
Προσβάλλουν την αισθητική μας. Είναι 
αντίθετα στην ηθική και τις κοινωνικές 
μας αξίες.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπή-
σει, αν αγαπά έστω και ελάχιστα, το 
Λουτράκι, την Περαχώρα τους Αγίους 
Θεοδώρους, τα Ίσθμια και τα Πίσια.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρυφτεί 
πίσω από την ησυχία της ζωής του και 
να αφήσει τους «άλλους», να βγάλουν τα 
κάστανα από την φωτιά. Δεν υπάρχουν 
οι «άλλοι» και δεν θα υπάρξουν ποτέ.

Ο καθένας μας έχει προσωπική ευ-
θύνη για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Όλοι 
μας έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε, 
να συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια 
αναγέννησης του τόπου, να επαναφέ-
ρουμε το δήμο στην κανονικότητα και 
τις κοινωνικές μας αξίες πίσω σ' αυτό 
που θα έπρεπε να είναι απ' όλους μας 
κοινά αποδεκτό.

Είναι αδιανόητο ο Δήμος Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων να είναι 
τα επόμενα χρόνια όμηρος των εισαγγε-
λέων, των ανακριτών και των δικαστών.

Από τον τόπο μας λείπουν κάποια 
πολλά εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά που 
θα μπορούσαν να κρατήσουν το Δήμο 
όρθιο και να τον αναπτύξουν. Πρέπει 
να σταματήσουν να γίνονται κάθε τόσο 
κατασχέσεις δημοτική ς περιουσίας, που 
μας ευτελίζουν στο Πανελλήνιο.

Φτάσαμε εδώ γιατί το πολιτικό προ-
σωπικό που ανέλαβε την ευθύνη να 
μας οδηγήσει στο μέλλον, αποδείχθηκε 
ανεπαρκές, άτολμο και κατώτερο των 
περιστάσεων.

Τώρα πλέον όλοι ξέρουμε τι συνέβη, 
πως συνέβη και από ποιους. Κανείς δεν 
έχει άλλοθι.

Πρέπει να τελειώνουμε με τις παθογέ-
νειες ενός κλειστού συστήματος εξουσί-
ας που λόγω της αδιαφορίας του, αν μη 
τι άλλο, έχει οδηγήσει το Δήμο μας εκεί 
που παρακάτω δεν πάει.

Το χρέος είναι η βαριά ευθύνη που 
κρύβουμε βαθειά στην ψυχή μας και μας 
εγκαλεί, να μη ξεχνούμε τους στόχους 
της ζωής μας.

Να μη σιωπούμε ενώ πρέπει να 
φωνάξουμε. Να αντιδράσουμε για να 
προστατεύσουμε τις αξίες του τόπου που 
αγαπάμε, τις αξίες των ανθρώπων που 
μαζί τους περνάμε τη ζωή μας.

Αισθάνομαι προσωπικό χρέος, απέ-
ναντι στους δημότες, που μου επιβάλει 
αυτή τη στιγμή να κάνω κάθε προ-
σπάθεια για να αλλάξει η πορεία των 
πραγμάτων που, ομολογουμένως, είναι 
τραγική. Προς Θεού όμως, δεν παριστά-
νω τον Σωτήρα. Η προσπάθεια πρέπει να 
είναι συλλογική.

Οι περισσότεροι από εσάς με γνωρί-
ζετε. Για όσους δεν με ξέρουν πρέπει να 
πω, πως πιστεύω ότι έχω την επιστημονι-

κή κατάρτιση, την ηθική ακεραιότητα και 
μια πορεία στη ζωή, που μου επιτρέπει 
να σας ζητήσω να στηρίξετε την προ-
σπάθεια που έχει ξεκινήσει μία ομάδα 
συνδημοτών, από όλες τις κοινωνικές 
και πολιτικές τάξεις του δήμου και από 
όλα τα γεωγραφικά του διαμερίσματα. 
0 σκοπός της προσπάθειας μας είναι η 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ της μιζέριας, της απαξίω-
σης, της καθυστέρησης και της υποβάθ-
μιση της ζωής και του δήμου μας.

ΑΞΙΖΟΥΜΕ καλύτερη τύχη.
Σας καλώ να στηρίξετε ενεργά τον 

συνδυασμό «Μέλισσα», του οποίου 
έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, 
για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές 
στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγίων Θεοδώρων.

Δεν είναι η ώρα για λόγια και ατέλειω-
τες συζητήσεις.

Είναι η ώρα να σηκώσουμε ψηλά τον 
τόπο μας, κάνοντας όλοι το χρέος μας.

Σας καλώ να στελεχώσετε την «Μέ-
λισσα» για να χαράξουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
την νέα ελπιδοφόρα πορεία.

«Γιατί είμαστε κληρονόμοι ενός τρομε-
ρού παρελθόντος. Τούτη η κληρονομιά 
πρέπει να καίει στη χούφτα του καθενός 
μας σαν διαμάντι φλέγόμενο. Εγώ αυτό 
έχω να σας πω».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νευροχειρουργός 

Επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού
«Η Μέλισσα»

Για τον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγί-
ων Θεοδώρων

Υ.Γ.: Μόνο τυχαίο δεν είναι το όνομα 
του συνδυασμού. Έχει και ιστορία και 
μέλλον. Σύντομα θα τα παρουσιάσουμε 
όλα.

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΙΑ «ΜΕΛΙΣΣΑ» ΣΑΣ ΚΑΛΕI ΝΑ ΣΥΝΔΙΟIΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Το καλύτερο φάρμακο είναι η φύση!
Είναι επίσημο και με επιστη-

μονική υπογραφή: η ζωή κοντά 
στη φύση έχει σημαντικά και 
πολλά (πάρα πολλά) οφέλη για 
την υγεία. Μια νέα μεγάλη μετα-
ανάλυση μελετών αποκαλύπτει 
ότι το να περνάμε ώρες στην 
εξοχή ή έστω σε χώρους πρα-
σίνου μέσα στις πόλεις μειώνει 
τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 

2, για καρδιαγγειακά νοσήματα, πρόωρο θάνατο 
από όλα τα αίτια, πρόωρη γέννα, άγχος και υψηλή 
αρτηριακή πίεση. 

Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές 
του Πανεπιστημίου της East Anglia και αφορούσε 
περισσότερα από 290 εκατομμύρια άτομα, πληθυσμοί 
που ζουν σε χώρες με περισσότερους χώρους πρασί-
νου δηλώνουν συνολικά ότι έχουν καλύτερη υγεία.

Όπως ανέφερε η Κουίβα Τούχιγκ-Μπένετ από 
την Ιατρική Σχολή Norwich του Πανεπιστημίου της 
East Anglia, κύρια συγγραφέας της μελέτης η οποία 
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Environmental 
Research», «το να περνάμε χρόνο στη φύση σίγουρα 
μας κάνει να νιώθουμε υγιέστεροι, ωστόσο μέχρι σή-
μερα δεν ήταν πλήρως κατανοητή η μακροπρόθεσμη 
επίδραση που έχει στην υγεία η επαφή με το πράσινο. 
Συγκεντρώσαμε στοιχεία από περισσότερες από 140 
μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν πάνω από 290 εκα-
τομμύρια άτομα, για να δούμε αν πραγματικά η φύση 
δίνει "ώθηση" στην υγεία». 

Ευεργετική η «δασοθεραπεία»
Η ερευνητική ομάδα μελέτησε στοιχεία από 20 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, των 
ΗΠΑ, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 
Αυστραλίας και της Ιαπωνίας - σε αυτή την τελευταία 
το «Shinrin yoku» ή αλλιώς η «δασοθεραπεία» απο-
τελεί πολύ δημοφιλή πρακτική. 

Ως χώρος πρασίνου ορίστηκε τόσο ο ανοιχτός 
χώρος με φυσική βλάστηση όσο και οι αστικοί χώροι 
πρασίνου όπως τα πάρκα. «Ανακαλύψαμε ότι το να 

περνά κάποιος χρόνο σε χώρους πρασίνου ή το να ζει 
κοντά στη φύση συνδέεται με πολλαπλά, διαφορετικά 
και σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η επαφή με τη φύση 
μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, για καρδιαγ-
γειακά νοσήματα, πρόωρο θάνατο, πρόωρη γέννα, ενώ 
αυξάνει και τη διάρκεια και ποιότητα του νυχτερινού 
ύπνου. Συγχρόνως τα άτομα που ζουν κοντά στη φύση 
εμφανίζουν επίσης μειωμένη διαστολική αρτηριακή 
πίεση, καρδιακό παλμό και στρες. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι ένα από τα άκρως ενδιαφέροντα ευρήματά μας 
ήταν πως η επαφή με τη φύση μειώνει σημαντικά τα 
επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο - πρόκειται για έναν 
από τους κύριους δείκτες στρες» σημείωσε η κυρία 
Τούχιγκ-Μπένετ.

