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Ε
ίναι πράγματι εκ-
πληκτικό για τα 
ελληνικά δεδο-

μένα και μάλιστα για 
τον ευαίσθητο χώρο της 
υγείας, τα όσα σχετίζο-
νται με το συγκεκριμένο 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Από της ευγένειας, της προ-
θυμίας και του ειλικρινούς ενδιαφέρο-
ντος  αδιακρίτως προς τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο,  του συνόλου  του ια-
τρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,  
μέχρι της πληρώσεως των αναγκών 
του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα, 
καθώς και τον εκσυγχρονισμό του.

Της προηγούμενης  αναφοράς, δεν 
εξαιρείται ασφαλώς και το υπόλοιπο 
προσωπικό του Νοσοκομείου, σε σχέ-
ση με την  προσφορά των υποδειγμα-
τικών υπηρεσιών του.

Τα προηγούμενα ωστόσο, αποτελούν 
ένα ελάχιστο μέρος μιας ανατρεπτικής  
πολιτικής και εφαρμογής όχι μόνο ιδε-
ών, καινοτομιών και πρωτοβουλιών ή 
νέων πρακτικών, αλλά και ουσιαστικών 
παρεμβάσεων και λήψης μέτρων, με 
στόχο την παροχή από το Νοσοκομείο 
ολοκληρωμένων  υπηρεσιών υγείας σε 
περισσότερους τομείς, την πρόσληψη  
ειδικευμένου  ιατρικού  και λοιπού 
προσωπικού, την απόκτηση σύγχρονου 
εξοπλισμού και μέσων ή την υποστή-
ριξη  των λειτουργικών του δομών.

Επιδερμική και ελάχιστη η αναφορά 

περί των προηγούμενων  
και εξαιρετικώς λίγα τα 
παραδείγματα σε αυτό 
το σημείωμα προς από-
δειξή τους, όπως: Η νέα 
κινητή μονάδα για την 

αιμοδοσία, η λειτουργία 
παιδοψυχιατρικού ιατρεί-

ου, η ψυχιατρική κλινική, η 
λειτουργία του νέου τακτικού δερ-
ματολογικού εξωτερικού ιατρείου, η 
έναρξη λειτουργίας ιατρείου ψυχομε-
τρικής εκτίμησης δείκτη νοημοσύνης. 
Τμήματα, τα οποία μαζί με τα ήδη 
λειτουργούντα συναπαρτίζουν ένα 
εντυπωσιακό σύνολο προσφοράς 
υπηρεσιών υγείας  και μάλιστα ενός 
επαρχιακού Νοσοκομείου.

Η αριστοτεχνική διαχείριση των 
πολύπλοκων ζητημάτων- κατά γενική 
ομολογία- οφείλεται σε ένα ιδιοφυές 
άτομο. Τη διοικήτρια του Νοσοκομεί-
ου κ. Δήμητρα Καλομοίρη, η οποία 
κατάφερε με τη θερμή και ουσιαστι-
κή  υποστήριξη του διοικητικού της 
συμβουλίου, να πραγματοποιήσει ένα 
μικρό θαύμα στον Τομέα της. 

Αξίζει να αναφέρουμε τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου. Αντιπρόεδρος 
ο γνωστός συμπολίτης μας γιατρός κ. 
Ηλίας Κοφινάς (στον οποίο οφείλεται η 
επαναλειτουργία και η στελέχωση της 
παιδιατρικής κλινικής) και μέλη οι: Κ. 
Κοροβέσης, Λ. Θεοδωρόπουλος (όπου 
μαζί με τον κ. Κοφινά άνοιξαν τον 
καυτό φάκελο των κληροδοτημάτων) 
και Ε. Παπακωνσταντίνου.

Τελειώνοντας,  πρέπει να υπενθυ-
μίσουμε ότι η κ. Καλομοίρη, με την 
ανάληψη των καθηκόντων της  πριν 
από μια διετία περίπου, είχε θέσει ως 
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των 
υπηρεσιών υγείας, την ανανέωση των 
υποδομών και του εξοπλισμού, την αύ-
ξηση του αριθμού του υπηρετούντος 
προσωπικού, την οικονομική εξυγίαν-
ση, τη διαφάνεια και τον εξορθολογι-
σμό της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Οι προηγούμενες δηλώσεις  έμελλε 
να αποδειχθούν δεσμεύσεις και απο-
τελεσματικές εξαιτίας  της αξιέπαινης  
δυναμικής και μεθοδικής Διοικήτριας 
του Νοσοκομείου, των συνεργατών 
της και του προσωπικού.

Πολλά τα συγχαρητήρια  προς 
όλους.

Η εκδίκαση της γνωστής  
υπόθεσης των τριών δη-
μάρχων, αναβλήθηκε για 

τον Νοέμβριο του 2019. Δηλαδή 
μετά τη διενέργεια των δημοτικών 
εκλογών  και η  αναβολή δόθη-
κε κατόπιν αιτήματος των τριών 
υπόδικων δημάρχων για κακουρ-
γηματικές πράξεις σε βάρος του 
Δήμου, σύμφωνα με το βούλευμα 
του Συμβουλίου Εφετών.

Ένα αίτημα αναβολής που υπο-
βλήθηκε «μετά φόβου Θεού», μη 
τυχόν και απορριφθεί κατά τις 
πληροφορίες της άλλης πλευράς.

Ένα αίτημα που αντικατέστησε 
τις «φούθκεθ», τους ψευτολεο-
νταρισμούς  και τις βαρύγδουπες  
δηλώσεις  εκείνης της  Τρόικας περί 
της σφοδρής επιθυμίας τους να 
εκδικασθεί το δυνατό συντομότερο  
η υπόθεση.

Σιγά τα λάχανα!! που θα έσπευδαν 
να ζητήσουν κάτι ανάλογο όπως 
επιβάλει η πολιτική  ηθική, με το 
ερώτημα να πλανιέται πάνω από 
το Δήμο: «Οι αθώοι άραγε ζητούν 
αναβολές;».

Αναμφίβολα τα  ίδια ισχύουν 
και στη περίπτωση που απλώς θα 
μπορούσαν να συναινέσουν στην  
αναβολή, τηρώντας σιγή ιχθύος  
κατά τα λοιπά.

Στρουθοκαμηλισμός.
Φουσκώνουν τα στήθια τους κο-

μπάζοντας οι τρεις  δήμαρχοι γιατί 
δόθηκε η αναβολή, διαλαλώντας 
ότι σχεδόν αθωώθηκαν.

Μπαρούφας το ανάγνωσμα, τα 
προηγούμενα,  αφού η υπόθεσή 
τους  δεν έχει ακόμα εκδικασθεί.

Τι πέτυχαν λοιπόν;
Πέτυχαν για πρώτη φορά στην 

ιστορία του Δήμου να διεκδικούν  
την ψήφο των δημοτών, υπόδικοι 
δήμαρχοι διωκόμενοι για κακουρ-
γήματα σε βάρος του Δήμου που 
τελέστηκαν με δόλο.

Υπόδικοι δήμαρχοι, που ανερυ-
θρίαστα προκαλούν και βαρύτατα 
προσβάλλουν τους δημότες, ζη-
τώντας την ψήφο τους, δηλαδή  
άφεση αμαρτιών , γιατί θεωρούν  
ότι μπορούν να τους ταΐζουν σανό.

Η υπόθεση θυμίζει το γνωστό 
ανέκδοτο του πατροκτόνου που 
παρακαλούσε τους δικαστές να 
τον λυπηθούν,  γιατί είχε μείνει 

ορφανός. 
Και όχι μόνο τα προηγούμενα.  

Γιατί αυτή  η τρόικα των υποδίκων 
θεωρεί  τους δημότες  ανίκανους 
να κρίνουν και αδιάφορους για την 
πορεία των δημοτικών μας ζητημά-
των, τα οποία είναι  συνδεδεμένα  
με  την εξέλιξη της υπόθεσής τους.

Γιατί κουτοπόνηρα  υποθέτουν ότι  
μία πιθανή εκλογή τους  θα τους 
εμφανίσει με ηθικό πλεονέκτημα 
κατά την εκδίκαση της ντροπια-
στικής μέχρι σήμερα υπόθεσής 
τους,  το Νοέμβριο του 2019 (εάν 
δεν χορηγηθεί και άλλη αναβολή  
και καταστεί ο Δήμος  όμηρος για 
άγνωστη περίοδο).

Αναρωτιόμαστε: Με ποιο ηθικό 
πλεονέκτημα σήμερα θα παρουσι-
αστούν  μπροστά στο λαό για να 
ζητήσουν την ψήφο του  και με 
ποια λογική μπορούν να αναλάβουν 
προγραμματικές δεσμεύσεις για 
απλά ή  και σπουδαία  ζητήματα 
του Δήμου, όταν είναι ενδεχόμενο 
μετά τις εκλογές εκείνοι μεν να 
εκπέσουν από κάθε αξίωμα, οι δε 
υποθέσεις του Δήμου να οδηγη-
θούν στο  χάος;

Τραγικές πολιτικές σελίδες γρά-
φονται για το Δήμο και τους δη-
μότες με αυτά και εκείνα, ενώ 
περισσότερο τραγικές θα είναι οι 
συνέπειες μιας άσχημης εξέλιξης 
της υπόθεσης των τριών, μια εξέ-
λιξη που απευχόμαστε, αναγνω-

ρίζοντας και πάλι το τεκμήριο της 
αθωότητάς τους.

Αλλά τίποτε δεν προδικάζεται. 
Και το μέλλον αυτού του Δήμου, η 
ιστορία και η φήμη του, φαίνεται να 
παίζεται σήμερα στα ζάρια, κατά τη 
λαϊκή έκφραση.  

Οι δύο εκ των τριών δημάρχων 
με την απαγγελία της κατηγορίας 
που τους βαραίνει, όφειλαν αμέσως 
να παραιτηθούν από κάθε αξίω-

μα και θέση. Όχι επιλεκτικά. Και 
όφειλαν να ζητήσουν την άμεση 
εκδίκαση της υπόθεσής τους ΠΡΟ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ,  επικαλούμενοι 
το δημόσιο συμφέρον, ή άλλως το 
συμφέρον του Δήμου. 

Όλα τα υπόλοιπα  αποτελούν 
«προφάσεις εν αμαρτίαις».

