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ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

...µπήκαµε στην τελική ευθεία των εκλογών 

Μ
πήκαμε στην 
τελική ευθεία 
των δημοτικών 

και περιφερειακών εκλο-
γών. Όλοι οι συνδυασμοί 
ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτιά 
τους, για την μάχη των 
εκλογών. 

Στον δήμο Λουτρακίου 
οι υποψήφιοι συνδιασμοί 
σύμφωνα και με τις ανακοι-
νώσεις τους, φτάνουν τους 
επτά και είναι οι εξής:

Γιώργος Γκιώνης:
ο σημερινός 
δ ή μ α ρ χ ο ς 
που ήδη έχει 
κάνε ι  δύο 
θητείες, μία 
4 χρόνια και 

αυτήν που διανύει  5 χρό-
νια, σύνολο 9 χρόνια και 
ζητά πάλι την ψήφο των 
δημοτών. ΙΔΩΜΕΝ!

Μαρία 
Πρωτοπαππά:  
είναι δημοτική σύμβουλος 

με  μεγάλη 
εμπειρία και 
γνώση στα 
θέματα του 
δήμου. Ανε-
ξαρτοποιή-

θηκε για να ζητήσει την 
ψήφο των δημοτών θέλο-
ντας να νοικοκυρέψει τον 
δήμο και να δώσει λόγο 
στον δημότη που όλοι 
τον θυμούνται παραμονές 
εκλογών. Το ψηφοδέλτιο 
της Μαρίας Πρωτοπαππά 
είναι έτοιμο στο 97% αφού 
πάντα όλοι κρατούν δύο με 
τρεις θέσεις για ονόματα 
λίγο πριν το κλείσιμο του 
ψηφοδέλτιου.  

Κωνσταντίνος 
Λογοθέτης: 

έχει κάνει δή-
μαρχος για 
μία τετραε-
τία και σήμε-
ρα είναι στα 
έδρανα της 

αντιπολίτευσης αφού την 
δεύτερη τετραετία έχασε 
τις εκλογές. Μία δήμαρχος, 
μία πενταετία αντιπολί-
τευση και τώρα ξαναζητά 
την ψήφο των δημοτών. 
ΙΔΩΜΕΝ!

Δημήτρης 
Βασιλείου: 
(εκ Περαχώ-

ρας ορμώ-

μενος). Ήταν 
δ η μ ο τ ι κ ό ς 

σύμβουλος στον συνδυα-
σμό της παρέμβασης σαν 
πρώτος επιλαχών μετά 

την παραίτηση κάποιου 
συμβούλου. Στις επόμενες 
εκλογές μεταπήδησε στον 
συνδυασμό του κυρίου 
Παύλου όπου κατέβηκε 
δημοτικός σύμβουλος. 
Σήμερα είναι υποψήφιος 
δήμαρχος στο δήμο Λου-
τρακίου, Περαχώρας, Αγ. 
Θεοδώρων.

Γιάννης Καραπανάγος: 
είναι η πρώ-

τη φορά που 
ασχολείται 
με τα κοι-
νά, και είναι 
υποψήφιος 

δήμαρχος στον δήμο μας. 
Ο Γιάννης Καραπανάγος 
είναι συνταξιούχος ανώ-

τατος αξιωματικός της 
αστυνομίας με μεγάλο 
βιογραφικό, το οποίο εί-
χαμε δημοσιεύσει στην 

εφημερίδα μας.

Χρήστος 
Ασημακόπουλος: 

θα είναι πάλι 
υποψήφιος  
δ ή μ α ρ χ ο ς 
για τον δήμο 
Λουτρακίου, 
Περαχώρας, 

Αγ. Θεοδώρων με την ση-
μαία του ΚΚΕ.

Κώστας Ζερβός: 
πολύ νέος 
σ ε  η λ ι κ ί α 
δ ε ν  έ χ ε ι 
ασχοληθε ί 
ποτέ με τα 
κοινά θα εί-

ναι υποψήφιος δήμαρχος 
για τον δήμο μας. Επίσημα 
και ανεπίσημα με την ση-
μαία του ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΙΣΤΕ ΥΠΟ∆ΙΚΟΙ ΚΥΡΙΕ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ,  ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΕ ∆ΗΜΑΡΧΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ 
ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, 
ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΚΥΡΙΕ ∆ΗΜΑΡΧΕ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΧΡΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΥ

ΟΙ ∆ΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ  
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
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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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!

Στην προηγούμενη έκδοση της εφημερί-

δας μας, αναδείξαμε στην πρώτη σελίδα, 

τον «πολιτικό πολιτισμό» του Γιώργου Γκιώ-

νη και της παρέας του, με δύο φωτογραφίες! 

Φωτογραφίες που δείχνουν τον δήμαρχο να 

«τραμπουκίζει» τους πολιτικούς του αντιπά-

λους, μέσα στο ναό της δημοκρατίας!

Βλέποντας τη γη να χάνεται κάτω από τα πό-

διά της, η Παρέμβαση Πολιτών που φυλλορ-

ροεί, προκειμένου να διασκεδάσει το θέμα, να 

ωραιοποιήσει την οικτρή πραγματικότητα για 

τον τόπο μας και να σπείρει λήθη στους δη-

μότες για τα καμώματα του Γιώργου Γκιώνη, 

εξέδωσε μια συκοφαντική, παραληρηματική 

ανακοίνωση, αντάξια της συμπεριφοράς του 

δημάρχου, που στόχο είχε να καταρρακώσει 

την αξιοπιστία της εφημερίδας μας! Μια ανα-

κοίνωση που δικαιολογεί στο έπαρκο, τα αίτια, 

που ο τόπος έχει φτάσει στο ναδίρ της ιστορίας 

του!