Η ερευνήτρια προσέθεσε ότι στην Ιαπωνία η «δασο-
θεραπεία» είναι πολύ δημοφιλής - πολλοί άνθρωποι 
περνούν χρόνο στο δάσος ως μια μορφή θεραπείας. 
«Η μελέτη μας δείχνει ότι οι Ιάπωνες μάλλον ξέρουν 
τι κάνουν!».

Η ρίζα του… καλού
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «παρότι εξετάσαμε 

πολύ μεγάλο όγκο μελετών σχετικά με τη σύνδεση 
μεταξύ χώρων πρασίνου και υγείας, δεν γνωρίζουμε τι 
ακριβώς προκαλεί αυτή τη σύνδεση. Είναι πιθανό ότι 
τα άτομα που ζουν κοντά στη φύση έχουν περισσότε-
ρες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα αλλά και για 
ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Παράλληλα, η έκθεση 
σε πληθώρα διαφορετικών βακτηρίων τα οποία εντο-
πίζονται στη φύση μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για 
το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνοντας τις φλεγμονές». 

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν τη νέα τεράστια 
μετα-ανάλυση ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους θα 
ωθήσουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν περισ-
σότερη... επαφή με τη φύση στους ασθενείς τους (και 
ίσως έτσι τελικώς και λιγότερα φάρμακα). Ελπίζουν 
παράλληλα ότι θα ωθήσουν και τις αρμόδιες αρχές 
να δημιουργούν περισσότερους χώρους πρασίνου στις 
τσιμεντουπόλεις, αφού αποδεικνύεται περίτρανα ότι 
το «πράσινο φάρμακο» είναι το καλύτερο φάρμακο.

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459
e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

f.b: 2 G.A.S. u need

Η πύρινη λαίλαπα που στο διάβα της σκόρ-
πισε το θάνατο σε άγνωστο αριθμό μέχρι 
σήμερα συνανθρώπων μας πρέπει να μας 
κάνει σοφότερους. Να κοιτάξουμε με δια-
φορετικό μάτι τη ζωή αλλά και τις ενέργειές 
μας. Να ξεφύγουμε από το ελληνικό μοντέλο 
ανθρώπου, που όλα στρέφονται γύρω από 
αυτόν και να δείξουμε σεβασμό, στη φύση, 
στον συνάνθρωπο και να τιθασεύσουμε το 
αχαλίνωτο πάθος της απόκτησης περιουσίας 

με οποιοδήποτε τίμημα. Τίποτα στη ζωή δεν αξίζει περισ-
σότερο από μια ζωή που χάνεται εξ΄ αιτίας της απληστίας, 
της απερισκεψίας και της αυθαιρεσίας. Το κυριότερο όμως 
είναι ότι χάθηκαν αθώες ψυχούλες που δεν έφταιξαν 
σε τίποτα. Έτυχε ο πατέρας τους, ο παππούς τους, να 
αγοράσουν 200 μέτρα δάσους να κόψουν δέκα είκοσι 
πεύκα στο κέντρο και να χτίσουν ένα σπίτι αυθαίρετο και 
τα υπόλοιπα πεύκα να γλείφουν τη σκεπή του. Πόσο να σε 
φυλάξει η τύχη; Την προκαλείς επιδεικτικά όταν μάλιστα 
φτιάχνεις και μια μάντρα σύριζα στο δρόμο εμποδίζοντας 
την κυκλοφορία στα αυτοκίνητα που θα έρθουν να σε 
σώσουν σε τέτοιες δύσκολες ώρες.
 Αναρωτιέμαι αν τέτοιες καταστροφές μας τις δίνει η φύση 
για να συνετιστούμε και κάποια στιγμή αναθεωρήσουμε 
τη φιλοσοφία μας για το περιβάλλον. 
 Φυσικά αν υπήρχε πολιτεία και κυρίως δικαιοσύνη θα 
ήμασταν διαφορετικά σαν πολίτες, σαν τρόπος σκέψης και 
λειτουργίας και σαν κράτος. Μια μεγάλη αυθαιρεσία είναι 
όλη η Ελλάδα. Οι θεσμοί που υποτίθεται προστατεύουν 
τη νομιμότητα, τη φύση εν προκειμένω είναι ελαστικοί. Αν 
με το πρώτο μυστρί λάσπη που επιχειρούσες σε πήγαιναν 
δέσμιο δεν θα το επαναλάμβανες. Αν σου έλεγαν αυτά τα 
200 μέτρα δάσους που αγοράζεις να χτυπιέσαι κάτω δεν 
οικοδομείς, δεν θα επιχειρούσες το παραμικρό.
 Επειδή δεν γράφω για να αρέσω αλλά για να ανοίγω 
μάτια, μπας και αλλάξουμε έστω και στο ελάχιστο θα 
σας αναφέρω πραγματικά περιστατικά. Σε οικόπεδο στο 
Πικέρμι [χωρίς πεύκα], έρχεται ο πωλητής και μας λέει.
-Θα χτίσετε;
 -Όχι! Μάντρα μόνο θα κάνουμε.
Ξαναέρχεται το μεσημέρι και μας λέει.

-Πήγα στην αστυνομία και μου είπαν έχουν καταγγελία 
αλλά να τελειώσετε σήμερα γιατί θα έρθουν για αυτό-
φωρο.
Δεν τελειώσαμε και πήγαμε και την άλλη μέρα. Ξαναήρθε 
ο ιδιοκτήτης. 
-Τι σας είπα! Θα πάτε αυτόφωρο μην συνεχίζεται. Περι-
μένετε θα ξαναπάω στην αστυνομία, να δω τι θα κάνω.
Έρχεται και μας λέει.
-Οριστικό ότι κάνετε μέχρι το μεσημέρι, μετά φεύγετε.
Η μάντρα είναι ακόμα μισοτελειωμένη. Το μεσημέρι πή-
γαμε για καφέ στη Ραφήνα.
 Μου λένε ο τάδε αντιδήμαρχος είναι πετυχημένος. Γε-
λάω. Κοιτάμε τι έγινε στο Μάτι αλλά τα μάτια μας είναι 
ερμητικά κλειστά και δεν βλέπουμε τα δικά μας χάλια. Οι 
κατά καιρούς φωτιές που μας έχουν κατακάψει δεν έχουν 
βάλει κανέναν να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Σ΄ όλους 
τους οικισμούς υπάρχουν δρόμοι, πεζοδρόμια όμως δεν 
υπάρχουν. Οι μάντρες και εδώ σύριζα στην άσφαλτο και 
μάλιστα σε πολλά μέρη υπάρχουν και καθρέφτες για τον 
φόβο ατυχημάτων αφού δυο αυτοκίνητα δεν χωρούν. Το 
κακό είναι ότι και καινούργιες νόμιμες πιστεύω οικοδομές 
και αυτές χωρίς ίχνος πεζοδρομίου, για να μη λένε έτσι τα 
βρήκαμε. Δεν συνεχίζω γιατί θα πουν πως δυσφημώ μεγά-
λη επιχείρηση αν πω τι θα γίνει σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ξυπνάτε!!!!! Όλα τα λαμόγια ψηφίζετε αλλά ο όμοιος τον 
όμοιο θα ψηφίσει. Επιτρέπεται να εκλέγεται ανελλιπώς 
νομαρχιακός που το πρότερο επάγγελμα του ήταν ψευ-
δομάρτυρας του δήμου και να λέει σοβαρά ψέματα. Να 
προσκυνά τον δικηγόρο Νικολόπουλο που δεν ήθελε να 
τον καθίσει ψευδομάρτυρα παρά τις προτροπές μου. Το 
χειρότερο, δεν το έκανε μόνο σε μένα. Το έκανε και σε 
άλλους συμπολίτες μας. Έχει πλουτίσει κόσμος με όλες 
αυτές τις αυθαιρεσίες. Μόνος μου ήμουν και είμαι, αφού 
έφτασε και ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης να μου 
απαντήσει ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα, τι άλλο 
μπορώ να κάνω. Μόνο αν μου κάνουν μήνυση ότι τους 
δυσφημώ και τους τρίψω τις παρανομίες στα μούτρα τους. 
Να δίνουν άδεια πολυκατοικίας στον ακάλυπτο άλλης, 
πόσα πρέπει να έχουν αρπάξει; 
Δεν μας καίει η φωτιά αλλά το μυαλό μας! 

ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ουρές και κολαούζοι
Το να μην έχει κάποιος τίποτα να πεί

και να μην έχει ιδέα

Να μην ξέρει καν πως να το πεί

και να μιλάει συνέχεια

και να γράφει επιτομές και τόμους

αυτό με ξεπερνάει

Κ. Γ. Ταβουλτσίδης, Η Σφίγξ

Είναι σε όλους γνωστό πως κάθε κόμμα, 
και γενικότερα κάθε πολιτικός χώρος, έχει 
στη λίστα των προθύμων, στο ψυγείο ή στο 
"περίμενε" διάφορους σχολιαστές [πρώην 
αποτυχήσαντες, εκπεπτωκότες, μετανοή-
σαντες, ανανήψαντες], οι οποίοι στο πρώτο 
τηλεφώνημα είναι έτοιμοι να γράψουν, 
να δηλώσουν, να επιχειρηματολογήσουν, 
πάντοτε υπέρ της άποψης της εφημερίδας 
ή του Ρ/Σ που τους προσκάλεσε, για να κα-
λύψουν την κομματική/ιδεολογική "γραμμή".

Αν αυτό θεωρείται ανεκτό σε μιά χώρα, 
όπου οι περισσότεροι πολιτικάντηδες ή 
δια[γ]νοούμενοι τυγχάνουν κρατικοδίαιτοι, 
μισθωτοί επιχειρηματιών ή κολλητοί αρ-
χηγίσκων/παραγόντων, αναρωτιέμαι πως 
ακριβώς αισθάνονται επί του προκειμένου 
οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Αυτοί που 
εκδίδουν συγγράμματα για την ακαδημαϊκή 
ελευθερία ή την ανεξαρτησία της σκέψης 
πώς είναι δυνατό να ευθυγραμμίζουν τη 
γνώμη τους με την εντολή να "περάσουν 
την προπαγάνδα" χωρίς να πούνε μία λέξη;

Δεν αναμένω κά-
ποια απάντηση από 
αυτούς.Πιστεύω όμως 
ότι συν-αποτελούν ένα 
κρίσιμο παράγοντα της 
ηθικής κρίσης και της 
παρακμής που μαστίζει 
τη χώρα. Όσο να το 
"παίζουν" τάχατες ουδέ-
τεροι, τεχνοκράτες και 
αντικειμενικοί είναι οι ίδιοι που στραβώνουν 
την κοινή γνώμη και διαστρεβλώνουν την 
αλήθεια.

Το να λειτουργεί κάποιος ως εφεδρικός 
στρατός, ουρά ή κολαούζος της όποιας 
εξουσίας είναι ασυμβίβαστο με την αξιο-
πρέπεια των πνευματικών ανθρώπων. Τί 
δυσκολεύει το να το κατανοήσουν οι διάφο-
ροι συνεχώς, αδιαλείπτως κι επί παντός του 
επιστητού υπογράφοντες κείμενα [κυβερνη-
τικής ή αντικυβερνητικής] "συμπαράστασης";

ΥΓ. Όσοι γράφουν στις εφημερίδες ή 
βγαίνουν στις οθόνες [μερικοί μάλιστα και 
νομικοί] για μιά υπόθεση, την ουσία και τη 
δικονομική πλευρά της οποίας αγνοούν, 
ποιά υπηρεσία νομίζουν ότι προσφέρουν 
στο Κράτος Δικαίου;

ΥΓ2. "Του καιρού οι αποστόλοι
ήταν φαίνεται διαβόλοι
του Κολωνακιού οι μάγκες
τώρα κάνουν ματσαράγκες" [Δ.Πιστι-

κός,Του καιρού οι αποστόλοι]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου πρακτορείο οπαπ

ΔΡΙΤΣΑ Ε. -ΠΑΠΠΑ Κ. ΟΕ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 -ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Τηλ. 27440 23734
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Σ’ αυτή τη δυσκολότατη κατάσταση που 
προέκυψε, πού είναι το κράτος; 
Απέδειξε πως από δράση, οργάνωση κι 
αισθήματα είναι πάτος!

Φωτιές, ζημιές και θάνατοι, κι ένα κράτος 
ανεύθυνο, 
συγνώμη και παραίτηση, από κανένα 
υπεύθυνο!

Οι υπεύθυνοι λουφάξανε, κανένας δεν ανέλαβε ευθύνη 
κι αντί για λίγη ανθρωπιά, μας κέρασαν... στρυχνίνη!

Το κράτος παρατηρητής ήταν σ’ αυτό το δράμα, 
σιωπή και λούφα δυστυχώς, κι ο λαός μαύρο κλάμα!

Κανείς δεν αποφάσισε μέτρα οργανωμένα, 
γι’ αυτό ζυγώνουν τα εκατό τ’ άτομα τα καμένα!

Δεν πρόβλεψαν, δεν το ’ξέραν, το δράμα τ’ αγνοήσανε 
κι ένα συγνώμη δυστυχώς ως τώρα δεν ζητήσανε!

Κι οι τραυματίες αρκετοί, στους νεκρούς και παιδάκια,  
όπου κάηκαν δυστυχώς δέκα αγγελουδάκια!

Αυτοί που πήραν «άριστα» σε φόρους και κοψίματα, 
στις εκλογές που έρχονται, μην πουν πως πέσαν θύματα!

ΟΎΤΕ ΣΎΓΝΏΜΗ,
ΟΎΤΕ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ!

Διαβάζοντας τον πολιτικό 
λόγο, από την αρχαιότητα έως 
την εποχή του Μαρξ, που ως 
γνωστόν ήταν αυτός που επη-
ρέασε περισσότερο από τους 
προκατόχους του την πολιτική 
σκέψη. Ο Μαρξ ήταν μαθητής 
του Χέγκελ, ο οποίος πίστευε 
πως η ιστορική εξέλιξη των 

ανθρώπων γίνεται με το λόγο.
Στην πορεία του ο Μαρξ αυτό το άλλαξε και 
είπε πως οι οικονομικές δυνάμεις είναι αυτές 
που προκαλούν τις αλλαγές στην ιστορική 
εξέλιξη των λαών. Στα απλά ελληνικά ο 
Μαρξ πίστευε στα λόγια του δασκάλου του. 
Αργότερα άλλαξε γνώμη και έβαλε μπροστά 
την ύλη, τις υλικές δυνάμεις που ως γνωστόν 
σήμερα αυτές τις παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος 
με το μυαλό του. 
Στην εποχή του δικού μας αρχαίου ανθρωπι-
στή όλων των εποχών ΣΩΚΡΑΤΗ, ερωτηθείς 
για τον πολιτικό λόγο είχε πει πως η πολιτική 
είναι φθαρτική, μόνο η πράξη έχει αξία. Ο 
Αντισθένης είχε τονίσει πως η ύλη δεν ανα-
πληρώνει το εσωτερικό κενό του ανθρώπου, 
η ύλη είναι φθαρτή και ανώφελη, μπροστά 
στην αξία του ανθρώπου. 
Βεβαίως δεν αγνοώ πως ο κάθε μεγάλος 
ιδεολόγος της εποχής του μιλούσε για τις πα-
ρούσες συνθήκες. Σε όλες τις εποχές υπήρξαν 
τα καλά και τα άσχημα, αυτό μας διδάσκουν 
τα ιστορικά κείμενα.
Ας προσέξουμε όλοι εμείς οι ψηφοφόροι να 
διαλέγουμε τους ηγέτες μας, να διαλέγουμε 
εκείνους τους πολιτικούς που γνωρίζουν 
την ιστορική αυτογνωσία της πολιτικής, να 
μπορούν να αλλάξουν τα κακώς κείμενα 
όπως των ημερών μας. Αγάπη προς το κοι-
νωνικό σύνολο, την Ελλάδα μας, και όχι σε 
κομματικά καλούπια, ο πολιτικός λόγος έχει 
αξία όταν γίνεται πράξη, διαφορετικά είναι 
ψεύδος.