Ένα στολίδι του Συστήματος Υγείας
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Προς τον κ. Γ. Γκιώνη, Δήμαρχο Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Κύριε Δήμαρχε,
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρότατης πολιτι-

κής μου παρουσίας και δράσης –όπως και εσείς 
γνωρίζετε- επεδίωξα με συνέπεια την προάσπι-

ση και προαγωγή των καλώς εννοουμένων συμφερόντων του 
Δήμου και των συμπολιτών μας.

Από οποιοδήποτε προπύργιο αγώνα. Από οποιαδήποτε θέση  και 
εάν με έταξε η λαϊκή βούληση. Από οποιαδήποτε άσκηση καθηκόντων 
που μου ανατέθηκαν.

Και το επεδίωξα έναντι κάθε κόστους. Μακριά από κάθε προσω-
πική πικρία. Ως μέτοχος ευθύνης. Ως φωνή ελεύθερη και ασυμβίβα-
στη. Με σεβασμό ωστόσο στη διαφωνία, ως αρχή διαλόγου. Ενός 
δημοκρατικού πυλώνα, που συμπληρωνόταν από το σεβασμό μου 
στην αρχή της πλειοψηφίας.

Στις αποφάσεις ειδικότερα θα έλεγα, των μελών της δημοτικής μας 
παράταξης είτε, δικών σας αποφάσεων, παρά τις εκάστοτε (εντός 
εκείνου του Σώματος) διαφωνίες και ενστάσεις μου, κατά απόλυτο 
δημοκρατικό μου δικαίωμα.

Των τελευταίων δοθέντων, με απόφασή σας όμως μου ανατέθηκε 
ένας εντελώς ιδιότυπος ρόλος. Εκείνος του «εξωτερικού συνεργάτη». 
Ρόλο που άσκησα με αγωνιστική συνέπεια,  υπήκοος των αρχών μου 
και από σεβασμό στην απόφασή σας.. 

Ωστόσο κ. Δήμαρχε, θα παρακαλούσα να άρετε πλέον την απο-
νομή παρομοίων διακεκριμένων τιμών προς το πρόσωπό μου. Πολύ 
περισσότερο, όταν με την παρούσα μου σας ανακοινώνω τη διακοπή 
της πολιτικής μας συνεργασίας και την ανεξαρτητοποίησή μου από 
τις τάξεις της δημοτικής σας παράταξης. 

Λουτράκι, 11.2018
Αθαν. Γεωργίου, Δημ. Σύμβουλος

Η παρούσα γνωστοποιείται και προς τον κ. Πρόεδρο του ΔΣ με την 
παράκληση να αναγνωσθεί στο Σώμα αμέσως μετά την παραλαβή  της 
και να καταχωρησθεί στα πρακτικά του Δημ. Συμβουλίου.

Ο Νικολό Μα-
κιαβέλι στο βι-
βλίο του ο «Ηγε-
μόνας», γράφει 
ότι τον ηγεμόνα 
τον κρίνεις από 
το περιβάλλον 
του, από τους αν-
θρώπους που τον 
πλαισιώνουν. Και 
τώρα στην διάλυ-
ση του συνδυα-

σμού της παρέμ-
βασης πολιτών με αρχηγό (Ηγεμόνα) 
τον δήμαρχο Γ. Γκιώνη.

Είναι κοινό μυστικό ότι αυτή η πε-
νταετία Γ. Γκιώνη ήταν πολύ άσχημη 
και ο δήμος είχε και έχει πέσει σε 
νάρκη σας παραθέτω ένα κείμενο που 
γράφτηκε στην εφημερίδα των φίλων 
Λουτρακίου ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ «πανελ-
λαδικώς και διεθνώς η κατάντια της 
περιοχής μας δεν περιγράφεται».

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

∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ∆ΗΜΟΤ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

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

Προς Τον κ. Π. Πέτρου, Πρό-
εδρο Δημ. Συμβουλίου Του 
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώ-
ρας-Αγ. Θεοδώρων 

«Ο Δήμαρχος Γ. Γκιώνης προ-
έβη σε μία σειρά κατάπτυστων 
ενεργειών εναντίον μου.

Με απροκάλυπτες, αναιτιο-
λόγητες, ασφυκτικές πιέσεις 
και αξιώσεις του, που κορυ-

φώθηκαν στο Δημ. Συμ-
βούλιο της 24ης Σε-

πτεμβρίου 2018, με 
την αρωγή του Δημ. 
Συμβούλου Μιχά-
λη (Μάικ) Θυμή, σε 

ρόλο αλαλάζοντα 
κλακαδόρου, επιχεί-

ρησε να ανακόψει το έργο 
μου ως δημοτικού συμβούλου 
και Αντιδημάρχου. 

Το γεγονός αυτό, καθιστά 
πλέον αδύνατη την μεταξύ μας 
περαιτέρω συνεργασία, την 

προώθηση των ζητημάτων του 
Δήμου και των δημοτών, καθώς 
και την πολιτική με αυτόν συ-
γκατοίκηση. 

Προφανής αιτία των ενεργει-
ών του, η συμμετοχή μου στις 
πολιτικές διεργασίες που συ-
ντελούνται στο πλαίσιο διεξα-
γωγής των προσεχών δημοτι-
κών εκλογών, αναγνωρίζοντας 
τέτοιο δικαίωμα αποκλειστικά 
και μόνο στον εαυτό του.

Ο Γ. Γκιώνης, δεν αντελήφθη, 
ότι ενεργώντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο πως πήρε διαζύγιο με 
τον πολιτικό πολιτισμό και πως 
ασελγεί ξεδιάντροπα πάνω στις 
αρχές της πολιτικής ηθικής, του 
σεβασμού των φιλοδοξιών για 
προσφορά στα κοινά απ’ όπου 
κι αν αυτές προέρχονται, αλλά 
και στους κανόνες της δημο-
κρατίας.

Ο Γ. Γκιώνης αμετανόητος, 
θυμήθηκε τις πρακτικές της 

προηγούμενης θητείας του. 
Πρακτικές αποπομπής δημο-
τικών συμβούλων (Μιχάλης 
«Μάικ» Θυμής, Λάμπρος Πα-
παθεοδώρου). Αποπομπή που 
έφθασε ακόμη και μέχρι τον 
ιδρυτή της παράταξης του κ. 
Δημάρχου, αειμνήστου σήμερα 
Μιχάλη Δρίτσα.

Την ίδια τακτική εφάρμοσε 
και για την περίπτωσή μου, ως 
αμοιβή και αναγνώριση των 
υπηρεσιών μου προς το συν-
δυασμό που μετείχα και των 
προσπαθειών μου από τη θέση 
που κατείχα.

Τον πανικόβλητο και υπό 
απόδραση Δήμαρχο τον δια-
βεβαιώνω, ότι δεν πρόκειται 
να τον ακολουθήσω στον πο-
λιτικό του κατήφορο. Θα τον 
αφήσω να βυθίζεται στο τέλμα 
της αγνωμοσύνης, της φαι-
δρότητας και της πολιτική του 
αναξιοπιστίας, παραδίδοντάς 

τον στην κρίση των συνδημο-
τών μας.

Παραιτούμενη από τη θέση 
της Αντιδημάρχου, παραμένο-
ντας στις τάξεις του δημοτικού 
συμβουλίου, ως ανεξάρτητη 
πλέον σύμβουλος, δηλώνω 
ότι τιμώντας την εντολή των 
συμπολιτών μας θα εξακολου-
θήσω με την ίδια αγωνιστική 
διάθεση και συνέπεια προς τις 
αρχές μου, να υπηρετώ και να 
υπερασπίζομαι το κοινό συμ-
φέρον».

Κ. Πρόεδρε, 
Αυτή η δήλωσή μου παρα-

καλώ να αναγνωστεί στο Δημ. 
Συμβούλιο από της παραλαβής 
της και να καταχωριστεί στα 
πρακτικά του Δημ. Συμβουλίου. 

Λουτράκι, 17/10/2018
Με τιμή

Μαρία Μιχ. Πρωτοπαππά

ΒΑΡΕΣΕ ΔΙΑΛΥΣΗ 
Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ

Προς Τον κ. Γεώργιο Γκιώνη, Δήμαρχο Λου-
τρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

Κύριε Δήμαρχε
Η διαχείριση εκ μέρους σας  

σπουδαίων ζητημάτων που 
άπτονται του κοινωνικού και 
οικονομικού ιδία μέλλοντος 

του Δήμου και των συνδημοτών 
μας, προσκρούει-όπως σας είχε 

επισημανθεί-στο πατριωτικό μου καθήκον, στην 
πολιτική μου ηθική και συνείδηση,καθώς και 
στην πολιτική μου φιλοσοφία.

Αρχές που ουδέποτε παραβίασα. Αρχές που 
γνωρίζατε. Αρχές που επεδίωκα να με δια-
κρίνουν ως οδηγός καθήκοντος, ευθύνης και 
χρέους.

Ιδιαίτερα απέναντι των συμπολιτών μας και 
ειδικότερα,απέναντι των συμπατριωτών μου.

Συμπατριωτών μου πέριξ των οποίων και 
προσφάτως και μεταξύ άλλων, η απαξιωτική 
προς εκείνους πολιτική σας, σωρεύει πληθώρα 
κοινωνικών προβλημάτων αλλά και λήψη απα-
ράδεκτων οικονομικών μέτρων σε βάρος τους.

Υπό το κράτος των προηγουμένων η παραί-
τησή μου από την Προεδρία του Σώματος του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου 
θερμά ευχαριστώ, για την μέχρι τούδε συνερ-
γασία μας και παράλληλα η ανεξαρτοποίησή 
μου, συνιστά τη μόνη ενδεδειγμένη πολιτικά και 
ηθικά υποχρέωσή μου. Τόσο έναντι των συμπο-
λιτών μας,όσο και απέναντι των συμπατριωτών 
μου και της προσωπικής μου ιστορίας.