Ο δημότης κύριε Γκιώνη δεν κοροϊδεύεται. 

ΜΕ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ 

ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ ΔΕΝ 
ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εμείς δημοσιεύσαμε δύο φωτογραφίες στο 

προηγούμενο φύλλο μας και εσείς βγήκατε να 

κάνετε το μαύρο άσπρο, όμως μια φωτογραφία 

χίλιες λέξεις λένε οι Κινέζοι. Ξαναδημοσιεύου-

με τις φωτογραφίες μαζί με τα λόγια που λέτε 

κιόλας. 

ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ 

Κ. ΓΚΙΩΝΗ ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Το βίντεο που ο κύριος Γκιώνης μετατρέπει 

σε αρένα στο δημοτικό συμβούλιο είναι στο 

Λουτράκι Μπλοκ 365 στο Εν Λουτρακίω, στο 

Γεράνεια Μπλοκ και σε πολλές άλλες ηλεκτρο-

νικές σελίδες καθώς και στο Youtube

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΕΣ 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ 

ΓΚΙΩΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ!  

Ιδού ο πολιτικός του πολιτισμός:

“Πάρτα  μ@λ@κ@ Καραγκιόζη” φωνάζει 

στην πρώτη φωτογραφία που μουτζώνει 

τον Κώστα Λογοθέτη! 

Στην δεύτερη φωτογραφία,  ωρυόμενος 

και ωθούμενος από τα μέλη της παράτα-

ξης του εκτός  δημοτικού συμβουλίου για 

να αποφευχθούν τα χειρότερα συνεχίζει 

 “Αη στο δι@ολο Καραγκιόζη” 

Με φρίκη παρακολουθούν τα καμώματα 

του απερχόμενου δημάρχου οι δημότες!  

ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ! και όσοι
συμφωνείτε μαζί του ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ!!
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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 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

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 ΑΦΙΛΟΚΕΡ∆ΩΣ: 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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΟ
Ο μυθοποιός Αίσωπος (625-560 π.Χ.) 

ήταν ταπεινής καταγωγής και ζούσε στην Αθήνα.

Ξυλευόμενος και Ερμής
Κάποιος που έκοβε ξύλα δίπλα σε κάποιο 

ποτάμι έχασε το τσεκούρι του και γεμάτος 
αμηχανία κάθισε κοντά στην όχθη και οδυρό-
ταν. Ο Ερμής έμαθε την αιτία, λυπήθηκε τον 
άνθρωπο, χώθηκε στο ποτάμι, έβγαλε έξω ένα 
χρυσό τσεκούρι και τον ρώτησε αν είναι αυτό 
που έχασε. Όταν εκείνος είπε ότι δεν είναι αυτό, 
ξανακατέβηκε στον ποταμό και έφερε, πάνω 
ένα ασημένιο τσεκούρι. Όταν εκείνος είπε ότι 
και αυτό δεν είναι το δικό του τσεκούρι, κατέ-
βηκε για τρίτη φορά και έφερε πάνω εκείνο που 
ήταν δικό του. Όταν εκείνος είπε ότι αληθινά 
είναι αυτό που είχε καθεί, ο Ερμής αναγνώρισε 
τη δικαιοσύνη και του δώρισε όλα τα τσεκούρια.

Εκείνος πήγε στους φίλους του και τους διηγήθηκε όσα είχαν 
συμβεί, οπότε ένας από αυτούς σκέφθηκε να κάνει τα ίδια. Πήγε 
κοντά στον ποταμό και επίτηδες άφησε να πέσει στη ροή του 
ποταμού η αξίνα και καθόταν και έκλαιγε. Εκείνη τη στιγμή εμ-
φανίσθηκε και σε εκείνον ο Ερμής και όταν έμαθε την αιτία του 
θρήνου του, κατέβηκε, έβγαλε έξω μια χρυσή αξίνα και ρώτησε 
αν είναι αυτή που έχασε.

Όταν αυτός με ευχαρίστηση είπε «ναι αληθινά αυτή είναι» 
ο Θεός μίσησε την τόσο μεγάλη αδιαντροπιά του και όχι μόνο 
κράτησε εκείνη τη χρυσή αξίνα, αλλά δεν του έδωσε πίσω ούτε 
και τη δική του.

Η διήγηση δείχνει ότι όσο η θεότητα βοηθάει τους δίκαιους, 
τόσο εναντιώνεται στους άδικους.

Οδοιπόροι και Άρκτος
Δύο φίλοι βάδιζαν στον ίδιο δρόμο, όταν εμφανίσθηκε μπροστά 

τους μια αρκούδα, οπότε ο ένας πρόφτασε και ανέβηκε πάνω σε 
κάποιο δένδρο και εκεί κρυβόταν, ενώ ο άλλος καθώς κόντευε 
να πιαστεί, έπεσε καταγής και προσποιούνταν ότι είναι νεκρός. 
Όταν η αρκούδα πλησίασε πάνω του το ρύγχος της και τον μυ-
ριζόταν γύρω – γύρω, κρατούσε την αναπνοή του, διότι λένε ότι 
το ζώο αυτό δεν αγγίζει νεκρό. Όταν η αρκούδα έφυγε, αυτός 
που κρυβόταν στο δένδρο κατέβηκε και ρωτούσε τον άλλο τι του 
είχε πει η αρκούδα στο αυτί. Αυτός του είπε ότι τον συμβούλεψε 
να μη συνοδοιπορεί με τέτοιους φίλους, που δεν μένουν δίπλα 
σου στους κινδύνους.

Η διήγηση δείχνει ότι οι συμφορές δοκιμάζουν τους γνή-
σιους φίλους.