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΚΈΨΉ\

Β. Βεκούσης

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

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 συντή-
ρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μι-
κροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών 
έχοντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδή-
ποτε άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο 
τηλέφωνο 6949 844231
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επί-
σης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ. 
6948 086375
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 260 
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύ-
μα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερ-
μανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

Φ ίλοι μου,
Στον τόπο 
όπου «κάθε 

θαύμα διαρκεί μόνο 
τρεις (3) ημέρες» και 
της αιώνιας καλο-
καιρινής ραστώνης, 

η δυστυχία των δύο (2) τε-
λευταίων εβδομάδων δεν θα 
διαρκέσει περισσότερο! Αργά, 
αργά, πλην όμως μεθοδικά, οι 
2.500 κρατικοδίαιτοι της ΕΡΤ, 
συνεπικουρούμενοι και από τα 
παπαγαλάκια των ιδιωτικών 
καναλιών, «γυρνάνε» το popolo 
στους ρυθμούς της λησμονητι-
κής κανονικότητας.
Οι παρέες του καλοκαιριού, 
όχι αυτές που... λικνίζονται στο 
Namos της Μυκόνου, αλλά 
αυτές που μετά τις 10 το βράδυ 
«βγαίνουν» για πιτόγυρα στη 
«Σουβλακερί» της γειτονιάς 
και με αφοπλιστική αφέλεια και 
γνώση επί παντός επιστητού... 
διαλογίζονται ποιο θάνατο θα 
προτιμούσαν, όπως:
- Σιγά μην έμενα να καλώ, θα... 
φουντάριζα από το βράχο.
- Εγώ όχι ρε, προτιμώ την... 
ασφυξία.
- Εγώ προτιμώ τον πνιγμό.
Φίλοι μου, απ’ ό,τι γνωρίζω, οι 

άνθρωποι συζητούν για ποιο 
θάνατο θα διάλεγαν μόνο 
σε περίοδο πολέμου και τότε 
μόνο... πιθανολογούν για τις 
πιο ανώδυνες και δυνατές 
απώλειες.
Η τραγωδία της 23ης Ιουλί-
ου έχει φέρει μια δυναμική 
θυμού, ουσιαστικά, μόνο σε 
όσους έχασαν παιδιά, γονείς, 
συγγενείς, φίλους και τέλος 
τα σπίτια τους. Μόνο αυτοί οι 
συνάνθρωποί μας θα έχουν 
ένα βαθύ και ανοιχτό προσω-
πικό και συλλογικό τραύμα, 
βαθιά χαραγμένο με πόνο και 
θυμό. Όσο δε για εμάς τους 
υπόλοιπους, που αρέσκονται 
στα δελτία των 8:00, στο τέλος 
θα πειστούμε ότι δεν φταίνε 
οι πάμπολοι καραβανάδες 
επιτελείς και στρατηγοί, δεν 
φταίει εκείνος ο κουνιστός και 
καρηκομόων Δήμαρχος, δεν 
φταίει η κομματοκρατούμενη 
Δημόσια Διοίκηση, μα πάνω απ’ 
όλα δεν φταίει ο μόλις 44 Μα-
ΐων Πρωθυπουργός μας, που 
θυμήθηκε... πουρνό πουρνό να 
πάει... κατόπιν καταστροφής να 
δει και επιστρέφοντας να δώσει 
τη... γραμμή.
Φίλοι μου,

Είναι γεγονός ότι και σ’ αυτή 
την εθνική μας τραγωδία φταί-
νε όλα εκείνα τα θλιβερά και 
ελεεινά ανθρωπάκια, που με 
μαύρη, μίζερη ψυχή κρύβονται 
στα κομματικά λαγούμια τους 
και όπου τα κόμματά τους και 
οι ιδεολογίες τους είναι το 
μέσον για να εκδηλώσουν τις 
άρρωστες ιδεοληψίες τους με 
το... αζημίωτο όμως.
Αλήθεια, πού «χάθηκαν» τις 
ημέρες της καταστροφής οι 
«ευαίσθητοι» των διαφόρων - 
άκουσον, άκουσον - συλλογικο-
τήτων, οι οποίοι για τον όποιο 
τυχόντα λαθραίο στην πατρίδα 
μας σκίζουν τα... καλτσόν τους 
μαζί με τους άλλους ανεκδιή-
γητους των διαφόρων ΜΚΟ;
Φίλοι μου, όλος αυτός ο συρ-
φετός αποτελούν το «μαύρο 
μέτωπο» που δεν μπορούν 
να αντιμετωπίσουν όλες οι 
επίγειες και εναέριες πυροσβε-
στικές δυνάμεις του κόσμου. 
Και κλείνω με τούτο: Οι λαοί 
διαχρονικά εκλέγουν αυτούς 
που τους αξίζουν.

Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, 

ΤΕΕ

Ας συνεχισθεί η... καλοκαιρινή μας ευτυχία

siktir dayi karagoz
Χάζεψε ο Τούρκος ξαφνικά κι όλο παραμιλάει, 
το Αιγαίο πότε ολόκληρο, πότε μισό ζητάει.
Κοιμάται κι ονειρεύεται νησιά Ελληνικά, 
ξυπνά κι όλο μυθεύματα δεξιά-ζερβά σκορπά.

Παραβιάζει συνεχώς σύνορα πέρα ως πέρα 
και προκαλεί ασύστολα με λόγια του αέρα.
Τάχα για σύνορα καρδιάς μιλά και γι’ άλλες 
μπούρδες 
μα είν’ όλα πομφόλυγες, παράνοιες κι 
αρλούμπες.

Η Ευρώπη παρακολουθεί, ακούει, καταγράφει 
Κι όταν ζητάς παρέμβαση στ’... αρχεία της σε 
γράφει.
Ο Ρώσος κάνει τον κουτό, πάει να μας κοιμίσει,
Ωσότου τους πυραύλους του να τους 
μοσχοπουλήσει.

Το ΝΑΤΟ λέει βρείτε τα και κάνει τον Πιλάτο,
«ο λόγος σου με χόρτασε και το φαΐ σου φάτο»
Η Αμερική όλο μας κερνά μία ζεστή μια κρύα, 
να ξεπεράσει βάλθηκε κι εκείνη την Πυθία.

Κι αν πεις για την κυβέρνηση, το ’χει εντελώς 
χαμένο, 
Τσίπρας ρωτάει τον Κουβέ (λη) κι εκείνος τον 
Καμένο. 
Ώσπου την άκρη για να βρουν συσκέπτονται ένα 
μήνα 
κι ο Τούρκος εν τω μεταξύ θα φθάσει στην 
Αθήνα.

Θεέ βάλε το χέρι σου έτσι που ’χουμε μπλέξει.
Και φώτισε κυβέρνηση, κόμματα και Αλέξη, 
μήπως δίνοντας θάρρητα στον Τούρκο τον... 
νταή, 
πάθουμε καμιά συμφορά κι η γούνα μας καεί.

Περ. Καπνιστής
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Φίλοι συμπολίτες είναι σοβαρό το πρόβλημα 
για το αύριο της κοινοπραξίας και ιδιαίτερα για 
τις θέσεις εργασίας, καθώς και για την τύχη της 
περιουσίας του Δήμου μας. Δυο πράγματα θα 
επισημάνω και ο καθένας ας βγάλει τα συμπερά-
σματα του για τον ρολό που διαδραματίζει ο κάθε 
εμπλεκόμενος. 

Α) Την άνοιξη του 2017 οι "Καζινιαριδες" ζητούν 
την συναίνεση του δήμου για ένταξη της κοινοπρα-
ξίας για δεύτερη φορά στον πτωχευτικό κώδικα 
του αρθ. 106 Β. Η C.H.K.L Α.Ε. συμφώνα με το 
αρθ. 4 κεφ. Γ΄του κοινοπρακτικού με θέμα: "επεν-
δυτικό πρόγραμμα του ως άνω συμφωνητικού" 
είναι υπόχρεη στο: "4. Η όλη χρηματοδότηση του 
επενδυτικού προγράμματος γίνεται στο σύνολο 
της αποκλειστικά από την CLUB HOTEL KAZINO 
LOUTRAKI A.E., η οποία υποχρεούται προς τούτο 
και καμιά υποχρέωση για καμία καταβολή οιουδή-
ποτε ποσού για το έργο αυτό έχει η Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. 
Μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου (35) έτη τα 
ακίνητα (κτήρια) θα περιέρχονται στην πρωτη των 
συμβαλλόμενων (Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε), χωρίς η δεύτερη 
των συμβαλλόμενων να δικαιούται οιασδήποτε 
αποζημίωσης. Ως εκ τούτου η δευτέρα των συμ-
βαλλόμενων θα συμβάλλεται με τους τρίτους για 
την κατασκευή και ολοκλήρωση του επενδυτικού 
προγράμματος ατομικά ως Α.Ε. και ουδεμία υπο-
χρέωση ενοχική κ.λπ. θα αναλαμβάνει η κοινοπρα-
ξία έτσι ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση οφειλής 
εκ της αιτίας αυτής θα ενέχεται αποκλειστικά και 
μόνο η Δεύτερη των συμβαλλόμενων. (C.H.K.L.). 
Οι απόσβεσης του άνω επενδυτικού προγράμ-
ματος, που θα χρηματοδοτήσει η δεύτερη των 
συμβαλλόμενων θα γίνονται στο σύνολο τους 

λογιστικά στα βιβλία της δεύτερης των συμβαλ-
λόμενων C.H.K.L. A.E." Οι "καζινιαριδες" λοιπόν 
προφασιστήκαν ότι είχαν δονήσει την κοινοπραξία 
24 εκ. ευρώ για την επένδυση του ξενοδοχείου 
. Δηλαδή την συμβατική τους υποχρέωση για 
χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος 
εξ ολοκλήρου από αυτούς την βάφτισαν με την 
βοήθεια του δημοτικού συμβουλίου δάνειο προς 
την κοινοπραξία (κατάφορη παραβίαση του κοι-
νοπρακτικού ο οφειλέτης έγινε πιστωτής) και για 
δικούς τους λογούς κουρεύουν το υποτιθέμενο 
δάνειο κατά 90%.