Λουτράκι,13.11.2018
Παναγιώτης Πέτρου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
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Ι∆ΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ

Από το διπλανό σχόλιο των φίλων Λουτρα-
κίου πήρατε μια μικρή γεύση της κατάντιας της 
πόλης μας και της περιοχής μας γενικότερα και 
τώρα στην διάλυση:

Πριν λίγες ημέρες ανεξαρτοποιήθηκε η Μα-
ρία Πρωτοπαππά και ένας από τους λόγους 
όπως η ίδια γράφει ήταν η απαξίωσή της από 
μέρος του δημάρχου και πολλά άλλα που δεν 
γράφονται σε μια σύντομη παραίτηση.

Είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον συνδυασμό 
του δημάρχου αφού η Μαρία Πρωτοπαππά 

ήταν άξια δημοτική σύμβουλος αλλά και 
αντιδήμαρχος όπου προσπαθούσε να κρατήσει 
ισορροπίες για όλα τα στραβά και ανάποδα 
που εγίνοντο, και οι δημότες της εξέφραζαν 
τα παράπονά τους. Το ποτήρι ξεχείλισε έλεγε 
σε κλειστό φιλικό της περιβάλλον, δεν μπο-
ρούσε άλλο να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα. 
Με αυτήν την ειλικρίνεια και της καθαρότητα 
στις σχέσεις της με τους δημότες, είναι αυτή 
που την φέρνει πρώτη σε σταυρούς δημοτική 
σύμβουλο.

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

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

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

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔεύτερη ηχηρή παραίτηση του προέδρου του 
συμβουλίου Π. Πέτρου, σήκωσε παλιρροιακό 
κύμα και άφησε άφωνους όλους τους «κλακαδό-
ρους» του δημάρχου που του έλεγαν και του λένε 
«δημαρχάρχα πας καλά, είσαι πρώτος». Ένα βήμα 
από τον γκρεμό είσαι δήμαρχε, σώσε ότι μπορείς 
να σώσεις. Από την στιγμή που έστειλες εξώδικο 
στον γράφοντα αλλά στον μακαρίτη πατέρα μου 
δείχνει τον ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΝΙΚΟ ΣΟΥ.

Και αυτόν ο Γ. Γκιώνης αφού τον «εκμεταλλεύτηκε» 
μαζί με άλλους του έδειξε το πρόσωπο της αχαριστί-
ας του όπως το ίδιο έκανε και στην Μ. Πρωτοπαππά. 
Ξέχασε ότι μόνον αυτά τα δύο άτομα του πήγαν 1500 
σταυρούς στον συνδυασμό του.

Η αχαριστία στο μεγαλείο της.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας θα αποχωρίσουν 

και θα ανεξαρτοποιηθούν  και άλλοι σύμβουλοι του 
Γκιώνη. Ο Βασιλιάς είναι γυμνός. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ‘ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ
Ι∆ΟΥ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 

ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τα χρόνια πέρασαν, οι εποχές άλλαξαν 
και το Λουτράκι αντί να απογειωθεί και να 
συνεχίσει να είναι η διεθνής Λουτρόπολη 
που ήταν τα χρόνια του μεσοπολέμου ή 
τουλάχιστον η αστική λουτρόπολη που συ-
νέχισε να είναι τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες 
ακολούθησε το ρεύμα της άγριας εμπορευ-
ματοποίησης που δημιούργησε ένα διχασμό 
ανάμεσα στους καινούργιους παραθεριστές 
και εκείνους που αρνούνται και προτιμούν 
να διατηρούν την νοσταλγική εικόνα της 
παλιάς ωραίας λουτρόπολης. Το ωραίο 
Λουτράκι έφυγε ανεπιστρεπτί. Τώρα θυμίζει 
μια τριτοκοσμική λουτρόπολη σχεδόν εγκα-
ταλελειμμένη. Τα πάρκα και τα παρτέρια με 
την πρασινάδα ξερή – κίτρινη χωρίς ίχνος 
λουλουδιών με τα σιντριβάνια να μην λει-
τουργούν και τα ρολόγια δρόμου επίσης.

Κάποια κυρία που πήγε να ρωτήσει για τα 
ρολόγια στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, 
της απάντησαν ότι δεν έχουν μπαταρίες 
ούτε 800€ για να αγοράσουν καινούργιες. 
Οι κάδοι σκουπιδιών ήταν τόσο βρώμικοι 
που δεν μπορούσε να περάσεις δίπλα ή να 
τους ανοίξεις να πετάξεις τα σκουπίδια. Οι 
δρόμοι γεμάτοι σκουπίδια και τα «ντουζ» 
στην παραλία τα περισσότερα σπασμένα, 
δεν λειτουργούσαν και αυτά. Οι εκδηλώσεις 
του Δήμου ελάχιστες σκορπισμένες βέβαια 
και στις υπόλοιπες περιφέρειες του Δήμου 
(Περαχώρα, Άγιοι Θεόδωροι) και οι περισσό-
τερες με εισιτήρια. Ακόμη και τα σινεμά έπαι-
ζαν Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή μόνο. 
Από κόσμο, παραθεριστές είχε τα Σαββατο-
κύριακα και φυσικά γέμισε τον Αύγουστο. 
Από αρχές Σεπτεμβρίου μετά της Παναγίας 
της Γιάτρισσας άρχισε να φεύγει ο κόσμος 
και το Λουτράκι ν’ αδειάζει. Το μόνο καλό 
ήταν ότι η θάλασσα δεν είχε τσούχτρες. Ο 
καιρός όμως δεν ευνόησε πολύ, είχε αέρηδες 
και κύμα, τον περισσότερο χρόνο άσχετα 
από το «Ζορμπά» του Σεπτεμβρίου.

Κρίμα για το Λουτράκι που τόσο αγαπή-
σαμε.
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Σκοτώστε τ’ άλογα 
όταν γεράσουν!

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 

Παπαγεωργίου

Κάποιο σύνδρομο 
με τους συνταξι-
ούχους πρέπει να 

έχει η κυβέρνηση. Μήνες τώρα 
παίζει με τα κλονισμένα νεύρα 
και τις πενιχρές αντοχές τους. 
Πρώτα ψήφισε το νόμο για τις 
πρωτάκουστες, σε ποσοστά, 
μειώσεις των συντάξεων και 
τώρα παριστάνει τον φιλεύ-
σπλαχνο και δήθεν αγωνίζεται 
για τη μη εφαρμογή του. Μα 
αν ανασταλεί η εφαρμογή του, 
όπως υποστηρίζουν - λόγω 
εκλογών, εκείνος θα καραδοκεί και μετά τις εκλογές 
θα ενεργοποιηθεί.
Οι ευχές του πρωθυπουργού και υπουργού οικο-
νομικών να μη μακροημερεύσουν οι συνταξιούχοι, 
για να γλιτώσουν τις συντάξεις, ξεπερνούν κάθε 
νοσηρή κι απάνθρωπη εμπάθεια. Είναι ρατσισμός, 
είναι φυλετισμός απέναντι σε κοινωνικές ομάδες 
που εργάστηκαν 30 και 40 χρόνια για μια σύνταξη, 
με την οποία τα τελευταία χρόνια, αναμφίβολα, συ-
ντηρούν παιδιά κι εγγόνια, τα οποία οι κυβερνήσεις 
οδήγησαν στην ανεργία.
Φαίνεται όμως πως οι κρατούντες, αντιλαμβανόμε-
νοι την ψυχική υγεία των απόμαχων, θέλουν να τους 
πληγώσουν και ψυχολογικά, παρόλο που ξέρουν 
ότι είναι από τις λίγες κοινωνικές ομάδες που είναι 
συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και σ’ 
όλα τα χαράτσια που τους επέβαλαν οι κακοδιαχει-
ρίσεις, οι αρπαχτές, οι καταχρήσεις, οι ανεξέλεγκτες 
δανειοδοτήσεις - πριμοδοτήσεις, οι διαφθορές και 
το κακό συναπάντημα που πέρασε, ασύδοτα, τα 
τελευταία χρόνια από την εξουσία.
Κι αντί για ολίγην ευγνωμοσύνη και στοργή που 
οφείλουν να δείχνουν στους ηλικιωμένους, προ-
σπαθούν να τους εξοντώσουν. Προσπαθούν να 
τους δυσκολέψουν και να τους κοντύνουν τη ζωή, 
κόντρα στη φύση, στη θεϊκή βούληση, τη μόνη 
αρμόδια ν’ αποφασίζει για το πόσα χρόνια θα ζήσει 
κάθε άνθρωπος. Οι πολιτικοί το μόνο που μπορούν 
να κάνουν, και το κάνουν, είναι να μας κάνουν το 
βίο αβίωτο.
Αλίμονο αν η μακροημέρευση του καθενός μας 
εξαρτάται από τις επιθυμίες εμπαθών, καιροσκόπων 
και κερδοσκόπων. Κρα, κρα, κρα. Κράζει ο κόρακας, 
ευχόμενος να ψοφήσουν τα γαϊδούρια του χωριού, 
για να βρίσκει κάρματα να τρώει. Ο Θεός όμως δεν 
τον ακούει!
Και ξαφνικά η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι υπεύθυνοι 
για τα τροχαία ατυχήματα της χώρας είναι οι συ-
νταξιούχοι και θέλει να τους αφαιρέσει τις άδειες 
οδήγησης, για να μην πηγαίνουν τα εγγόνια στα 
σχολεία και στα φροντιστήρια. Για να μην μπορούν 
να πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά, στην εκκλησία, στους 
γιατρούς. Οι συνταξιούχοι όταν καταλάβουν ότι κάτι 
δεν πάει καλά, καταθέτουν μόνοι τους τις άδειες. 
Ξέρω πολλούς τέτοιους.
Όταν κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο, προσφέρει στην 
εθνική οικονομία, γιατί πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, 
ασφάλεια, καύσιμα, ανταλλακτικά, συνεργεία κλπ.
Πόσα τροχαία ατυχήματα το χρόνο προκαλούν οι 
συνταξιούχοι;
Τι λένε οι στατιστικές της Τροχαίας;
Ποιες ηλικίες, κατά κανόνα, προκαλούν τα περισ-
σότερα τροχαία ατυχήματα;
Γι’ αυτά και τ’ άλλα, δειλά-δειλά πολλοί συνταξιού-
χοι μεταναστεύουν στη Βουλγαρία, όπου τα πάντα 
είναι 30% φθηνότερα, για να επιβιώσουν αξιοπρε-
πώς, μακριά από τη φτώχεια και τη δυστυχία.