Αετός και Αλώπηξ
Ένας αετός και μια αλεπού έκλεισαν συμφωνία φιλίας μεταξύ 

τους και προσιορ΄πιζοντας τις στενές σχέσεις τους ως θεμέλιο 
της φιλίας τους, αποφάσισαν να ζουν γειτονικά. Ο αετός ανέβηκε 
πάνω σε έαν ψηλό δέντρος και εκεί γέννησε τα αετόπουλά του, 
ενώ η αλεπού χώθηκε στο θάμνο που ήταν κάτω από το δέντρο 
και εκεί γέννησε τα αλεπόπουλά της. Η αλεπού όταν κάποτε 
βγήκε για να βρει τροφή, ο αετός επειδή δεν είχε τροφή, πέταξε 
στο θάμνο, άρπαξε τα μικρά της αλεπούς και τα κατάφαγε μαζί 
με τα αετόπουλά του. Η αλεπού μόλις γύρισε και αντιλήφθηκε τι 
έγινε, δεν λυπήθηκε περισσότερο για το θάνατο των μικρών της 
απ’ όσο για τη δυσκολία της να εκδικηθεί διότι, καθώς είναι ζώο 
που ζει σετην επιφάνεια της γης, δεν μπορούσε να κυνηγήσει ένα 
φτερωτό ον. Στάθηκε λοιπόν από μακριά και αφού μόνο αυτό μένει 
σ’ όσους είναι αδύναμοι και ανήμποροι, καταριόταν τον εχθρό της.

Μετά από λίγο καιρό συνέβη να τιμωρηθεί ο αετός για την 
έλλειψη σεβασμού που έδειξε στη συμφωνία φιλίας. Σ’ ένα χω-

ράφι κάποιοι έκαναν θυσία μιας κατσίκας και ο αετός πέταξε και 
πήρε από το βωμό ένα σπλάχνο της που καιγόταν, αλλά όταν το 
έφερε στη φωλιά του, φύσηξε πολύ δυνατός άνεμος και ξεκινώ-

ντας από ένα λεπτό και ξερό ξυλαράκι της φωλιάς, ξεσήκωσε 
μεγάλη φλόγα.

Τα αετόπουλα τυλίχτηκαν στις φλόγες, διότι δεν μπορούσαν 
ακόμη να πετάξουν και έπεσαν στη γη.

Η αλεπού έτρεξε τότε και μπροστά στα μάτια του αετού τα 
έφαγε όλα.

Η διήγηση δείχνει ότι όσοι παραβιάζουν μια συμφωνία 
φιλίας και αν ακόμη ξεφύγουν την τιμωρία τους από όσους 
έχουν ζημιώσει, καθώς αυτοί είναι αδύναμοί, με κανένα τρόπο 
δεν γλυτώνουν από την τιμωρία του Θεού.

Η μετάφραση και τα σχόλια είναι του Θεόδωρου Γ. Μαυρόπουλου.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

«ΒΡΩΜΙΚΑ» ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η πολιτική ζωή με ελάχιστες εξαιρέ-
σεις των εκφραστών της, ιδιαίτε-
ρα σε προεκλογικές περιόδους, 

φανερώνει – μεταξύ άλλων- όλο το φαρισαϊ-
σμό, όλη την υποκρισία που την περιβάλλει. 
Αποκαλύπτει την έλλειψη ηθικών αρχών. Τον 
εμπαιγμό του εκλογικού σώματος που επιχει-
ρεί με ψεύτικες διακηρύξεις και υποσχέσεις. 
Το αδίστακτο πρόσωπο των εκβιασμών και 
της κατατρομοκράτησης των ψηφοφόρων. Τις 
άθλιες μεθοδεύσεις εξαγοράς της συνείδησης 
των πολιτών. Τις  παντός είδους απειλές, τις 
χυδαίες αναφορές, τα σεξιστικά υπονοούμε-
να, τις αήθεις επιθέσεις σε ανυπεράσπιστα 
πρόσωπα, τις λοιδορίες προσώπων εγνωσμέ-
νου κύρους. 
Αυτό το κλίμα του πολιτικο- ηθικού ξεπεσμού 
και της λεπρώδους αθλιότητας, από ανυπό-
ληπτα άτομα,  είναι φυσικό να μεταβάλλεται 
σε διαλυτικό φαινόμενο όλης της κοινωνίας, 
όταν ιδιαίτερα πάνω από αυτά ξεδιπλώνονται  
προσωπικές επιδιώξεις και ίδια οφέλη ηγε-
τών, αλλά και κάθε λογής παρατρεχάμενων 
της εξουσίας, με έπαθλο την «καρέκλα» ή την 
συγκάλυψη κάθε είδους ανομήματος.

Εξουσία και παραεξουσία
Τα προηγούμενα, ως γενικές παρατηρήσεις 
και ανεξαρτήτως ορισμένων περιστατικών που 
μπορεί να εντοπίζονται στην τοπική μας πολι-
τική ζωή, αναφερόμενοι σε αυτήν, θα μπορούσε 
να σημειωθεί ότι αυτή  διακρίθηκε από το σφο-
δρό «πολιτικό έρωτα» των δύο πρώην μισητών 
πολιτικών εχθρών στο δήμο, Παύλου- Γκιώνη.
Η όχι και τόσο τιμητική έκπτωση από το 
αξίωμα του δημοτικού συμβούλου του ση-
μερινού δημάρχου, λόγω χρεών του προς το 
δήμο, χάριν των ενεργειών του κ.  Παύλου, δεν 
στάθηκε εμπόδιο στην μετέπειτα στενότατη 
συνεργασία τους, αλλά –όπως λέγεται στην 
πολιτική αγορά – στην παρασκηνιακή διαχείρι-
ση ζητημάτων εκ μέρους του πρώην δημάρχου, 
ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως άτυπος 