Β) Μετατροπή της κοινοπραξίας σε Α.Ε.: Θα 
επισημάνω τις λοβιτούρες των "καζινιαριδων" 
για μια διαδικασία μετατροπής στα γρήγορα κάτι 
που στην αρχή έδειξαν να συναινούν και οι τρεις 
δημοτικές παρατάξεις που κυβέρνησαν τον δήμο 
από την ίδρυση της κοινοπραξίας μέχρι σήμερα, 
όμως τελευταία κατάλαβαν ότι πολλές από τις 
FUST TRAK ενέργειες που προτείνονταν ήταν πα-
ράνομες και σίγουρα θα προκαλούσαν και διώξεις 
των εμπλεκομένων, γι’αυτό μετά από διερεύνηση 
νομικών και οικονομολόγων κατέληξαν σε μια 
φόρμουλα να ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής 
της κοινοπραξίας σε Α.Ε. με όλους τους ελέγχους 
νομικούς και λογιστικούς. Εδώ λοιπόν ξεκάνει η 
αποκάλυψη των πραγματικών προθέσεων των 
"Καζινιαριδων" που είναι η συνέχιση της ασυδοσίας 
τους. Ακόμα και για την οποιαδήποτε μετατροπή 
που πρέπει να είναι καθαρή η εικόνα της κοι-
νοπραξίας επικαλέστηκαν κάποια παραθυράκια 
του νόμου που μπορεί και να μην είναι και τόσο 
καθαρή, αν και αυτό πρέπει να βεβαιωθεί από 
αρμόδια όργανα ορκωτούς λογιστές κ.λπ. Παρά 
ταύτα αυτοί επιμένουν στις λοβιτούρες, σαν αυτή 
της μετατροπής της κοινοπραξίας σε κεφαλαι-
ουχική, μιας παντελώς παράνομης ενέργειας Τι 
κάνουν λοιπόν εμφανίζονται μαλωμένοι οι δυο 
συνέταιροι της C.H.K.L. και τορπιλίζουν την έναρξη 
της διαδικασίας μετατροπής δείχνοντας ξεκάθαρα 

ότι, παρά την πρεμούρα τους να εξαφανιστεί η 
λογιστική ιστορία της κοινοπραξίας, προφανώς 
οι διαχειριστές έχουν κέρδη από το σημερινό 
φαύλο καθεστώς και το προτιμούν για όσο χρόνο 
κρατήσει. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κατα-
ληκτική ημερομηνία για την μετατροπή που έχει 
η απόφαση της δεύτερης υπαγωγής στον 106 Β 
είναι προσχηματική και την χρησιμοποιούσαν οι 
"Καζινιαριδες" για να εκβιάσουν τις FAST TRAK 
διαδικασίες να προχωρήσουν χωρίς κανέναν 
έλεγχο στην μετατροπή.

Το δια ταύτα λοιπόν για εμάς τους δημότες 
ποιο είναι; Παίρνοντας ως δεδομένη την χρηστή 
διακυβέρνηση του Δήμου από τις τρεις δημοτικές 
παρατάξεις κατά την ζωή της κοινοπραξίας γενάτε 
το ερώτημα γιατί μέχρι σήμερα δεν θέλησαν ποτέ 
να ζητήσουν την διενέργεια "Ενδελεχούς οικονο-
μικοτεχνικού έλεγχου" όπως ζητούσε μετ’ επιτά-
σεως το πόρισμα Τσοβόλα και επέτρεψαν στους 
αποδεδειγμένα κακοδιαχειριστες να απαξιώνουν 
την επιχείρηση με αποτέλεσμα να έχει απογειωθεί 
η αξία της πάνω από 150%;; 

Ο λαός του Δήμου μας είναι καλοπροαίρετος 
και δεν δικάζει κανέναν όμως οι τρεις "υπόδικες" 
δημοτικές παρατάξεις αυτοενοχοποιουντε με τις 
πράξεις τους αφήνοντας στην ασυδοσία τους 
τους "καζινιαριδες" Προφανώς έχουμε φτάσει 
στην τελευταία ευκαιρία για την διάσωση των 
συμφερόντων των εργαζομένων και του Δήμου. 
Το υπουργείο περιμένει την πρόσκληση από τον 
Δήμο, γιατί δεν του επιτρέπει η νομοθεσία να 
επέμβει αυτοβούλως στην οποιαδήποτε επιχείρηση 
για εκκαθάριση εν λειτουργιά και διαχειριστικό 
έλεγχο. Να πεδίο δόξης λαμπρό: Πάρτε ομόφωνη 
απόφαση και κάντε το αίτημα στο υπουργείο να 
βρεθεί ο δρόμος τους χρήματος και να πάψου να 
μας κουνούν το δάχτυλο οι "Καζινιαριδες". Διαφο-
ρετικά ο λαός του Δήμου μας έχει κάθε δικαίωμα 
να δικάζει και να βγάζει ότι ετυμηγορία θέλει. 

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

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

Επιμέλεια: 
ΤΆΚΗΣ 
ΡΈΠΠΆΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ παιδικό • εφηβικό ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

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

Πέμπτη: 17.00-21.00
Παρασκευή: 9.00-13.00

17.00-21.00
Σάββατο: 9.00-13.00

Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
Κόρινθος, 3ος όροφος
www. filis-urology.gr

Κυριάκος Ι. Φίλης
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

τ. Επιμελητής ΙΑΣΩ GENERAL

Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΙΑΣΩ

τηλ: 27410 22932
κιν: 6976 22 02 85

e-mail: info@filis-urology.gr

ΚΑΖΙΝΟ Και τωρα τι;;;;; Ευχαριστήριο
Θέλω να ευχαριστήσω τη γιατρό 

του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου 
Αθηνά Δημητρίου και τη νοσηλεύ-
τρια Πηνελόπη Γίτσα για την άριστη 
συμπεριφορά τους και τη σωστή τους 
διάγνωση.

Δήμητρα Γουναροπούλου

Ανακοίνωση - παράκληση 
προς τους συνανθρώπους μας!

Συγχωριανή μας αντιμετωπίζει σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας, γιατί πάσχει από 
λευχαιμία. Μετά την αρχική ιατρική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει 
να βρεθεί ο συμβατός δότης Μυελού των 
Οστών, για να της χαρίσει ελπίδα ζωής.

Γι’ αυτό ο πατέρας της (τηλ. 6947-
319089) απευθύνει έκκληση προς όλους 
τους συνανθρώπους μας, ηλικίας 18-50 
ετών, που μέχρι τώρα δεν έχουν κατα-
γραφεί ως εθελοντές δότες Μυελού των 
Οστών, να μεταβούν στο αιματολογικό 
τμήμα του Νοσοκομείου Κορίνθου και 
να δώσουν λίγο σάλιο. Μέσα από αυτήν 
την πράξη αλτρουισμού, ίσως μια μέρα 
σωθεί μια ζωή.

Όσοι περισσότεροι εγγραφούν ως 
εθελοντές δότες μυελού των οστών, τόσο 
θα αυξηθούν οι πιθανότητες να βρεθεί 
συμβατός δότης για την κόρη του ή για 
άλλους ασθενείς, χαρίζοντάς τους ζωή.