Ιωάννης Παπαγεωργίου

ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019 
ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡ-
ΓΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΒΟΥΛΕΥΜΑ. ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ. 

ΓΙΑΤΙ!;;; (ΑΦΟΥ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΟΥΝ 
ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ).

Α8). Ο 3ος των κατηγορουμένων 
Γεώργιος Γκιώνης του Αλκιβιάδη 
στο Λουτράκι Κορινθίας, επί της 
οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 48, 
εντός των γραφείων της Κοινο-
πραξίας Τουριστική Λουτρακίου 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - Λουτράκι 
Α.Ε. - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 
Α.Ε. και διακριτικό τίτλο «ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ» κατά 

τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, ενεργώντας 
υπό την ιδιότητά του ως δημάρχου 
του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας, του οποίου η διαχείριση ήταν 
εμπιστευμένη εις αυτόν υπό την 
ανωτέρω ιδιότητά του εν γνώση 
του ελάττωσε την περιουσία του 
νομικού τούτου προσώπου, το δε 
αντικείμενο της πράξης του είχε συ-
νολική αξία μεγαλύτερη των 150.000 
ευρώ. Συγκεκριμένα, υπό την ανωτέρω 
ιδιότητά του ως δημάρχου και ως εκ 
τούτου ως μέλους του 11μελούς διοι-
κητικού συμβουλίου της κοινοπραξίας 
δυνάμει του άρθρου Β αρ. 4 του από 
28-4-1995 ιδιωτικού συμφωνητικού 
κοινοπραξίας, με πλείονες πράξεις που 
συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλή-
ματος και συνδέονται μεταξύ τους με ενότητα 
δόλου ως προς την πρόκληση των συνεπειών 
τους, όντας επιφορτισμένος με τη διαχείρι-
ση της περιουσίας του κοινοπρακτούντος 
μέλους του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρα, 
η οποία ήταν εμπιστευμένη εις αυτόν, εν 
γνώσει του ελάττωσε την περιουσία του Δή-

μου, εφόσον αποδέχθηκε την εγγραφή 
στους ισολογισμούς της ανωτέρω κοι-
νοπραξίας των ετών 2007 έως και 2010 
ως περιουσιακά στοιχεία στις αντίστοιχες 
κατηγορίες του ισολογισμού, σύμφωνα με 
το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο και 
ειδικότερα ενέγραψε τα αντίστοιχα ανα-
γραφόμενα ποσά ως α. έξοδα ιδρύσεως 
της πρώτης εγκαταστάσεως, β. λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως, γ. κτίρια και τεχνικά έργα, 
δ. μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και 

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, ε. μεταφορι-

κά μέσα, στ. έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός και ζ. 

ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές, 

ενώ δεν θα έπρεπε, διότι βάσει του ιδιωτικού 

συμφωνητικού συστάσεως κοινοπραξίας άρθρο 

Γ όπου αναφέρεται το επενδυτικό πρόγραμμα 

και Φ.Ε.Κ. Β΄ αρ. 101/1995, οι επενδύσεις όφει-

λαν να πραγματοποιηθούν από τον δεύτερο των 

συμβαλλομένων της κοινοπραξίας εταιρεία με 

την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ-

ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 

Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

οι επενδύσεις τιμολογηθήκαν και 

εξοφληθήκαν από το ταμείο της κοι-

νοπραξίας 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 συγκεκριμένα 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 

κοινοπρακτούν μέλος συμμετείχε στο κόστος 

των επενδύσεων ως μη όφειλε. Επιπλέον δεν 

αναζήτησε, ως όφειλε, την επιστροφή του παρα-

νόμως ληφθέντος από το δεύτερο κοινοπρακτούν 

μέλος του ποσού επενδύσεων κατά το μέρος που 

βάρυνε το πρώτο κοινοπρακτούν μέλος, καθώς 

και τα παρανόμως αναληφθέντα μερίσματα για 

τα προηγούμενα έτη.

Γράφει
ο Σπύρος 
Γιαλοψός

ΙΔΟΥ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ 

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
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Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Ευχαριστού-
νται πολύ οι 
Άγγελοι όταν 
βλέπουν ότι 
ποθούμε τα 

χαρίσματα του 
Πνεύματος

Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης μιλώ-

ντας για την σχέση του ανθρώπου με 
τις Ασώματες Δυνάμεις λέγει:

«Όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες Δυνά-
μεις, μη τις φαντάζεσαι σαν τρομερά και 
ανελέητα όντα. Όχι, είναι κάτι το εντελώς 
το αντίθετο. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι τα πιο 
καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, 
τα πιο προσηνή και φιλικά όντα, πάντοτε 
έτοιμα να μας ακούσουν και βρίσκονται 
πολύ κοντά σε όποιον τα επικαλείται στην 
προσευχή του με πίστη και αγάπη. Και το 
δικό τους όνομα, όπως του Θεού, είναι 
αγάπη.
Επίσης, όταν προσεύχεσαι στις Ασώματες 
Δυνάμεις, να παραβλέπεις κάθε τι το γήινο 
ως φθαρτό και να αγαπάς με όλη σου την 
ψυχή την ουράνια και την αιώνιο ζωή, 
λαχταρώντας την. Ευχαριστούνται πολύ 
οι Άγγελοι όταν βλέπουν ότι ποθούμε τα 
χαρίσματα του Πνεύματος, ότι θέλουμε να 
γίνουμε συμπολίται των μακαρίων πνευ-
μάτων, που βρίσκονται στην βασιλεία του 
Θεού. Πράγμα άλλωστε, για το οποίο και 
έχουμε κληθή με την χάρι του Ιησού Χριστού 
και της Παναγίας Τριάδος».
Αγ. Ιωάννου Κρονστάνδης Η εν Χριστώ ζωή 
μου Εκδ. Αστέρος

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

Π ριν τρία χρόνια, ένας πολύ 
κοντινός άνθρωπος του 
δημάρχου μου έδειχνε 

με καμάρι τον οργασμό εργασιών 
στο νεόκτιστο τότε λύκειο λέγοντας. 
Το βλέπεις! Μέχρι τέλους του χρόνου 
θα είναι έτοιμο! Έχει πάρει ο ίδιος, ο 
δήμαρχος, προσωπικά την υπόθεση 
στα χέρια του και θα το τελειώσει.
Δεν είχα λόγο να το αμφισβητήσω 
μιας και έβλεπα πως όντως οι εργα-

σίες προχωρούσαν με γρήγορο ρυθμό. 
Μακάρι! Ποιος δεν θέλει να τελειώσει και να 
φύγουν τα παιδιά από τις προκατασκευασμένες 
αίθουσες του γυμνασίου! Απάντησα.
Φτάσαμε, σήμερα μετά τρία χρόνια και τελειώσαμε 
άρον-άρον τις εργασίες και βάλαμε τους μαθητές 
στις αίθουσες. Λέω άρον-άρον γιατί το σημαντικό-
τερο και πλέον ουσιώδες για την λειτουργία του 
σχολείου, είναι η συγκοινωνιακή μελέτη που υπάρ-
χει στην άδεια λειτουργίας του, για την ασφαλή 
πρόσβαση των μαθητών και όχι μόνο, στο σχολείο. 
Όταν έχει αναλάβει προσωπικά ο δήμαρχος [κατά 
την δήλωση ανθρώπου του] την υπόθεση «του 
λυκείου» δεν έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι 
το νούμερο ένα στις προτεραιότητες εργασιών η 
συγκοινωνιακή μελέτη; Να είχε μεριμνήσει ώστε να 
μη φτάσουμε στη λειτουργία του και να λέμε ΘΑ 
κάνουμε αερογέφυρα ή διάφορα άλλα βαρύγδουπα 
όνειρα. Τι λέει η μελέτη; Αυτό θα γίνει ή μάλλον 
έπρεπε να είχε γίνει. 
Πάντως κάποιοι πήραν την ευθύνη για την λειτουρ-
γία του σχολείου αδιαφορώντας για την ασφάλεια 
των μαθητών. Κάποιοι είναι υπεράνω της νομιμό-
τητας. Κάποιοι ψαρεύουν σε θολά και αγριεμένα 
νερά προσδοκώντας την επανεκλογή τους στις 
επερχόμενες εκλογές, που δεν αργούν. Γύρω στις 

250 οικογένειες έχουν τα παιδιά τους στο λύκειο. 
Όλες αυτές οι οικογένειες θα πάρουν αργότερα σε 
ιλουστρασιόν φυλλάδια τα έργα και ημέρες τόσο 
του δημάρχου όσο και του περιφερειάρχη και θα 
τους υπενθυμίζουν πως τα παιδιά τους πάνε στο 
καινούργιο λύκειο που έγινε χάρις στις προσπάθειές 
τους και μόνο…
Ερχόμαστε τώρα στην ίδια περίπτωση αλλά με 
λιγότερα ψηφαλάκια. Το μουσείο Περαχώρας, το 
σύγχρονο Σισύφειο δράμα. Εκεί καμιά 20 αριά γρα-
φικοί [έτσι τους αντιλαμβάνονται] δεν έχουν τι να 
κάνουν και ονειρεύονται μουσείο. Δεν εγκρίνουν τις 
εργασίες γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη. 
Δεν αφήνουν να προχωρήσουν διαδικασίες και ερ-
γασίες γιατί στον φάκελο δεν υπάρχει συγκοινωνια-
κή μελέτη. Δεν δέχονται να ξεκινήσουν οι εργασίες 
έως ότου παραδοθεί και η συγκοινωνιακή μελέτη 
που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί. Στο 
λύκειο που υπήρχε και δεν πραγματοποιήθηκε πως 
το άφησαν και λειτούργησε; Εκεί βέβαια πρυτάνευ-
σε η πονηριά των τσοπαναραίων προς τα πρόβατα. 
Τα ταΐζω και μετά τα σφάζω. 
Καλό θα είναι να επισκεφθεί κανείς το λύκειο. Εκεί 
θα δει πως ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 
2.300.000 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μήπως 
θυμάται κανείς πόσο μας στοίχισε το ΚΕΠ; 1.550.00 
εκατομμύρια ευρώ! Ούτε με δίευρα αντί για χαλίκια 
να το έχτιζαν δεν θα στοίχιζε τόσο. Θυμάμαι είχα 
ρωτήσει τον δήμαρχο τότε.
Αν ήταν δικό σας θα δίνατε τόσα χρήματα για να 
το φτιάξετε; Και δεν απάντησε, παρουσία μάλιστα 
και του μηχανικού που παρευρίσκετο στο δημοτικό 
συμβούλιο. 
Καημένο Λουτράκι απ΄ όποια μεριά και με όποια 
διάθεση να σε κοιτάξω την ίδια θλίψη με κερνάς. 
Καληνύχτα!