μεν, αλλά ως ουσιαστικός δήμαρχος το δε, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Υποστηρίζεται ότι το ίδιο συμβαίνει και σή-
μερα, με ένα στόχο και πολλές μεθοδεύσεις. 
Στόχος, ο παρασκηνιακός ρόλος του κ. Παύλου 
στη λήψη αποφάσεων ΕΑΝ ο κ. Γκιώνης επανε-
κλεγεί. Ας μη ξεχνάμε  ότι και οι δύο τελούν 
υπό μία βαρύτατη κατηγορία ενώπιον της ελ-
ληνικής  Δικαιοσύνης, χωρίς να παραβλέπεται 
το τεκμήριο της αθωότητάς τους.
Μια ανάλογη εξέλιξη  δημιουργεί τον κίνδυ-
νο να μετατραπεί ο Δήμος, σε κουκλοθέατρο, 
όπου ο κ. Παύλου θα κινεί τα νήματα και οι 
υπόλοιποι Θα ενεργούν ως πιόνια.
Η όλη υπόθεση θα θυμίζει παραφρασμένη τη 
γνωστή Κρητική μαντινάδα:
«Μαθές δεν εματάγινε τέτοιο κουτί (κάλπη) 
ρημάδι, να ρίχνεις Γκιώνη το πρωί, Παύλου να 
βγαίνει βράδυ».
Και άλλες ασκήσεις ....
Ωστόσο δεν είναι τα μόνα που πρέπει να απα-
σχολήσουν τον κάθε συμπολίτη μας σε αυτές 
τις εκλογές. Στη διάσωση του μοιραίου εκείνου 
πολιτικού  διδύμου Παύλου- Γκιώνη, χρησιμο-
ποιούνται και άλλα μέσα και πρακτικές.
Τσιράκια του κ. Γκιώνη πχ. με τη δύναμη του 
χρήματος που επικαλούνται εκβιάζουν και 
απειλούν. Πρόσφατο αηδιαστικό και καταδικα-
στέο παράδειγμα: Η διακοπή επαγγελματικής 
συνεργασίας ενός επιτελικού συμβούλου του κ. 
Γκιώνη, με τον πατέρα υποψηφίας συμβούλου 
άλλου συνδυασμού, με επιδίωξη την αποχώρη-
ση της κόρης ως υποψηφίας.

Η κ. Μαριάννα 
Κορωναίου- Πετροπούλου
Στους κατευθυνόμενους πολιτικούς φίλους και 
συνεργάτες του κ. Παύλου και η προαναφερό-
μενη από τα Ίσθμια κυρία. 
Πρόεδρος της οργάνωσης της Νέας Δημοκρα-
τίας στο Δήμο, με την υποστήριξη του πρώην 
δημάρχου, επιστρατεύτηκε για την υποστήριξη 
του κ. Γκιώνη, δικαίωμά της.
Πρόκειται περί της κυρίας, η οποία καθύβριζε 
δημόσια και αχάριστα τον αντιπρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας, η οποία αντιτάχθηκε να 
έρθει ο προαστιακός στο Λουτράκι και ενεργεί 
ως πολιορκητικός κριός   στον συνδυασμό της 
κ. Πρωτοπαππά. 
Να προστεθεί ότι πρόκειται περί της αυτής 
κυρίας που γλεντούσε με την νίκη του κ. Λογο-
θέτη, όταν τα σχέδια του κ. Παύλου επέβαλαν 
την ενεργοποίησή της προς εκείνη την πλευρά.
Περί της κυρίας επί του παρόντος, αλλά και για 
κάποια  άλλα πολιτικά πρόσωπα, περιοριζόμα-
στε στα να παραθέσουμε σε άλλη στήλη, μία 
ανάρτηση στο διαδίκτυο του εκλεκτού συμπο-
λίτη μας κ. Δημητρίου Καραπατά, προκειμένου 
οι αναγνώστες να αποκτήσουν μία πληρέστερη 
εικόνα για τα πολιτικά μας πράγματα. 
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ΜΑΡΙΑ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ: 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΥΝΑΜΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/

ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΗΛΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ 

ΑΡΗΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΘΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΑΖΙΝΟ

ΚΟΥΜΠΟΥ-

ΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΜΕΝΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΑΖΙΝΟ

ΣΤΑΤΗΡΗ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΛΑΧΑΝΗ 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΚΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ

ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ/Ε  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΤΡΑΚΟΥ 

ΦΙΛΙΤΣΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ 

ΣΧΟΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΛΙΑΤΣΙΚΙ∆ΗΣ 

ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΒΛΑΣΣΗΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟ-

ΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΓΡΟΤΗΣ 

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΜΙΧΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 

ΠΛΟΗΓΙ∆ΟΣ 

∆ΙΩΡΥΓΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΑΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΡΟΥΣΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ -

∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ

ΣΦΕΤΣΑ 

ΛΙΤΣΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΞΙΑΣ 

ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΑΓΡΟΤΗΣ,

ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΑΤΟΥ 

ΒΙΚΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΑΖΙΝΟ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ-

∆ΡΑΚΟΥ 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΡΙΑ
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ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΛΕΚΚΑ 

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΜΟΥΚΑ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΠΑ∆Η-

ΜΗΤΡΑΚΗΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ-

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ

ΒΑΡΕΛΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΟΓΟΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΛΕΚΚΑ 

ΓΙΟΥΛΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟ-

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΟΥΤΑΦΗ- 

ΘΩ∆Η ΦΑΝΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΝΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΗΣ 

ΜΑΡΙΟΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΕΚΟΥΣΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΗΣ

∆Ε∆ΟΓΛΟΥ 

ΠΑΥΛΟΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΧΡΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΤΣΑΣ-

ΖΕΙΝΑΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΑ-

ΤΙΩΤΗ

ΕΛΕΝΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΑΖΙΝΟ

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΕΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΚΑΖΙΝΟ

ΦΟΥΦΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 

ΕΛΕΝΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΑΤΕΙ

ΖΑΓΟΡΙΤΟΥ 

ΡΕΓΓΙΝΑ 
ΜΑΚΙΓΙΕΡ

ΚΙΛΑ∆ΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ-

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

(ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ) 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗ-

ΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ 

ΕΛΕΝΑ 
∆ΑΣΚΑΛΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 

ΡΕΙΚΙ

ΣΠΥΡΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΛΑΣΣΗ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΖΕΡΒΑΚΟΥ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΛΟΥΜΑΝΗ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΠΙΝΑΡ-

∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ/Ε 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΤΑΠΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ ΒΗΜΑ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

σελ. 8

. . .και επίσηµα
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Η ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Η ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Πριν λίγες ημέρες η Μαρία Πρω-
τοπαππά μέσα στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε 
την επίσημη κάθοδό της για τις 
επόμενες δημοτικές εκλογές στο 
δήμο μας, που θα γίνουν το Μάιο 
του 2019. 

Η Μαρία είναι πολύ αγαπητή 
στους δημότες του δήμου και 
αυτό φαίνεται σε κάθε δημοτική 
αναμέτρηση. Είναι χαμηλών τόνων 
χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να έχει 
καβαλήσει κανένα «καλάμι» όπως 
πολλοί άλλοι το έχουν κάνει. Αλλά 
ο κυρίαρχος δημότης όταν έρχεται 

η ώρα τους βάζει όλους στη θέση 
του. Πάρτε παράδειγμα την τετρα-
ετία της "Παρέμβασης" με αρχηγό 
τον Γ. Γκιώνη. Το 2006 ο λαός τον 
εξέλεξε δήμαρχο διότι κουράστηκε 
με την 12ετία του Παύλου και καλά 
έκανε. Έλα όμως που στις επόμενες 
εκλογές του 2010 οι δημότες έστει-
λαν τον Γ. Γκιώνη στα έδρανα της 
αντιπολίτευσης, διότι κατάλαβαν ότι 
αυτός και το παρεάκι του είπαν ψέ-
ματα προεκλογικά και δεν τήρησαν 
τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. 

Κάτι παρόμοιο θα έγινε και στις 
προηγούμενες δημοτικές εκλογές 

αφού ελλείψει αντιπάλου η «Πα-
ρέμβαση» κέρδισε πάλι στις εκλογές 
του 2014 όπου το σκηνικό είναι μία 
από τα ίδια για άλλη μία φορά απο-
γοήτευσε η «Παρέμβαση Πολιτών» 
του Γ. Γκιώνη με τις ίδιες ψεύτικες 
υποσχέσεις και την ίδια κοροϊδία 
στους δημότες. Μέχρι τις εκλογές 
θα έχουμε πολλά για πολλούς από 
τη δημοτική αρχή Γκιώνη να σας 
πούμε και να σας ενημερώσουμε. 
Κοντός ψαλμός αλληλούια κάποιοι 
ξεχνούν ότι το ψέμα έχει κοντά πο-
δάρια και η αχαριστία και το άδικο 
δεν ευλογείται. 

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 
"ΤΕΝΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ" ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ
"ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ"; 

ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ; 
ΧΡΩΣΤΟΥΝ 5000€ ΣΤΗ ∆ΕΥΑΛΠ

ΤΑ "ΑΡΓΥΡΙΑ" ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΚΙΩΝΗ

"ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ"; 

ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ; 
ΧΡΩΣΤΟΥΝ 5000€ ΣΤΗ ∆ΕΥΑΛΠ

ΤΑ "ΑΡΓΥΡΙΑ" ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΚΙΩΝΗ

∆εκέµβριος 2018 - Ιανουάριος 2019 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 22ο Φύλλο 456 • Τιμή Φύλλου  €

ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Για αύξηση του κατώτατου μιλάνε 

τελευταία κι άν είναι λίγη η αύξηση, 

σίγουρα είναι σπουδαία.

Αφού εκτός απ' τον κατώτερο, 

υπάρχει και ο κατώτατος, είναι 

σεισμός η είδηση και πολύ 

ισχυρότατος!

Αύξηση στον κατώτατο 10% θα δώσουνε, 

κι όσους τους παραφτώχιναν, λίγο να τους 

τονώσουνε!

Ομως αυτή την αύξηση δεν θα την δεις στο 

χέρι, κι ας έκανε ο λαός γι' αυτήν κάποια χρόνια 

καρτέρι!

Αυτήν την μικρή αύξηση, την παίρνουν ο... 

κρατήσεις, κι εσύ στο χέρι δυστυχώς, ψίχουλα 

θ΄αντικρίσεις!

Η αύξηση αυτή σε ευρώ, είν' ένα πενηντάρι, μα το 

ταμείο των κρατήσεων, τα πιο πολλά θα πάρει!

Σαράντα πέντε σου κρατούν , κι εσύ ένα ταλιράκι, 

κι έτσι λοιπόν το κέρδος σου, θαν' ένα καφεδάκι!