Αν βρεθεί συμβατός δότης, μπορεί να 
προσφέρει το πολύτιμο μόσχευμα απλώς 
δωρίζοντας αίμα (μέσω λευκαφαίρεσης). 
Είναι ακίνδυνο, ανώδυνο και σώζεις 

μια ζωή. 
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Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρχής
Εξώδικη πρόσκληση, δήλωση, διαμαρτυρία και καταγγελία μετ’ επκρυ-
λάξεως δικαιωμάτων
Γεωργίου Γκιώνη του Αλκιβιάδη, Δημάρχου Δήμου Λουτρακίου-Περα-
χώρας-Αγίων Θεοδώρων, κατοίκου Λουτρακίου Κορινθίας (οδός Γερανείων, 
αρ.13) ΑΦΜ 022954979 ΔΟΥ Κορίνθου
Κατά    1.- Σπυρίδωνος Γιαλοψού
2.- Λουκά Γιαλοψού
3.- Κωνσταντίνου Γιαλοψού, κατοίκων απάντων Λουτρακίου Κορινθίας 
(Πλατεία 25η" Μαρτίου, αρ.20) υπό την ιδιότητα τους ως ιδιοκτητών της μηνιαίας 
τοπικής κυκλοφορίας εφημερίδας «Το Βήμα Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων 
Θεοδώρων» και του πρώτου εξ’ αυτών με την ιδιότητά του ως εκδότη και 
διευθυντή της εφημερίδας αυτής.
Συγκοινοποίηση: Προς την Αξιότιμη κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εσείς, με τις ανωτέρω ιδιότητές σας επί της μηνιαίας 
τοπικής εφημερίδας με τον τίτλο «Το Βήμα Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων», στο υπ.αρ. 451 φύλλο του τεύχους Μαΐου 2018, δημοσιεύσατε 
τα κάτωθι:
1.- Στην σελίδα 1 του άνω φύλλου, στο δημοσίευμα με τον τίτλο «Σκάνδαλο 
μεγατόνων για Κακούργημα-Παραπέμπονται και οι τρεις Δήμαρχοι", 
αναφέρατε επί λέξη τα ακόλουθα:
«Για τα όσα ανατριχιαστικά, βέβηλα και αποκρουστικά διαβάζουμε στο υπ'αριθμ. 
30/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου για τους πρώην και νυν 
δημάρχους μας, κ.κ. Παύλου, Λογοθέτη και Γκιώνη, που παραπέμπονται για κακούρ-
γημα από την ελληνική Δικαιοσύνη, μια λέξη ταιριάζει «κατάντια».
Κατάντια θεσμική και πολιτική, για ένα αδίκημα που φέρεται ως ένα μέγα και 
συγκλονιστικό οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο.
Κατάντια και ντροπής πράγματα για την ιστορία του Δήμου μας. Για την ιστορία μιας 
διεθνούς φήμης λουτρόπολης, όπως το Λουτράκι, μιας υπερήφανης Περαχώρας, κα-
θώς και αυτής της ζηλευτής κοινωνικής κλπ. ιστορίας των λοιπών συνδημοτών μας.
Κατάντια και βεβήλωση της ιστορίας των προηγούμενων Δημάρχων, που αγωνίστη-
καν με νύχια και με δόντια για να στήσουν είτε μέσα από στόχους και οράματα, είτε 
μέσα από «χαλάσματα» και δυσκολίες ένα δήμο ζηλευτό. Προστατεύοντας το δημοτι-
κό συμφέρον. Ορθώνοντας τοίχος αδιαπέραστο σε συμφέροντα που θα τολμούσαν να 
διανοηθούν να ζημιώσουν τους δημότες. Διδάσκοντας πολιτικό ήθος. Καταλείποντας 
παρακαταθήκες. Παραδίδοντας πρότυπα ανάληψης πολιτικών ευθυνών.
Η παραπομπή των τριών να δικαστούν για ένα ιδιαίτερα βαρύ ποινικό έγκλημα 
γιατί πρωτίστως με την ιδιότητα του Δημάρχου δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη του 
λαού να διαχειριστούν την περιουσία που τους εμπιστεύτηκε και το δημόσιο χρήμα, 
ζημιώνοντάς τον από δόλο, (όπως αναφέρεται στο Βούλευμα), μπορεί να ερμηνευθεί 
και ως εξαπάτηση και υποκλοπή της ψήφου του, κάτω από ψευδεπίγραφα συνθήματα 
για πλήρη διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση. Ανήκουστα πράγματα!!
Σε άλλη στήλη θα αναφερθούμε στην όλη υπόθεση στην οποία εμπλέ- κονται και 
άλλα οκτώ μεγάλο στελέχη του Καζίνο, στα οποία επιβλήθηκε και ο περιοριστικός 
όρος της απαγόρευσης της εξόδου των από την χώρα.
Μία πρώτη απλή προσέγγιση. Σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας και των τριών. 
Εκτιμούμε ότι ο κατηγορούμενος σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται αθώος 

μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Και βεβαίως γνωρίζουμε τη γνωστή φράση «Μηδενί 
δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις» (να μην κρίνεις δηλαδή, πριν ακούσεις τα 
επιχειρήματα και των δύοπλευρών).
Σύμφωνοι μέχρις εδώ.
Αλλά και από την άλλη πλευρά, ένα βούλευμα Εφετών 225 σελίδων δεν γράφτηκε 
στο γόνατο, ούτε ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο σοβαρό, όπως υποστηρίζουν κάποιοι 
ψιθυριστές με σκοπό να μειώσουν το βάρος του εγκλήματος και τις εντυπώσεις.
Μία παρόμοια δικαστική πράξη, μία συλλογική απόφαση δικαστών, μιας σκάλας 
παρακάτω από τους δικαστές του Αρείου Πάγου, κατά τεκμήριο, αποτελεί κείμενο 
αδιαμφισβήτητου νομικού κύρους και εξαντλητικού διαλόγου με την αλήθεια των 
πραγμάτων. Ένα κείμενο το οποίο ασφαλώς θα κριθεί.
Μέχρι τότε όμως οι τρεις, θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας με το βάρος του υπό κρίση 
ποινικού αδικήματος για το οποίο παραπέμπονται.
Κάποιος τρίτος θα χαρακτήριζε το προηγούμενο ως «ρετσινιά». (Μια προσβλητική 
κατηγορία δηλαδή που αποδίδεται σε κάποιον και από την οποία δεν απαλλάσσεται 
εύκολα).
Γιατί ακόμη και στην περίπτωση αθώωσής τους, η πολιτική ευθύνη που τους 
βαραίνει, μια ευθύνη που δεν κρίνεται με νομικούς κανόνες, ποτέ δε διαγράφεται. 
Θα τους συνοδεύει σε κάθε βήμα τους και θα προηγείται της κάθε «καλημέρας» 
με τους συνδημότες μας. Βεβαίως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν αυτά 
συνέβαιναν σε άλλη χώρα».
2.- Στην σελίδα δύο του ιδίου τεύχους, στην στήλη με τίτλο «Επικαιρότητες» και 
πλαγιότιτλο «Ο Σπύρος Γιαλοψός γράφει», δημοσιεύσατε (και δη ο πρώτος από 
εσάς) τα κάτωθι υπό τον τίτλο «Κάθαρση»:
«Κάτω από το βάρος της πράξεως για την οποία παραπέμπονται οι τρεις, ένα αδίκημα 
που ανάγεται σε ιδιαίτερο έγκλημα (έγκλημα κατά της υπηρεσιακής χρηστότητας), 
μια διάταξη που καθιερώθηκε με σκοπό την προστασία της χρηστής διαχείρισης του 
δημοσίου χρήματος και γενικά της δημόσιας, δημοτικής κλπ. περιουσίας, το ζήτημα 
της κάθαρσης προβάλει επιτακτικά. Με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι τρεις 
δημιούργησαν λαϊκή αποστροφή προς τα συγκεκριμένα έργα και ημέρες τους, αλλά 
και προς την πολιτική τους ιδιότητα, ως δημάρχων.
Απώλεσαν την έξωθεν καλή μαρτυρία, όπως λέγεται, ζημιώνοντας το δήμο από 
δόλο όπως αναφέρεται στο βούλευμα.
Η πολιτική ευθύνη που τους βαραίνει εξαιτίας των πράξεων που τους αποδίδονται 
από την ελληνική δικαιοσύνη, επιβάλλει την άμεση αποχή ή παραίτηση από τα 
καθήκοντά τους με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρουν, από οποιαδήποτε θέση 
και αν κατέχουν μέχρι της τελεσιδικίας της υποθέσεώς τους.
Είναι το ελάχιστο που οφείλουν να πράξουν. Που το οφείλουν προκειμένου να μην 
τραυματιστεί περισσότερο η φήμη του Δήμου, να μην αμβλυνθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια 
με απροσδιόριστες επιπτώσεις, να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου από 
την όλη επένδυση, να δημιουργηθούν ευοίω- νες προοπτικές για το μέλλον της και 
να περιοριστεί η περαιτέρω ζημία.
Όχι βεβαίως μόνο η οικονομική (από τον τρόπο καταχώρησης των εξόδων), όπου 
στα χρόνια του κ. Παύλου, λόγω της μακράς θητείας του έλαβε τεράστιες διαστάσεις 
όπως καταγράφεται στο βούλευμα, αλλά και η ηθική.
Η παραίτηση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και αποδοχή της κατηγορίας. Σημαίνει μεταξύ 
άλλων και πολιτική ευθιξία. Θα λέγαμε και γενναιότητα. Εκείνη που θα τους κρατήσει 