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ

Οι εσμοί, η οσμή και οι ...ισμοί
Ζητούνται υλικά
για ανακαίνιση θλιμμένων προσώπων
και επτασφράγιστων στομάτων

Γιώτα Τριανταφυλλοπούλου Κόμη, 
Με τη Μέθοδο του υλοτόμου

Αστέρες διάττοντες κι ‘αστεράκια’ 
μιάς νύχτας,λαοπρόβλητοι κι 
απόβλητοι πολιτευτές,γάτες 

και ποντικοί των ΜΜΕ, μάγοι και μάγκες 
της προπαγάνδας, κενόδοξοι και άδοξοι 
παρατρεχάμενοι, αριστεροί στη θεωρία και αρεστοί στην 
πράξη, συν-ασθενείς και συνοδοιπόροι, αυτοαναγορευό-
μενοι ηγέτες και χειροκροτητές- κολαούζοι, εχθρικά φίλοι 
και φιλικά εχθροί [στις πολιτικές συμμαχίες αναφέρομαι], 
πολυμήχανοι και τυχοδιώκτες, λάτρεις του ιδεολογικού κα-
μπαρέ και σαλτιμπάγκοι του πολιτικού τσίρκου, μυθομανείς 
και παραμυθατζήδες, όλοι αυτοί οι ανθρωπολογικοί τύποι 
συναποτελούν και συγκροτούν τον πολιτικό χυλό της χώρας, 
αναμεμειγμένοι μ’ έναν τρόπο που πολύ δύσκολα μπορείς 
να διακρίνεις και να ξεχωρίσεις το ποιόν, το πραγματικό 
πρόσωπο του καθενός.

Επειδή όμως τον τελευταίο καιρό πολλά λέγονται για τη 
σχέση ‘ανθρώπων και ιδεών’  πιστεύω ότι δεν υπάρχουν 
ελαττωματικές ιδέες αλλά μόνον ελαττωματικοί άνθρωποι 
,οι οποίοι καίνε κάθε ιδέα,καλλιεργώντας ‘κοινωνικά ρομά-
ντζα’ και σπέρνοντας κοινότοπες δογματικές αερολογίες. 
Άκαμπτες απόψεις από άκαπνους διανοούμενους ούτε 
αλλάζουν, ούτε ερμηνεύουν τα κακά των καιρών. Απλώς τα 
"χρησιμοποιούν" προς ίδιον όφελος.

Δεν φαίνεται να κληρονομήσαμε τίποτα από τους ένδοξους 
[που τους επικαλούμαστε μόνο για τον τουρισμό κι όχι για 
την παιδεία] προγόνους μας. Ούτε τη φιλοσοφία και τον 
τρόπο ζωής, ούτε την αξία της γνώσης,ούτε την κανονιστική 
ρύθμιση της συμπεριφοράς. Κι έτσι παραμένουμε ένα ίζημα 
της Ιστορίας, ένα ποτάμι του οποίου γνωρίζουμε την πηγή 
αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα βρεί τον τρόπο 
να φτάσει στη θάλασσα.

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Γράφει ο:
Χρήστος 
Παντελέου

Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός
6944648634

2744110277

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

Από τον πολιτικό ενθουσιασμό στην εθνική μελαγχολία 
καμπόσα Μνημόνια διχαστικού λόγου δρόμος.

Υπάρχει άραγε φάρμακο θεραπείας; Δεν γνωρίζω. Πιστεύω 
όμως ότι με τα τρία Μεγάλα ΟΧΙ  ίσως κάτι μπορεί ν’αλλάξει.

-ΟΧΙ άλλα κροκοδείλια δάκρυα για την άνοδο της Ακρο-
δεξιάς[σε ποσοστά] από την πίσω σκάλα και αιδήμων σιωπή 
για την άνόδο πολλών "αριστερών" [στο αστικοκαπιταλιστικό 
χρήμα] με ασανσέρ.

-ΟΧΙ άλλος πολιτισμικός φόβος για τους πρόσφυγες 
και μετανάστες και άφοβη άνανδρη/υπόγεια σπίλωση των 
πολιτικών αντιπάλων [ή και των ανυπότακτων ημετέρων].

-ΟΧΙ άλλοι εύκολοι αφορισμοί, ανιστόρητοι δογματισμοί, 
εντυπωσιασμοί, επικοινωνισμοί, λαϊκισμοί, ψεκασμοί, ψευ-
τοσυμβολισμοί, βυζαντινισμοί.

Χορτάσαμε από πολιτικούς οι οποίοι "δηλώνουν ό,τι 
θέλουν" και "θέλουν ό,τι δηλώνουν" [χωρίς κατά βάθος να 
γνωρίζουν "τι ποιούν"]. Μας περισσεύουν [και περιττεύουν] 
οι νεόκοποι υποψήφιοι για την εξουσία. Νομίζω ότι ήρθε η 
ώρα να εμπιστευθούμε ρομαντικούς ανθρώπους που δεν 
προέρχονται από εσμούς και δεν υπηρετούν ..ισμούς. Πού 
θα τους βρούμε; Μα είναι πλάϊ μας κι απλώς περιμένουν να 
τους προσέξουμε και να τους τιμήσουμε για την όλη στάση 
ζωής τους [κι όχι για την πίστη τους στον Αρχηγό και τις 
κωλοτούμπες τους στις Βασικές μας τις Αρχές].

ΥΓ. "Τις νύχτες ξαπλώνει κι ονειρεύεται ανθρώπους που 
παραμένουν άνθρωποι" [Θ. Βοριάς, Νυχτερινές επιπλοκές].
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Αφού έχουμε ανάκαμψη, χαράτσια, 

φόρους κόψτε

και τους μισθούς που παίρναμε, εδώ και 

τώρα δώστε!

Λόγια παχιά μάς αμολάν, μετά μας 

τσουρουφλίζουν,

εδώ πεινάει ο λαός κι αυτοί γι’ άλλα 

τυρβάζουν!

Μάθανε τα ταξίματα κι όλο τ’ αμολάνε,

κατόπιν οικονομικώς στον κάλο μας πατάνε!

Παίζουν με τα ταξίματα, σαν να ’ταν κομπολόι,

μόνο το φορομπηχτικά δουλεύουνε ρολόι!

Αποδοχές μειώσανε, φόρους έχουν αυξήσει,

μισθούς, συντάξεις κάνανε να μοιάζουν με μπαξίσι!

Η φτώχεια κι η αναδουλειά τον κόσμο έχει λιώσει,

λέγαν εμάς θα σώσουνε, μ’ αυτοί έχουν ντερλικώσει!

Οι νέοι αν θα βρουν δουλειά, μισθό έχουν χαρτζιλίκι

και εργοδότες αρκετοί πουλάν νταβατζιλίκι!

Πεντακοσάρι ο μισθός και δουλειά ώρες δέκα,

για υπερωρίες αν τους πεις, σου κάνουν τον γκιουλέκα!

Ο αξιοπρεπής μισθός καιρό έχει πια πετάξει,

μ’ αυτό απ’ την κυβέρνηση κανείς δεν το ’χει ψάξει!

ΑΦΟΎ ΈΧΟΎΜΈ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, 
ΔΏΣΤΈ ΑΎΤΑ ΠΟΎ ΜΑΣ ΚΟΨΑΤΈ!Είναι γνωστό στους 

ειδικούς των γραμ-
μάτων, πως ο Γρη-

γόριος Ξενόπουλος ήταν 
μια πατρική ψυχή των 
γραμμάτων. Στην επο-
χή του είχε πει και για 
το σταμάτημα της διά-
πλασης. Από εκείνα τα 
χρόνια, δικοί μας και 

ξένοι γραμματολόγοι έχουν πει πως ο άν-
θρωπος της εποχής μας έγινε καλύτερος 
με τα μηχανήματα, το ίδιο και η παιδεία.
Γραμματολόγοι του παρελθόντος έχουν 
τονίσει πως το μοχλό της παιδείας πρέ-
πει να τον έχει ο ανθρώπινος νους και 
όχι ένα μηχάνημα, διότι κάποια στιγμή η 
παιδεία θα βουλιάξει στον ολοκληρωτικό 
παραλογισμό. Αρχαίοι σοφοί μας έλεγαν 
πως η παιδεία είναι ο καλύτερος φρουρός 
ενός κράτους. Δεν είναι ούτε τα όπλα, 
ούτε οι μηχανές. Οι μηχανές με τα χρόνια 
σκουριάζουν και σταματούν, ενώ ο αν-
θρώπινος νους ποτέ. (Το μόνο αγαθό που 
παραμένει αναφαίρετο και μετά θάνατο, 
κατά τον Μέγα Βασίλειο).
Ιστορικά, ίσως η παιδεία να μην πέρναγε 
τις κατά καιρούς κρίσεις, αν οι ειδικοί 
δεχόντουσαν λόγους όπως του Βάκωνα 
αιώνες πριν, ο οποίος έλεγε: Η παιδεία 
δεν πρέπει να είναι ούτε ανάκλιντρο για 
να αναπαυόμαστε πάνω σ’ αυτό, ούτε 
μοναστήρι για να περπατάμε μέσα μόνοι 
μας, ούτε πύργος για να παρατηρούμε 
από ψηλά τους άλλους, ούτε εργαστήριο 
κέρδους και εμπορίας, αλλά πλούσια 
πανοπλία, με θησαυρούς για τη δόξα του 
δημιουργού και τον εξευγενισμό της ζωής.