Κι όμως το καμαρώνουμε, πώς αύξηση 

θα κάνουν, ενώ κερνάνε απογοϊτευση, κι 

εμπιστοσύνη χάνουν!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 10% ΠΟΣΑ 
ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ

Τ τι σου είναι και αυτά τα συ-
ναισθήματα.
Είναι στιγμές που αισθάνο-

μαι ευτυχής επειδή παρά τη μακρο-
χρόνια οικονομική κρίση, υπάρχουν 
άνθρωποι σε όλα τα κλιμάκια της 
πολιτικής ζωής που προσφέρονται 
να διαχειρίζονται τα οικονομικά 
και λοιπά δισεπίλυτα προβλήματα 
της χώρας για να μπορώ εγώ να 
παλεύω την παλιοζωή.
Λογικά πρέπει να τους ευγνωμονώ.  
Ελα όμως που δεν βλέπω φως στο 

τούνελ και όλα γύρω μου είναι σκοτεινά παρά το άγριο 
άρμεγμα που μου κάνουν δέκα χρόνια. Κι έτσι αρχίζω 
να μετράω ανάποδα.
Αφού καθώς οι ίδιοι μας λένε, η όλη προσπάθεια είναι 
από δύσκολη μέχρι ακατόρθωτη, γιατί σκοτώνονται 
και ξοδεύονται να εκλεγούν και να επανεκλεγούν; Θυ-
σιάζονται; Τόσο πατριώτες και φιλόλαοι είναι και αφι-
ερώνουν για μένα χρόνο από το χρόνο τους και χρήμα 
από το χρήμα τους; Θυσιάζουν την ηρεμία τους για ν' 
αποκτήσουν περιπέτειες και σκοτούρες; Λίγο δύσκολο 
να το καταπιεί κάποιος αμάσητο. Κολλάνε στην πολιτική 
βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, σύμβουλοι κλπ. 
και δε λένε να ξεκολλήσουν παρά την μη επανεκλογή 
τους μία, δύο και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. 
Και ποιος είναι ο εργοδότης τους; ΕΓΩ, που με την 
ιερή ψήφο μου τους μονιμοποιώ. Μου αρκεί να κατη-
γορούν τους αντιπάλους, να λένε ωραίες ατάκες και 

να μου ειπούν για πολλοστή φορά μερικά «ΘΑ». Και 
τι ειρωνεία, εγώ που στο άκουσμα της μονιμότητας 
του μισθοσυντήρητου και κατατρεγμένου υπαλλήλου, 
βγάζω σπυράκια. 
Ολες αυτές οι σκέψεις μου ήρθαν στο νου όταν προ 
ημερών διάβασα σε εφημερίδα ότι ο Ραχόι, πρώην 
πρωθυπουργός της πλούσιας και αναπτυγμένης Ισπα-
νίας, μετά την μη επανεκλογή του επανήλθε στα καθή-
κοντα του υποθηκοφύλακα. Παλιά του δουλειά χωρίς 
οργανωμένο γραφείο με προσωπικό και τηλέφωνα στη 
Βουλή, χωρίς αυτοκίνητο με οδηγό, χωρίς αστυνομική 
προστασία όπως δεν συμβαίνει στη φτωχή Ελλάδα.
Θλιβερά συμπεράσματα για το αληθινό περιεχόμενο 
εύνοιας της δημοκρατίας. Ας δούμε ακόμη τι είπε το 
πάλαι ποτέ ένας Ελληνας προθυπουργός.
«Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρ-
νησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας 
περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουρ-
γήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς 
αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός 
των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλά οι μισθοί ούτοι 
πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα 
τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσία της. Εφ' 
όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, 
αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια 
χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και 
ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Τάδε έφη, Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνή-
της της Ελλάδος προς τη Δ' Εθνοσυνέλευση! Φυσικά 
δολοφονήθηκε!

Όταν η πολιτική είναι επάγγελμα

Ι στορικά, το στάδιο πο-
λιτισμού μας, άρχισε 
από την πλήρη ανάπτυ-

ξη του ψυχικού πνευματι-
κού κόσμου εκείνων των 
ελλήνων που δίδαξαν τον  
άνθρωπο να σχετίζεται , να 
κρίνει, να αποφασίζει, να 
ενεργεί μόνος του χωρίς 

εξωτερική επίδραση και ώθηση, χωρίς 
να παρασύρεται από τα ρεύματα της 
εποχής, από διάφορα συνθήματα και 
μόδες ξενόφερτες. Κατά τον Αριστοτέ-
λη, ο Έλληνας έχει πνεύμα δημιουργίας 
και αν δεν μιμείται ξένα πρότυπα πάντα 
θα δημιουργεί και το σπουδαιότερο 
αν αποβάλλει το μικρόβιο της φυλής, 
τον αλληλοσπαραγμό, πάντα θα είναι 
δημιουργικός για όλους τους ανθρώ-
πους. Ενας συνειδητός μισέλληνας που 
αλιώνει την θεμελιακή αλήθεια του ελ-
ληνικού πολιτισμού παραδίδετε εύκολα 
στον όποιο ανθέλληνα ξένο, με άγνοια 
της ελληνικής παράδοσης, τον προβλη-
ματίζει, θεωρεί πώς θα τον πουν καθυ-
στερημένο οι δήθεν ξένοι προοδευτικοί 
με τον τρόπο ζωής τους. Έτσι γίνεται 
συνειδητά μισέλληνας δεχόμενος τους 
προοδευτικούς ξένους και γίνεται ξένος 
στον τόπο του, έναν τόπο που γέννησε 
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όμως πρέπει 
να θυμάται «πώς κανένα δέντρο δεν 
επιβίωσε αν δεν είχε βαθιές ρίζες όπως 
η Ελλάδα μας».

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ

Β. Βεκούσης

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Επιγραματικά και απλά 
δια δίσεκτους καιρούς

• Ο καλός άνθρωπος  αποφεύγει 
το ψέμα, ο κουτοπόνηρος την 
αλήθεια...