όρθιους απέναντι στη δικαιοσύνη και στην κρίση του λαού.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν πρέπει να σταματήσουν στους τρεις. Πρέπει να περιλάβει 
και τους πάσης φύσεως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους των τριών 
για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Είτε με την απομάκρυνσή τους, είτε με την αναζήτηση 
τυχόν ευθυνών τους, που δεν αποσείεται, εάν μεταγενέστερα π.χ. γνωμοδότησαν επί 
«γνωμοδοτήσεως». Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο.»
3.- Στο τεύχος υπ.αρ. 452 του μηνός Ιουλίου 2018 της ιδίας ως άνω εφημερίδας 
και στην σελίδα ένα, στο δημοσίευμα με τον τίτλο «Γίναμε και πάλι Βούκινο 
Πανελλαδικώς», αναφέρατε ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα σχετικά με το ίδιο 
ζήτημα: «Κάποιος τρίτος θα μπορούσε να βάλει ως τίτλο ότι γίναμε ρεντίκολο, ρεζίλι 
μέχρι της αποδείζεως του εναντίου»
Πλαγίως του άρθρου αυτού δημοσιεύσατε εκ νέου το ανο^τέρω άρθρο με τον 
τίτλο «Σκάνδαλο μεγατόνων για Κακούργημα-Παραπέμπονται και οι τρεις 
Δήμαρχοι» και προ αυτού αναφέρατε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (φ. 451, Μάιος 2018) με τον τίτλο: 
«ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ. ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΙ», αναφερθήκαμε στην κακουργηματική δίωξη των τριών Δημάρχων 
καθώς και άλλων οκτώ υψηλόβαθμων στελεχών του Καζίνο, για το ζήτημα των 
επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αυτή μονάδα.
Εκείνη η εφημερίδα μας έγινε ανάπαρπαστη. Σε ελάχιστο χρόνο από την κυκλοφορία 
της εξαντλήθηκε. Από εκεί και πέρα εκατοντάδες τα παράπονα για την έλλειψή της, 
αλλά και η αξίωση της επανακυκλοφορίας της.
Στο όνομα της δικαιολογημένης απαίτησης των αναγνωστών, επαναδημοσιεύουμε 
ορισμένα από τα κείμενα της προηγούμενης έκδοσης, με την αυτονόητη υπογράμ-
μιση ότι οι στήλες της εφημερίδας μας είναι ανοικτές στην φιλοξενία κειμένων 
των εμπλεκομένων»
Άπαντα τα ανωτέρω δημοσιεύματα αποτελούν την επιτομή της στοχευμένης, προ-
σβλητικής και προκλητικά κακεντρεχούς δημοσιογραφικής αρθρογραφίας, η οποία 
θίγει βάναυσα και ευθέως το κύρος, την τιμή, την υπόληψη, την προσωπικότητα και 
την πορεία μου ως αυτοδιοικητικού προσώπου και δη ως Δημάρχου αναφορικά 
προς την δημοσιοποίηση της εμπλοκής μου σε συγκεκριμένη ποινική διαδικασία.
Με τις ενέργειες σας αυτές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιογραφικού, 
ουδέτερου και ενημερωτικού χαρακτήρα δημοσίευση, ενεργήσατε και ενεργείτε 
κατ' ουσίαν ως αυτόκλητοι δικαστές.
Διακατατεχόμενοι από εμφανέστατα μη νόμιμη συμπεριφορά εναντίον μου, 
σπεύσατε με εντελώς παράνομο, αυθαίρετο, χαιρέκακο και καταχρηστικό τρόπο, 
να συμβάλλετε στην γνωστοποίηση και διάδοση του επίμαχου βουλεύματος, με 
μοναδικό σκοπό την διαστρέβωση της πραγματικότητας.
Είναι προφανές ότι με την αρθρογραφία σας αυτή, δεν ενδιαφέρεστε για την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά επιδιώκετε κατ’ ουσίαν την χειραγώγησή της.
Υποκρινόμενοι ότι δήθεν σέβεστε το τεκμήριο αθωότητας για την ανοιγείσα 
δικαστική διαδικασία, έχετε επιδωθεί σε έναν ανηλεή αγώνα σπίλωσης του 
ονόματος μου χρησιμοποιώντας ξανά και ξανά ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις 
όπως: «κατάντια», «ντροπή», «,βεβήλωση της ιστορίας», «εξαπάτηση και υποκλοπή 
ψήφων», «ρεζίλι», «ρεντίκολο», «δημιουργία λαϊκής αποστροφής», «ρετσινιά».
Αναρωτιέμαι ειλικρινώς αν έχετε καταλάβει ότι απευθύνεστε σε θεσμικά πρόσωπα. 
Για ποιο τεκμήριο αθωότητας ομιλείτε ότι σέβεστε, την στιγμή που πολλάκις με 

την άνω απαράδεκτη αρθρογραφία σας το έχετε προδήλως καταλύσει 
και με έχετε ήδη καταδικάσει;;;;
Προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως δεν έχετε τον παραμικρό φραγμό να 
ομολογείτε κυνικά, ότι δημοσιεύετε και πάλι το ίδιο άρθρο μετά από 
(τάχα) απαίτηση το)ν αναγνωστών σας, καθώς ουσιαστικά έτσι παρα-
δέχεστε ότι σας προκαλεί μέγιστη ικανοποίηση το να κεραυνοβολείτε 
κατ’ επανάληψιν με βαρύγδουπες προσβλητικές εκφράσεις πολιτικά 
πρόσωπα. Ο ισχυρισμός σας ότι η εφημερίδας σας έγινε ανάρπαστη 
(προφανώς εξαιτίας της διαπόμπευσής μου εκ μέρους σας), επιτείνει 
την παρανομία και τα ταπεινά σας κίνητρα που οος βάση τους έχουν 
την αύξηση της κυκλοφορίας της.
Είναι σαφές ότι μέσω της εφημερίδας σας δεν επιχειρείτε να ενη-
μερώσετε την κοινή γνώμη, αλλά μεθοδεύετε να επιβάλλετε και να 
δημοσιοποιείτε την προσωπική σας άποψη για την συγκεκριμένη 
δικαστική υπόθεση πριν καν αυτή ολοκληρωθεί, φροντίζοντας να 
δημιουργήσετε ένα δυσμενέστατο κλίμα εναντίον μου μέσα από ένα 
κυκεώνα προσβλητικών εκφράσεων.
Σε καμία μάλιστα περίπτωση δεν είναι τυχαία η εκ μέρους σας επιλογή 
της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου αναφορικά προς την ένταση, την 
συχνότητα και το μέγεθος των προσβολών που από την εφημερίδα 
σας εκτοξεύετε εναντίον μου.
Την πολιτική, ηθική και προσωπική μου αξία, θα την κρίνουν αποκλει-
στικά οι δημότες μου οι οποίοι ήδη με έχουν τιμήσει αναδεικνύοντάς 
με Δήμαρχο αυτού του τόπου, για όλα δε τα υπόλοιπα ζητήματα 