ΔΙΆΠΛΆΣΗ ΤΩΝ 
ΠΆΙΔΩΝ

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην Περαχώ-

ρα 70τμ. εντός οικοπέδου 280τμ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΛ. 
27440 79393
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

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας Η στενή σύνδεση πραγμάτων ή στοιχεί-

ων ώστε να είναι και να φαίνονται ως 
ένα. Ιδιότητα του αδιάσπαστου και του 

ενιαίου ή έλλειψη διαιρέσεων, η αίσθηση μεταξύ ανθρώπων 
ή ανθρωπίνων ομάδων ότι αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο 
σύνολο, ενιαία ύπαρξη, συνένωση...
Τα μεγάλα πνεύματα και ο απλός λαός, με την πείρα και τη σοφία 
τους, από τα πρώτα ιστορικά χρόνια ως σήμερα διατύπωσαν ο 
καθένας με το δικό του τρόπο γνωμικά, επιγραμματικά, συμπερά-
σματα για την κατάρα της διχόνοιας και τα καλά της ενότητας...
Με δυο λόγια ακούστε τους...
• Η ένωση δίνει δύναμη. • Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. 
(Αίσωπος)
• Η συμβουλή μας είναι: Όλοι για έναν και ένας για όλους. (Αλ. 
Δουμάς)
• Θεμελιωμένες πάνω στις βασικές ανάγκες είναι όλες οι ενώ-
σεις. (Μοντεσκιέ)
• Η δύναμη βρίσκεται στην ένωση. (Αρχαίο ρητό)
• Κάλιο θάνατο, παρά διχόνοια. 
• Η ομόνοια χτίζει σπίτια και η διχόνοια τα γκρεμίζει. (Λ. πα-
ροιμίες)
• Η ενότητα ενός λαού πρέπει να επιδιώκεται με την παιδεία· 
εκείνος που μέλλει να καθιερώσει την παιδεία και περιμένει απ’ 
αυτή να κάμει σπουδαία την πολιτεία, θα ενεργήσει άστοχα, αν 
πασκίσει να πετύχει μ’ άλλα μέσα κι όχι με τους καλούς τρόπους, 
τη φιλοσοφία και τους νόμους. (Αριστοτέλης)
Εύχομαι η ευλογία της ενότητας να μας συντροφεύει «δια βίου»...
Τώρα και πάντα!.. Ενότητα σημαίνει αγάπη...
«Διότι καθώς φρονεί εν’ τη ψυχή αυτού, τοιούτος είναι». (Σο-
λομώντας)

Ενωμένοι θα 
επιζήσουμε, 

διχασμένοι θα χαθούμε
Ενότητα:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

Φ ίλοι μου,
Πριν αρχίσω να απαριθμώ 
όλα εκείνα τα δεινά που μας 

έφεραν οι... αντιστασιακοί του εξωτερι-
κού μαζί με την... έλευση της δημοκρα-
τίας από το Παρίσι, την Ευρώπη, τον 
Καναδά και τη μεγάλη μας... σύμμαχο 

και φίλη Αμερική... βεβαίως-βεβαίως αισθάνομαι 
την ανάγκη όχι να μεμψιμοιρήσω, αλλά απλά να 
υπενθυμίσω ότι στην πατρίδα μας, τουλάχιστον, η 
ζωή κάνει... κύκλους όσον αφορά τα οικονομικά 
της και γι’ αυτό είμαστε πάντα χρεωμένοι και 
υποτελείς στους... κουτόφραγκους πλην όμως 
ευρωβασανιστές μας, όπως και σήμερα μας 
συμβαίνει.
Ο Διονύσιος Σολωμός σε μία από τις τετράστιχες 
στροφές του, το 1823, έγραψε:
Ω τρακόσιοι,
σηκωθείτε και ξανάλθετε σε μας.
Τα παιδιά σα θέλ’ ιδείτε
πόσο μοιάζουνε με σας.
Φίλοι μου, απολύτως τίποτε όμως δεν γίνεται, αν 
δεν υπάρχει αιτία και δεν υπάρχει κάποιος να... 
ανοίξει την πόρτα από μέσα!
Τους... από μέσα ήδη τους ονομάτισα, που δεν 
είναι άλλοι από τους επαγγελματίες της πολιτι-
κής, γνωστοί και ως... βολευτές, οι οποίοι είναι 
ακριβώς αυτοί που... αξίζουν και ομοιάζουν με 
τους ψηφοφόρους τους!
Φίλοι μου, ζούμε πλέον στην... κοινωνία της 
ελεύθερης αγοράς, όπου υπάρχουν χώρες με 
φτηνά εργατικά χέρια και κατά συνέπεια με 
φτηνά προϊόντα.
Εμείς που πριν την... αποκατάσταση της δημο-
κρατίας (sic) δεν μας έλειπε τίποτε, αρχίσαμε 
μαζί με τους... φωστήρες αντιστασιακούς την 
αποβιομηχάνιση της χώρας μας. Μόλις λοιπόν 
μας έβαλαν στο στόμα του λύκου, δηλ. της ΕΟΚ 
και γενικά στο ευρώ, οι βιομηχανίες μας άρχισαν 
να μετακομίζουν στην ανατολική Ευρώπη, χωρίς 
φυσικά να τους ζητηθούν τα δάνεια με τα οποία 
δημιουργήθηκαν! Όσες δε μικρές, κατά κύριο 
λόγο μικρές επιχειρήσεις, «άντεξαν», περιόρισαν 

την παραγωγή, δίνοντας βάρος στις εισαγωγές 
και την εμπορία.
Φίλοι μου, το... κακό άρχισε κυρίως τη δεκαετία 
του ’80, όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες προβλη-
ματικές βιομηχανίες, μπήκαν τα λουκέτα και δη-
μιουργήθηκαν από τους απολυμένους οι πρώτες 
στρατιές δημοσίων υπαλλήλων και εμφανίστηκε 
το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο ουσιαστικά 
έκανε συνδιοίκηση μαζί με το κόμμα! Τότε σαν 
φυσική συνέπεια είναι να δημιουργηθούν πολλοί 
και τεράστιοι δημόσιοι οργανισμοί, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, αφού αυτοί σαν αντικείμενο είχαν 
μόνο να διορίζουν τον κομματικό τους στρατό.
Η μετεξέλιξη λοιπόν αυτής της μικρής χώρας, 
πλην όμως παραγωγικής, ήταν να μετεξελιχθεί 
σε οικονομία υπηρεσιών και εμπορίου.
Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα άρχισε να 
απαξιώνεται και σ’ αυτό συνετέλεσε το φοιτητικό 
κίνημα και το κομματοποιημένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό.
Αυτό που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει, 
εντελώς επιγραμματικά είναι:
1. Αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαι-
σίου όσον αφορά την αδειοδότηση βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών μονάδων.
2. Μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών.
3. Παροχή ειδικών φορολογικών κινήτρων 
στις βιομηχανίες που αναπτύσσουν καινοτόμες 
ενέργειες παραγωγής, χρησιμοποιώντας πράσινη 
ενέργεια, και γιατί όχι, αποκλειστικά Έλληνες.
4. Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας τεχνολογι-
κής εκπαίδευσης.
5. Υποχρεωτική ώθηση μαθητών στην τεχνική 
περισσότερο και λιγότερο επαγγελματική εκ-
παίδευση.
6. Προσανατολισμό της νεολαίας μας στον πρω-

τογενή τομέα παραγωγής.
7. Τέλος δε, οι γονείς να μάθουν ακόμη και να 
επιβληθούν στα παιδιά τους να ξεκολλήσουν 
από την πολυθρόνα της καφετέριας και να... 
αρχίσουν να μαζεύουν τουλάχιστον τον καρπό 
από τις δικές τους ελιές!

Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Τις... πταίει;
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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

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

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

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ παιδικό • εφηβικό ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Τ ον τελευταίο καιρό παρατηρού-
νται πολλές απόπειρες αρπαγής 
ανηλίκων ευτυχώς όμως χωρίς 

να πετύχουν το στόχο τους οι επίδοξοι 
απαγωγείς. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να 
προσεγγίσουν τα παιδιά, να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη τους ώστε να τους ακολου-
θήσουν χωρίς να τραβήξουν την προσοχή. 
Στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε αρκετά 
βίντεο με πραγματικές αρπαγές ανηλίκων 
αλλα και βίντεο που περιγράφουν τρόπους 
με τους οποίους πλησιάζουν τα παιδιά, 
συνήθως σε πάρκα ή έξω απο τα σχολεία.

Φίλοι μου καλό είναι να μιλήσουμε στα 
παιδιά μας, στα εγγόνια μας ή στα ανήψια 

μας. Πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν οτι δεν πρέπει 
να εμπιστεύονται, δεν πρέπει να πιάνουν κουβέντα σε άγνωστα 
άτομα και να μην δίνουν πληροφορίες σχετικά με την οικογέ-
νεια τους, που είναι το σπίτι τους ή τι δουλειά κάνουν οι γονείς. 
Πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά οτι σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να ακολουθούν άγνωστα ατομα ούτε να δέχονται 
λεφτά ή δώρα. Αν κάποιος προσπαθήσει να τα πλησιάσει ή 
επιχειρήσει να τα παρασύρει σε απόμερο μέρος ή να τα βάλει 
σε αμάξι, να βάλουν τις φωνές και να τρέξουν μακριά προς 
την κατεύθυνση που είναι το σπίτι τους ή το σχολείο τους για 
να ζητήσουν βοήθεια απο οικείο πρόσωπο συγγενή, γείτονα 
ή κοντινό φιλικό πρόσωπο ή την δασκάλα τους. Πρέπει να 
μιλήσουμε μαζί τους με ηρεμία χωρίς να τα τρομάξουμε για 
να καταλάβουν οτι είναι σημαντικές οι συμβουλές αυτές και 
θα πρέπει να τις ακολουθούν για την ασφάλεια τους. Πιο 
σημαντικό απ όλα όμως είναι εμείς να φροντίζουμε να μην 
κυκλοφορούν μόνα τους, αλλα πάντα να συνοδεύονται απο 
κάποιο ενήλικα ή ακόμα να είναι παρέα και με άλλα παιδιά 
και ποτέ μόνα τους. Οι καιροί είναι δύσκολοι και περίεργοι, οι 
κίνδυνοι περισσότεροι και καλό ειναι να είμαστε προσεκτικοί 
για να μην βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση. 