• Η αλήθεια είναι ομορφιά, και η ομορφιά 
αλήθεια...

• Γενεές Ελλήνων έχουμε γαλουγηθεί με τη 
διαφθορά -αναξιοκρατία- ως τρόπο ζωής. 
Η ειλικρίνια είναι η καλύτερη πολιτική....

• Το ψέμα έχει πολλά πρόσωπα, η αλήθεια 
μόνο ένα...

• Η αγάπη για την αλήθεια, είναι αγάπη για 
το φως...

• Με πληγώνει ο θρίαμβος της υπερβολής, η 
αδικία... και η αποβλάκωση από τα ΜΜΕ...

• Η ανοησία είναι εμπόδιο για την πρόοδο...
• Ο ορθολογισμός για τους Ελληνες, είναι 

σχεδόν σαν βρισιά...
• Ευτυχία και σύνεση δεν υπάρχει, χωρίς 

ευγένεια, εγκράτεια, ευγνωμοσύνη, ταπει-
νότητα...

• Στον Ελληνισμό στην ιστορία μας, χρωστά-
με δεν μας χρωστάει...

• Είμαστε όλοι κληρωτοί της εποχής μας...
• Οι ευθύνες αρχίζουν από τα όνειρα...
• Γιατί είναι δύσκολο να ξεσκεπαστεί η αλή-

θεια;... Γιατί είναι γυμνή...
• 
Υ.Σ. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να είναι 

κανείς ζηλόφθονος και μικρόψυχος. 
Ενας αυτοδίδακτος μαθητευόμενος της 

οδύνης σας... σας εύχεται το κουράγιο και 
η συμπόνια να σας συντροφεύει. 

Δια βίου...

Η γυμνή αλήθεια 
δεν είναι 

και τόσο...σέξι...

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Ιωνίας 1, Λουτράκι

Επικοινωνία:

Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459

e-mail: 2gasuneed@hotmail.com

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
για οποιαδήποτε χρήση, 65τμ. 
στην οδό Σπύρου Μελέτη 44. 
Τηλ. 6909025260
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοχική κατοικία στη λί-
μνη Βουλιαγμένης σε οικόπεδο 2.300 τ.μ., 

θέα απεριόριστη, διώροφο κτίριο 180 τ.μ.  
Τηλ. 2741091211 - 6936676797 
Τιμή ευκαιρίας!
ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία με εμπειρία 
στη φροντίδα ηλικιωμένων ζητά εργασία. 
Τηλ. 6977 405550, 27440 22999

Γράφει ο 
Ιωάννης Πα-
παγεωργίου
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Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

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

H  Aριστερά  του 
Ευ-αγωνίζεσθαι;

Άφησα τόσα χρόνια να χαθούν
ψάχνοντας σ’ακατάληπτα βιβλία
Κοινή θα πεις,ανθρώπινη ιστορία, 
που χρόνια οι νικημένοι ανιστορούν
Αντώνης Ζαχαρόπουλος,
Σονέτο για μιά κοινή ιστορία

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Λάμπρου  Γεώργιος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

με το συνδυασμό Παράταση 
Δύναμη Δημιουργίας 
με θέληση και γνώση 

της  υποψήφιου δημάρχου 
ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Δήμου Λουτρακιου Περαχώρας 
Αγίων Θεοδώρων

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΡΙΝΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

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
Σαβατοκύριακα

κατόπιν ραντεβού

Δέχεται: 
ΤΡΊΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.

Α 
Αυτή την Αριστερά ονειρευόμασταν «εντός 
ή εκτός εξουσίας»; Γι’αυτήν δώσανε τη ζωή 
τους οι αριστεροί τα δύσκολα χρόνια;Για την 

Αριστερά που εκφύλισε όλα τα ‘’ευ’’ του ηθικού ζη-
τήματος σε ‘’άνευ’’ του κυβερνητικού αφηγήματος;
Για την εύκολη Αριστερά των πολιτ ικών 
τρικ[εξαγγελίες,χάρες, παροχολογίες],για την ευκί-
νητη Αριστερά των πολιτικών ελιγμών[με όλους κι 
εναντίον όλων δίχως αρχές],για την ευμενή Αριστε-
ρά των πολιτικών[προσωπικών;] εκδουλεύσεων,για 

την εύπιστη[;] Αριστερά των πολιτικών 
ανοιγμάτων[κάτω από τις Γέφυρες],για 
την ευπαθή Αριστερά της γκάφας και 
της αυτοδιάψευσης,για την ευχάριστη 
Αριστερά σε Ρότσιλντ,Πάπα,ΝΑΤΟ 
και Τράμπ,για τη [δήθεν]ευσυγκίνητη 
Αριστερά για τα πάθη του λαού[με το 
κομμάτι κι αναλόγως της ιδιότητας του 
παθόντος],για την ευάλωτη Αριστερά σε 
κόλακες και κόρακες,για την ευπρόσδε-
κτη Αριστερά σε σαλόνια εφοπλιστών 
και επιχειρηματιών,για την ευρηματι-
κή[sic] Αριστερά σε δικαιολογίες και 