δικαστικής υφής που έχουν ανακύψει, τον λόγο έχει αποκλειστικά η δικαιοσύνη 
στην οποία είχα, έχω και θα έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
Σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να ανεχτώ περισσότερο την συμπεριφορά σας 
αυτή, με την οποία για τους δικούς σας λόγους, το μεν θέλετε να ασκήσετε 
αφόρητες πιέσεις στο πρόσωπό μου δια της δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων, 
διαστρέφοντας συγχρόνως το κλίμα της τοπικής κοινωνίας εναντίον μου, το 
δε προδικάζοντας την έκβαση της ως άνω εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας.
Επειδή κατά το άρθρο μόνο παρ.5 Ν. 1178/1981, ορίζεται ότι:
«5. Ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται 
να καλέσει με έγγραφη, εζώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου. ή όταν 
αυτός είναι άγνωστος τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει 
την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει. Στο κείμενο 
αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και 
πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά 
υπήρξε προσβλητική. Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του 
εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήματος δέκα 
(10) ημερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει 
ρητά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν 
υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της 
εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε 
έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο, και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα 
το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα 
(10) ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέσως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ 
μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου»
Επειδή την ανωτέρω παράνομη, καταχρηστική, υβριστική, προσβλητική, συκο-
φαντική και καταλύουσα το τεκμήριο αθωότητάς μου συμπεριφορά των καθών 
η παρούσα μου, καταγγέλω και γνωστοποιώ προς εσάς αξιότιμη κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Κορίνθου, προκειμένου το μεν να λάβετε γνώση, το δε να προβείτε-
εφόσον το κρίνετε απαραίτητο-στις δέουσες κατά την εκτίμησή Σας ενέργειες 
για την άμεση προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μου και την προστασία 
της προσωπικότητάς μου, επιφυλασσόμενος για προσφυγή μου στα Αστικά και 
Ποινικά Δικαστήρια κατέναντι τους.
Διαμαρτυρόμενος για την άνω συμπεριφορά, επιφυλασσόμενος δε παντός 
νομίμου δικαιώματος μου
Σας καλώ όπως άπαντες υπό τις άνω ιδιότητες που υπέχετε αναφορικά προς την 
έκδοση και επιμέλεια της εφημερίδας «Το Βήμα Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων 
Θεοδώρων», εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την νόμιμη 
λήψη της παρούσης, άλλως και σε κάθε περίπτωση στο αμέσως επόμενο από 
την νόμιμη λήψη της παρούσης τεύχος της ανωτέρω εφημερίδας, ανακαλέσετε 
ρητά τις ανωτέρω συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές σας και συγχρόνως 
όπως μου κοινοποιήσετε το έντυπο τεύχος εις το οποίο θα έχει καταχωρηθεί η 
αποκατάσταση της αλήθειας.
Συγκεκριμένα σας καλώ να προβείτε στην κατά τα άνω καταχώρηση και δημοσί-
ευση του κάτωθι κειμένου προς αποκατάσταση της αλήθειας:
«Ουδεμία πρόθεση έχουμε να θίξουμε το κύρος, την τιμή, την υπόληψη και εν γένει 
την προσωπικότητα του Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. 
Γεωργίου Γκιώνη.
Τα δημοσιεύματα που καταχωρήθηκαν στα υπ.αρ. 451 και 452 φύλλα της εφημερί-
δας μας «Το Βήμα Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων», μηνάς Μαΐου 2018 
και μηνάς Ιουλίου 2018 υπό τους τίτλους «Σκάνδαλο μεγατόνων για Κακούργημα-
Παραπέμπονται και οι τρεις Δήμαρχοι», «Κάθαρση» και «Γίναμε και πάλι Βούκινο 
Πανελλαδικός», είχαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την 
εξέλιξη της αναφερόμενης σε αυτά δικαστικής διαδικασίας και όχι να θίξουν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο τον κ. Δήμαρχο.
Σεβόμενοι απόλυτα το τεκμήριο αθωότητας εν προκειμένω του Δημάρχου κ. Γεωργίου 
Γκιώνη αναφορικά προς την ανοιγείσα δικαστική διαδικασία, καθώς και την θεσμική 
του θέση, παραδεχόμαστε ότι δυστυχώς εμφιλοχώρησαν φράσεις οι οποίες ήταν 
αποτέλεσμα ατυχούς λεκτικής υπερβολής, για τις οποίες ειλικρινούς λυπούμαστε, 
τις ανακαλούμε ρητά, δεν τις υιοθετούμε και δηλώνουμε επί τω τέλει ότι δεν θα 
επαναληφθούν στο μέλλον.»
Άλλως σας δηλώνω ότι εάν αρνηθείτε ρητώς την αποκατάσταση της αλήθειας 
ή εάν παρέλθουν οι άνω προθεσμίες άπρακτες και ούτω αρνηθείτε σιωπηρώς 
την αποκατάσταση της προσβολής που κατά τα ως άνω υπέστην, θα προβώ σε 
όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδόσει νόμιμα την παρούσα προς τους 
καθ'ών απευθύνεται προς γνοοση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφουν 
αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του, συγκοινοποιώντας συγχρόνως αυτήν 
στην αξιότιμη κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.
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ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: VIMALOUPE@YAHOO.GR

Γράφει
ο Σπύρος 
Γιαλοψός

Α8). Ο 3ος των κατηγορουμένων Γεώρ-
γιος Γκιώνης του Αλκιβιάδη στο Λουτρά-
κι Κορινθίας, επί της οδού Ακτή Ποσει-
δώνος αρ. 48, εντός των γραφείων της 
Κοινοπραξίας Τουριστική Λουτρακίου 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - Λουτράκι Α.Ε. 
- Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. και 
διακριτικό τίτλο «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙ-
ΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ» κατά τη χρονική περίο-
δο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2010, ενεργώντας υπό 
την ιδιότητά του ως δημάρχου του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας, του 
οποίου η διαχείριση ήταν εμπιστευμέ-
νη εις αυτόν υπό την ανωτέρω ιδιό-
τητά του εν γνώση του ελάττωσε την 
περιουσία του νομικού τούτου προ-
σώπου, το δε αντικείμενο της πράξης 
του είχε συνολική αξία μεγαλύτερη 
των 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, υπό 
την ανωτέρω ιδιότητά του ως δημάρχου 
και ως εκ τούτου ως μέλους του 11με-
λούς διοικητικού συμβουλίου της κοινο-
πραξίας δυνάμει του άρθρου Β αρ. 4 του 
από 28-4-1995 ιδιωτικού συμφω-
νητικού κοινοπραξίας, με πλείο-
νες πράξεις που συνιστούν εξακο-
λούθηση του ιδίου εγκλήματος και 
συνδέονται μεταξύ τους με ενότη-

τα δόλου ως προς την πρόκληση των 
συνεπειών τους, όντας επιφορτισμέ-
νος με τη διαχείριση της περιουσί-
ας του κοινοπρακτούντος μέλους 
του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώ-
ρα, η οποία ήταν εμπιστευμένη εις 
αυτόν, εν γνώσει του ελάττωσε 
την περιουσία του Δήμου, εφόσον 
αποδέχθηκε την εγγραφή στους 
ισολογισμούς της ανωτέρω κοινο-
πραξίας των ετών 2007 έως και 2010 
ως περιουσιακά στοιχεία στις αντίστοι-
χες κατηγορίες του ισολογισμού, σύμ-
φωνα με το ελληνικό γενικό λογιστικό 
σχέδιο και ειδικότερα ενέγραψε τα αντί-
στοιχα αναγραφόμενα ποσά ως α. έξοδα 

ιδρύσεως της πρώτης εγκαταστάσεως, 
β. λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως, γ. κτί-
ρια και τεχνικά έργα, δ. μηχανήματα, 
τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μη-
χανολογικός εξοπλισμός, ε. μεταφορικά 
μέσα, στ. έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 
και ζ. ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές, ενώ δεν θα έπρεπε, δι-
ότι βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού 
συστάσεως κοινοπραξίας άρθρο Γ όπου 
αναφέρεται το επενδυτικό πρόγραμμα 
και Φ.Ε.Κ. Β΄ αρ. 101/1995, οι επεν-
δύσεις όφειλαν να πραγματοποιηθούν 
από τον δεύτερο των συμβαλλομένων 
της κοινοπραξίας εταιρεία με την επω-
νυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙ-

ΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Ενεργώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επενδύ-
σεις τιμολογηθήκαν και εξοφλη-
θήκαν από το ταμείο της κοινο-
πραξίας με αντίστοιχο όφελος 
του δεύτερου κοινοπρακτούντος 
μέλους και ζημία της κοινοπραξί-
ας ως ένωση προσώπων και του 
πρώτου κοινοπρακτούντος μέλους 
Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.ΤΑ. και συγκεκριμέ-
να ποσό 9.615.474,69 ευρώ για το 
έτος 2006, 13.503.488,15 ευρώ για 
το έτος 2007, 9.495.248,39 ευρώ 
για το έτος 2008, 8.522.543,34 
ευρώ για το έτος 2009, εφόσον 
με αυτό τον τρόπο το πρώτο κοι-
νοπρακτούν μέλος συμμετείχε στο 
κόστος των επενδύσεων ως μη 
όφειλε. Επιπλέον δεν αναζήτησε, ως 
όφειλε, την επιστροφή του παρανόμως 
ληφθέντος από το δεύτερο κοινοπρα-
κτούν μέλος του ποσού επενδύσεων 
κατά το μέρος που βάρυνε το πρώτο κοι-
νοπρακτούν μέλος, καθώς και τα παρα-
νόμως αναληφθέντα μερίσματα για τα 
προηγούμενα έτη.
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