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

Η ευστάθεια των πρανών της διώρυγας

Η διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί ένα από 
τα πιο σημαντικά τεχνικά έργα που έχει 
κατασκευαστεί σε μια περιοχή με ιδιαίτερες 

γεωλογικές και τεχνικές συνθήκες.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας της 
διώρυγας (1894-1939) εκδηλώθηκαν 14 ολισθήσεις και 
καταπτώσεις πρανών, με αποτέλεσμα τα 250.000 κυβικά 
μέτρα που ολίσθησαν συνολικά, κυρίως από το πρανές 
της Πελοποννήσου, να αποφράξουν κατά περιόδους τη 
διώρυγα κι έτσι να μείνει κλειστή στη ναυσιπλοΐα για μια 
συνολική περίοδο 4 ετών.
Μια μεγάλη κατολίσθηση συνέβη το Νοέμβριο του 1923, 
αλλά από το 1940 και μετά οι ολισθήσεις και καταπτώσεις 
περιορίστηκαν σημαντικά, συνοδευόμενες κυρίως με 
ισχυρούς σεισμούς ή την υποσκαφή των πρανών από τον 
κυματισμό, αφού τοπικά ο προστατευτικός κρηπιδότοιχος 
είχε καταστραφεί.
Οι καταπτώσεις αυτές με τη μορφή σφήνας ή πρίσματος 
δημιουργούνται από την τομή των επιφανειών των 
ρηγμάτων και των διακλάσεων σε συνδυασμό και με τις 
ασυνέχειες αποτόντωσης, όπως αναφέρει το φυλλάδιο 
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας το 2008, από το 
συνέδριο στην Κόρινθο για τα 150 χρόνια της πόλης.
Σε ό,τι αφορά την ευστάθεια των υψηλών μαργαϊκών 
πρανών και τον κίνδυνο να εκδηλωθεί μια ολίσθηση μέσα 
στη μάζα των μαργών και όχι κατά μήκος των ασυνεχειών, 
οι αναλύσεις ευστάθειας που έγιναν έδειξαν ότι ακόμα και 
στην περίπτωση ισχυρού σεισμού, τα πρανή είναι ασφαλή.
Τα αποτελέσματα αυτά εξηγούν ικανοποιητικά τη συνο-
λική ευστάθεια των υψηλών και απότομων μαργαϊκών 
πρανών.
Η νέα διπλού κλάδου οδική γέφυρα, η οποία δόθηκε στην 
κυκλοφορία το 1997, έχει κεντρικό άνοιγμα 110 μέτρα 
με φορέα από προεντεταμένο σκυρόδεμα.
Για τη θεμελίωση των βάθρων και τη στερεότητα της 
γέφυρας, με δύο μεσόβαθρα και δύο ακρόβαθρα, ανά 
κλάδο, έγινε ειδική μελέτη, ώστε να αποφευχθεί η δυνα-
τότητα θεμελίωσής τους στο ίδιο τεκτονικό πλαίσιο από 

κάθε πλευρά.
Αυτό έγινε με σκοπό να αποφευ-
χθούν πιθανές διαφορικές μετα-
κινήσεις τους, σε περίπτωση ενερ-
γοποίησης έστω και δευτερογενώς 
των εγγύς ρηγμάτων.
Αυτό πράγματι κατέστη δυνατό με 
την κατασκευή της γέφυρας υπό 
γωνία ως προς τον άξονα της διώ-
ρυγας, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές τη διεύθυνση 
των ρηγμάτων.
Η θεμελίωση των κεντρικών βάθρων, ένα σε κάθε πρανές 
της διώρυγας, έγινε με φρέατα.
Το ανώτερο τμήμα των βάθρων αποτελείται από κοίλο 
κύλινδρο σκυροδέματος μήκους 16 μέτρων, με εξωτερική 
διάμετρο 4 μέτρων και εσωτερική 1,8 μέτρων, χωρίς να 
έρχεται σε επαφή με το έδαφος.
Το κατώτερο τμήμα των βάθρων μήκους 20 μέτρων είναι 
ένας συμπαγής κύλινδρος από σκυρόδεμα διαμέτρου 6 
μέτρων, που μεταφέρει τα φορτία στο έδαφος.
Από τις αναλύσεις ευστάθειας προέκυψε ότι στη δυσμε-
νέστερη περίπτωση η αστοχία του πρανούς θα γίνει σε 
επιφάνεια με κλίση 3:4, η οποία όμως θα αφήσει άθικτη 
τη θεμελίωση των βάθρων και έτσι δεν θα επηρεαστεί η 
λειτουργικότητα της γέφυρας.
Οι δονήσεις από τους ισχυρούς σεισμούς της ευρύτερης 
περιοχή και η υποσκαφή του πόδα των πρανών στο υπο-
θαλάσσιο τμήμα τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εκδήλωση των αστοχιών.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το σχεδιασμό 
και κατασκευή της νέας οδικής και σιδηροδρομικής γέ-
φυρας σχετίζονται άμεσα με τη γεωτεχνική συμπεριφορά 
των μαργαϊκών κυρίως σχηματισμών.
Καθώς επίσης και με την ύπαρξη των ρηγμάτων, τα οποία 
επηρεάζουν την ευστάθεια των πρανών και επιπλέον 
συνιστούν παράγοντα κινδύνου, λόγω των δυνητικών 
μετακινήσεων που μπορεί να προκαλέσουν την επανα-
δραστηριοποίησή τους.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου
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Μ ετ' αγανακτήσεως για ακόμη 
μια φορά, σε συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, παρακο-

λουθήσαμε τις πομφόλυγες που εκτόξευσε υπό 
το κράτος αλλοφροσύνης για τα υδροπλάνα 
Λουτρακίου, ο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσών, 
Χρήστος Ασημακόπουλος, ο οποίος αποδεικνύ-
εται, με τα πλέον μελανά χρώματα, μάστιγα για 
τα δημοτικά συμφέροντα! 

Μετά το έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου 
όπου ερήμην της κοινωνικής βουλήσεως, της 

επιστημονικής υποδείξεως και επιμελώς κρυπτόμενος πίσω από 
την λεοντή του λαϊκού αγωνίστη, ζητούσε παντί τρόπω για σταθμό 
εξυπηρέτησης του Λουτρακίου, τον Ισθμό, συνταυτιζόμενος συ-
μπτωματικώς(;)  με τις άγριες επιδιώξεις, παραφυάδας οικονομικών 
συμφερόντων, που δραστηριοποιείται εκεί! Φέρνοντας προσωπική 
ευθύνη, όχι μόνο για το μονοπώλιο του ΚΤΕΛ, αλλά και για τα 
χρονίζοντα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, στην ομαλή 
μετακίνηση 17.000 δημοτών, 100.000 παραθεριστών, καθώς και 
στην υποστήριξη των τουριστικών αναγκών του Λουτρακίου. Ενώ 
από το πλήγμα στην επισκεψιμότητα που έχει δημιουργηθεί, λόγω 
της έλλειψης του συγκεκριμένου έργου που εξασφαλίζει προ-
σβασιμότητα και διανέμει τουριστικότητα, καρκινοβατούν 1300 
θέσεις εργαζομένων στο καζίνο και ένας αδιευκρίνιστος αριθμός 
εργαζομένων, σε όλο το υπόλοιπο επαγγελματικό φάσμα του δήμου! 

Ενώ σε αντιπαραβολή με τα ανωτέρω εκτεθέντα και προκειμένου 
να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, 
ο "κόκκινος εκπορθητής" των δημοτικών συμφερόντων, επέλεξε 
πρόσφατα με ένα manifesto υποκριτικού ενδιαφέροντος για τους 
μαθητές και τους γονείς του νέου λυκείου Λουτρακίου,να τους ερ-
γαλειοποιήσει, για να ψέξει δημόσια τους αντιδήμαρχους τεχνικών 
υπηρεσιών Θανάση Γεώργιο και Κωνσταντίνο Παντελαίου, αναφο-
ρικά με την απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα στο νέο λύκειο και 
την πόλη του Λουτρακίου! Μια απόσταση, η οποία αναμφίβολα, είναι 
πολύ μικρότερη, σε σχέση με την δικιά του ανερμάτιστη πρόταση, 
για τον προαστιακό του Λουτρακίου!

Ανυπερθέτως το τελευταίο κερασάκι που έβαλε ο Χρήστος Αση-
μακόπουλος στην κόκκινη τούρτα που μας σερβίρει τόσο καιρό, 
για να μας "δηλητηριάσει" με οικονομικό ιντετερμινισμό, ήταν οι 
αερολογίες του για τα υδροπλάνα! Αυτή τη φορά, ο "αεροπόρος 

καλουπατζής" της οπισθοδρόμησης του Λουτρακίου, που εκλαμ-
βάνει τους δημότες, σαν κατοίκους του Πεσαβάρ, επανήλθε ως 
αερόλιθος για να χτυπήσει και να συντρίψει και το αναπτυξιακό 
έργο των υδροπλάνων! 

Λέγοντας με στόμφο προς τον Παναγιώτη Πέτρου, ότι οι μεταφο-
ρές των πολιτών δεν πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των ιδιωτών, 
αφήνοντας τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κεχηναίο (=με 
το στόμα ανοιχτό). 

Το προηγούμενο προκρούστειο και ανυπόληπτο τσιτάτο, φυσικά 
δεν είναι τίποτα περισσότερο, από νέες προφάσεις εν αμαρτίαις! 
Αφού εκτός των αναντίρρητων γεγονότων, που μαρτυρούν ότι η 
χώρα χρεοκόπησε από τους εκάστοτε κομματικούς στρατούς του 
υδροκέφαλου κράτους, ενώ σήμερα η παγκόσμια οικονομία βασί-
ζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ο Χρήστος Ασημακόπουλος, σε 
αντίθεση με τα όσα δήλωσε για τα υδροπλάνα, για το θέμα της με-
τατροπής της κοινοπραξίας σε ΑΕ, έβγαλε τον "Ρεμαντά" που κρύβει 
μέσα του και έσπευσε ολοταχώς, να ευθυγραμμιστεί χημειοσμωτικά, 
με τα μεγαλόπνοα σχέδια των ανθρώπων του καζίνου, δηλώνοντας 
ότι δεν πιστεύει στον Δήμο επιχειρηματία! 