συγκαλύψεις,για την ευθυνοανεύθυνη Αριστερά 
που χρησιμοποιεί το νόμο περί ευθύνης υπουργών 
για να μη λογοδοτήσουν οι επίορκοι δικοί της,για 
την ευλαβική Αριστερά που παίζει ‘τον παπά’ με την 
Εκκλησία,για την εύληπτη[sic] Αριστερά που ουδείς 
αντιλαμβάνεται ‘που το πάει’,για την ευάριθμη[;] 
Αριστερά που διώχνει τους αριστερούς για ν’αγκα-
λιάσει νεο-δεξιούς και αδέξιους,για την εύθυμη 
Αριστερά με τα αστειάκια  των non papers και τα 
χαζοχαρούμενα σποτάκια,για την ευήθη Αριστερά 
που έτσι πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές,για την 
ευτυχή εντέλει Αριστερά που το μόνο που φαίνεται 
να την ενδιαφέρει είναι να επανεκλεγούν οι ίδιοι 
ευλύγιστοι ‘αριστεροί βουλευτές’;
Αυτή την Αριστερά θέλουμε;Αν όχι ,πρέπει πολύ γρή-
γορα να βρούμε τους διαψευσμένους αριστερούς 
του ‘’ευ’’, κι όχι τους βολεμένους του ‘’άνευ’’,για να 
επανακτήσουμε τον πραγματικό αριστερό χώρο και 
να επαναφέρουμε την ηθική της Αριστεράς στη θέση 
που έχει κερδίσει με τόσους αγώνες.

ΥΓ.Και να θυμόμαστε...οι εχθροί δεν κινούνται 
μόνον εκτός των τειχών...
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 

ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ 

ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΩΝΗ 

T ο τελευταίο καιρό, υπε-
ρεργολαβικά συνεργεία 
προπάγανδας του Γιώρ-

γου Γκιώνη, που τώρα γλύφουν 
εκεί που κάποτε έφτυναν, προ-
σπαθούν να μας πείσουν για τις 
δήθεν πετυχημένες παρεμβάσεις 
της δημοτικής αρχής, κρύβοντας 
από τον λαό του δήμου μας, 
πως ο μόνος αρχιτέκτονας της 
δύσεως και της απαξίωσης του 
Λουτρακίου, σε όλα τα επίπεδα, 
είναι ο Γιώργος Γκιώνης! 

Στα αλήθεια, υπάρχει δημό-
της που μπορεί να ξεχάσει,πως 
την ώρα που η θρυλική ομάδα 
χαντμπολ του Ποσειδώνα μας,  

έγραφε ιστορία με χρυσά γράμ-

ματα, αγωνιζόμενη σε Ελλάδα 

και Ευρώπη, ο Γιώργος Γκιώνης  
με μια σκαιή συμπεριφορά, γύρι-
σε την πλάτη στους παράγοντες 
που έψαχναν απεγνωσμένα για  
οικονομική βοήθεια, προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν στα με-
γάλα έξοδα της ομάδας; 

Και επί της ουσίας δεν βοή-
θησε, ούτε στο ελάχιστο για να 
μην σταματήσει η πορεία κα-
ταξίωσης του δημοφιλέστερου 
αθλητικού σωματείου μας, με 
αποτέλεσμα στις 23/6/2016 από 
το ξενοδοχείο  Παππάς, να ανα-
κοινωθεί η διακοπή της λειτουρ-
γίας της ομάδας; 

Σημειωτέον, πως αναφερόμα-
στε σε μια ομάδα, που κάθε άλ-
λος δήμαρχος θα έκανε τα πά-
ντα για να την κρατήσει ψηλά, 
αφού χάριζε σε όλους τους δη-
μότες, στιγμές χαράς και περη-
φάνιας με τις περίλαμπρες νίκες 
που κατόρθωνε σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Επιπλέον  διαφήμιζε με 
τον καλύτερο τρόπο, το όνομα 
του Λουτρακίου που ήταν χα-
ραγμένο στις εμφανίσεις των 
αθλητών της! 

Την ίδια όμως στιγμή, που για 
το ιστορικό σωματείο του Πο-
σειδώνα, επιλεκτικά δεν υπήρ-
χαν λεφτά για να σωθεί από την 
καταστροφή,  οι χουβαρντάδες 
της δημοτικής αρχής, συνέχιζαν 
με αμείωτη ένταση την καταβο-
λή τεράστιων χρηματικών πο-
σών, που προκαλούν ίλιγγο, σε 
πρόσωπα που είναι ακόμα και 
σήμερα  συνδεδεμένα με τον 
Γιώργο Γκιώνη. Υπάρχουν όλα 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Α λήθεια που ήταν οι 
περίτεχνες ενέργει-
ες και τα αλτρουι-

στικά αντανακλαστικά του Γιώρ-
γου Γκιώνη, για τόσες κορυφαίες 
συναντήσεις που έκαναν φτερά 
από το Λουτράκι, όπως το φημι-
σμένο Ράλλυ Ακρόπολις;  

Διοργάνωση που διαφήμι-
ζε τον δήμο μας, σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αποτελούσαν το 
οξυγόνο  της τοπικής επιχειρη-
ματικότητας, την περίοδο της 
διεξαγωγής της, μιας και αποτε-
λούσε έναν ισχυρό πόλο έλξης 
επισκεψιμότητας! 

Συνεπώς, κάθε ευφάνταστο 
αφήγημα του Γιώργου Γκιώνη 
και των προπαγανδιστικών του 
μηχανισμών, διαψεύδεται από 
τα ίδια γεγονότα και αυτό είναι 
εύκολα αντιληπτό, από το ανε-
πτυγμένο πολιτικό αισθητήριο 
του κόσμου!

Κατάμεστο το κλειστό Γυμναστήριο με κόσμο, μαζορέτες σε ευρωπαϊκές νίκες της ομάδας 
Χάντμπολ που η σημερινή δημοτική αρχή Γκιώνη γύρισε την πλάτη.

Από ράλλυ των θεών έγινε ράλλυ των 
φτωχών Λουτρακιωτών.

• ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ

• ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΤΟΠΟ 
ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΕ ΤΩΡΑ. 

• ΠΡΩΤΑ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. 

• ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ 
ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΕ ΣΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΘΑ ΕΛΘΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ 

ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ;