Ειρήσθω εν παρόδω, η προηγούμενη δήλωση του, δεν ήταν η 
μόνη δήλωση υποστήριξης προς τους ιδιοκτήτες του καζίνο. Είχε 
προηγηθεί κι άλλη συγκαταθετική δήλωση του Χρήστου Ασημα-
κόπουλου, υπέρ της πλουτοκρατίας του καζίνο, προκειμένου να 
μην υλοποιηθεί το έργο της μαρίνας σκαφών στο Λουτράκι. Έργο 
που η υλοποίηση του, "βαραίνει" αποκλειστικά τις τσέπες των ιδι-
οκτήτων του καζίνο. Όπερ άτοπον, αφού η δήλωση του Χρήστου 
Ασημακόπουλου, πού στασίασε από τα δημόσια συμφέροντα και 
διατυπώθηκε με εμβρίθεια πιγκουίνου στο γυαλί, ήταν η ακόλουθη: " 
Μπα γιατί να γίνει η μαρίνα σκαφών στο Λουτράκι; Έχουν μήπως οι 
Λουτρακιώτες σκάφη;" Δροσίζοντας με αυτό το "ραφινάτο" τρόπο, 
τα ξεραμένα χείλια των απανταχού στον κόσμο προλετάριων, ενώ 
ταυτόχρονα βοήθησε να πλαντάξουν στα γέλια οι όχθες του Βόλγα 
και προκάλεσε το κοκκίνισμα ντροπής, στα σφυροδρέπανα του 
Περισσού, δυστυχώς όμως, χωρίς τον ήχο φούγκας & μπαλαλάικας! 

Είθισται το ΚΚΕ, χωρίς φειδώ να προβλέπει τις καταστροφές 
του καπιταλισμού. Ωστόσο, για τις καταστροφικές συνέπειες που 
επιφέρει ο κομμουνισμός, με την υποστήριξη του, σε επιχειρηματικά 
σχέδια όπως της μετατροπής της κοινοπραξίας σε ΑΕ, μέσα από την 
οποία μπορεί να επέλθει στον δήμο Λουτρακίου-Περαχωρας και 
Αγ. Θεοδώρων ανήκεστο βλάβη, που μπορεί να φτάσει ακόμα και 

μέχρι την εκπαραθύρωση του δήμου από το καζίνο, ο δημοτικός 
σύμβουλος της συμφοράς, έχει ποιήσει την "κόταν ιχθύν"! 

 Ενώ δεν βγάζει κιχ και για την ζημιά που έχει ήδη προκληθεί 
στην οικονομία και στο image του τόπου, εξαιτίας της απεμπόλησης 
της μαρίνας τουριστικών σκαφών αναψυχής! Έργο που αν είχε 
σήμερα υλοποιηθεί, θα είχε ανοίξει θαλάσσια δίοδο στη ιστορική 
μας λουτρόπολη, θα αποτελούσε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέ-
κτημα, αφού θα είχε αυξήσει την παγκόσμια τουριστική εμβέλεια 
του Λουτρακίου, ως μεγάλου, σύγχρονου τουριστικού προορισμού!

τι δεον γενέσθαι ; ... 
Θέματα όπως τα ανωτέρω, θα έπρεπε να υποστηρίζονται εκθύμως 

και χωρίς περιστροφές, πρώτα από όλους αυτούς που κοάζουν 
"αυτοδοξαστικά" ότι είναι λαϊκοί αγωνιστές και ευαγγελίζονται την 
προώθηση των συμφερόντων των πολιτών! Και όχι με "παραρδο-
λογίες" που όχι μόνο δεν πείθουν, αλλά προκαλούν τον κοινό νου, 
να αποκαλύπτεται η κραυγαλέα αντίφαση των ρόλων τους, που 
βγάζει στο σφυρί, τα ανεκχώρητα και τα ακατάσχετα, όπως είναι 
τα συμφέροντα του τόπου! 

Ο ολισθηρός δρόμος που επέλεξε να κινηθεί για άλλη μια φορά ο 
"φαυλεπίφαυλος" πολιτικά Χρήστος Ασημακόπουλος, δραματοποιεί 
τη θέση του και κάνει τους πολίτες, επιθετικά δύσπιστους απέναντι 
στις δηλώσεις του, οι οποίοι σύμπαντες και απαξάπαντες δεν πρέπει 
να αποκτήσουν κανένα σημείο αμφίδεσης μαζί του. 

Γιατί τέτοιες παραθεσμικές συμπεριφορές, αποτελούν τις νάρκες 
που καθημερινά τινάζουν συθέμελα το οικοδόμημα της κοινωνικής 
συνοχής και προόδου στον αέρα, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα 
την ύπαρξη ματαιοτήτων και σκοπιμοτήτων που φτάνουν ακόμα 
και στην αδίστακτη οικονομική αποσάθρωση των πολιτών, η οποία 
δημιουργεί στρατιές ανέργων! 

Αφού μόνο μέσα σε τέτοια ακροατήρια έχει λόγο ύπαρξης ο Χρή-
στος Ασημακόπουλος και μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για 
να "βλαστήσουν"τα ιδεολογικά του περιτρίμματα και κάθε κομματι-
κός δογματισμός του ίδιου πολιτικού φυράματος, που αναδιανέμουν 
με λόγια των ψευδαισθήσιων, την μιζέρια και την οπισθοδρόμηση 
στους πολίτες δημιουργώντας συνθήκες Βενεζουέλας στο Λουτράκι! 

ΥΓ Πάντες οι περί εμέ έλεγον ότι το τοιούτον θέαμα είναι απελπι-
στικόν. Αλλ’ εγώ δεν απηλπιζόμην, ενθυμούμενος ότι κραυγαί χηνών 
έσωσαν το Καπιτώλιον.

Εμμανουήλ Ροΐδης

Β∆ΕΛΥΣΣΕΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 17.000 ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ, 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ... 

Γράφει ο 
Δημήτρης 
Καραπατάς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ.'Μετόχους της Ανώνυμης 
Εταιρίας «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΞΕ-
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Ελέγξαμε τις-ανωτέρω Οικονομικές Κατα-
στάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα 
της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσης που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2003: Ο έλεγχός μας 
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων 
Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και 
κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στην 
διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε 
η Εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για 

τον έλεγχό μας πληροφορίες και επεξηγήσεις. 
Η Εταιρία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην 
παρατήρησή μας υπ’ αριθμό 2. Επαληθεύσαμε 
τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
την Γενική Τακτική Συνέλευση των Μετόχων, 
με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το 
Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 
43“ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Δεν τροποποιή-
θηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την 
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν 
τα εξής:

1. Η κατά κύριο λόγο επιχειρηματική δρα-
στηριότητα της Εταιρίας, από τη σύστασή της, 
είναι η συμμετοχή της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΤΕ -ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.Ε. (η Κοινοπραξία). Κατά συνέπεια, οποιδ-
σδήποτε υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας, και 
ιδιαίτερα αυτές προς το Δημόσιο, θα πρέπει 
να καλυφθούν, στο σύνολό τους είτε κατά 
ένα μέρος, από την Εταιρία. Το ποσό τέτοιων 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί. Η Εταιρία ευθύνεται απερι-
όριστός και ανεξάρτητα από την έκταση της 
ευθύνης της Κοινοπραξίας έναντι του. Ελλη-
νικού Δημοσίου για την υλοποίηση του επεν-
δυτικού προγράμματος της Κοινοπραξίας που 
συναρτάται με την παραχώρηση της άδειας 
λειτουργίας καζίνο όποις αναλυτικά αναφέ-
ρεται στη σημείωση της Εταιρίας υπ’αριθμό 2.

2. Στο λογαριασμό «Χρεώστες Διάφοροι» 
περιλαμβάνεται απαίτηση από την Κοινο-
πραξία ύψους Ευρώ 24.414.164, που αφορά 
το ιστορικό κόστος διαφόρων περιουσιακών 
στοιχείων της επένδυσης στην Κοινοπραξία. 
Κατά τη γνώμη μας η παραπάνω απαίτηση, 

έπρεπε να μεταφερθεί σε λογαριασμό 
«Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης» και 
να αποσβένεται σύμφωνα με την. 
χρονική διάρκεια παραχώρησης, στην 
Κοινοπραξία από το Ελληνικό Κράτος, 
της άδειας άσκησης της επιχείρησης κα-
ζίνο. Κατά συνέπεια στα αποτελέσματα 
χρήσεως δεν έχουν καταλογιστεί για τα 
παραπάνω έξοδα πολυετούς απόσβε-
σης, αποσβέσεις ύψους Ευρώ 2.171.680 
περίπου. Από το παραπάνω ποσό Ευρώ 
542.920 θα έπρεπε να βαρύνει τα 
αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, 
ενώ το υπόλοιπο τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων χρήσεων.

3. Στο λογαριασμό «Χρεώστες Δι-
άφοροι» περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 
2.867.615 που αφορά πραγματοποιηθέ-

ντα έξοδα για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε 
διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου για την 
εκμετάλλευση του καζίνου Πάρνηθας. Η κατα-
κύρωση σε άλλη κοινοπραξία αμφισβητείται 
από την Εταιρία, η οποία έχει προσφύγει 
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Κατά 
τη γνώμη μας, το κατά πόσο το παραπάνω 
ποσό θα έπρεπε να βαρύνει με ποσό Ευρώ 
2.581.792 τα αποτελέσματα της προηγού-
μενης χρήσης και με ποσό Ευρώ 285.823 τα 
αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, ή να 
παραμείνει ως περιουσιακό στοιχείο της Εται-
ρίας, εξαρτάται από την έκβαση της ανωτέρω 
προσφυγής της Εταιρίας.

4.Η Εταιρία δεν έχει υποστεί φορολογικό 
έλεγχο για τις διαχειριστικές χρήσεις από 
την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2003 και συνεπώς δεν έχουν ορι-
στικοποιηθεί οι φορολογικές της υποχρεώσεις 
για τις χρήσεις αυτές.

Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονο-
μικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από 
τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας απεικονί-
ζουν, μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν 
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις, την περι-
ουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση 
της Εταιρίας κατά την 3Ιη Δεκεμβρίου 2003 
καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που 
έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετι-
κών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών 
αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδε-
κτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η 
Εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

ΑΘΗΝΑ, 6 ΜΑΪΟΥ 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
"ΜΑΪΜΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106Β";


