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ΧΡΟΝΙΑ

Φύλλο 460

17 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΕΟΣ
«ΑΦΗΝΕΙ» Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΣΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Θα ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ είπε καθαρά
και ξάστερα ο Γ. Βλάχος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
ú

Σ

Την ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
θα την πληρώσουν
οι δημότες;
ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ;

ε συνέντευξη τύπου ο εργολάβος
του υδροθεραπευτηρίου Γ, Βλάχος ú
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των
ορκωτών ελεκτών το ΣΠΑ από την ημέρα
που άνοιξε μέχρι το τέλος του 2017 έχει
χρέη 17 εκατομμυρίων ευρώ.
7 εκατομμύρια στον εργολάβο κατασκευαστή του
6 εκατομμύρια σε τράπεζα
4 εκατομμύρια σε διάφορους οργανισμούς ΙΚΑ κλπ.

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑ - ΘΑ - ΘΑ - ΘΑ ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ
ΤΑΞΑΤΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ
ΙΔΟΥ ΤΑ «ΨΈΜΑΤΆ» ΣΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΟΕΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΈΡΓΑ;
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

● Σχέδιο Γκράβας
● Λιμάνι Λουτρακίου
● Παραλιακός πεζόδρομος
● Αποπεράτωση περιφερειακού
● Προαστιακός
● Εγκατάλειψη Συνοικισμού
● Σχέδιο Αγίου Φανουρίου
● Σχέδιο ανάπλαση Βουλιαγμένης
● Διαπλάτυνση Γερμανικού δρόμου
● Δημοτική αστυνομία
● Μεταφορά ΚΤΕΛ
● Που είναι ο ναός στο νέο κοιμητήριο

ΑΓΙΟΙ ΘΕΌΔΩΡΟΙ

ΙΣΘΜΙΑ

● Προστασία αρχαίου διόλκου
● Αναβίωση ισθμιακών αγώνων
● Σχέδιο πόλης Ισθμια, Καλαμάκι,
Κυρά Βρύση
● Νέο νηπιαγωγείο στον υπάρχοντα
χώρο
● Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων
● Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ομβρίων
● Μελέτη για αλιευτικό καταφύγιο
Καλαμακίου

● Βιολογικός καθαρισμός
● Σουσάκι, αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου
● Επέκταση νεκροταφείου
● Μετεγκατάσταση παιδικού σταθμού
σε δημοτικό κτίριο
● Κατασκευή νέου Λυκείου
● Ανάπλαση πλατείας Αγ. Θεοδώρων
● Πεζοδρόμηση της δυτικής εισόδου
της πόλης
● Πολυϊατρείο και στελέχωση με προσωπικό
● Αξιοποίηση αλσυλλίου στα πευκάκια
● Δημιουργία παιδικών χαρών
● Αποπεράτωση θεάτρου, Νότης Περιγιάλης
● Σύνδεση με το δίκτυο δασικού αερίου
● Κατασκευή αερογέφυρας στον προαστιακό
● Ίδρυση παραρτήματος μουσικής σχολής
● Αξιοποίηση κινηματογραφικής λέσχης

ΠΕΡΑΧΩΡΑ

ΣΧΟΙΝΟΣ - ΠΙΣΙΑ

● Βιολογικός καθαρισμός
● Ανάπλαση πλατεία
Σχοίνου
● Προστασία παραλίας
αγ. Σωτήρας
● Μεγάλη παραλία
κατασκευή
πεζοδρόμου

● Μουσείο Περαχώρας
● Ανάπλαση περιοχής Λίμνης
Βουλιαγμένης
● Κατασκευή γηπέδου Περαχώρας
● Εφαρμογή σχεδίου πόλης
Περαχώρας
● Κατασκευή Γυμνασίου στο χώρο
του Δημοτικού σχολείου
● Κατασκευή δρόμου Στραβά Σχοίνος
● Κατασκευή δρόμου Σέλκι Σχοίνος
● Αναπλάσεις γειτονιών και
κατασκευή παιδικών χαρών
● Προπονητικό κέντρο θαλάσσιων
σπορ στη Βουλιαγμένη
● Δασικό πάρκο αναψυχής
στα Γεράνεια
● Ανάπλαση πλατείας Ματσούκα

● Κατασκευή δικτύου
ύδρευσης
Πίσσια Σχοίνος
● Ανάπλαση εξόδου
Πισίων
προς Σχοίνο
● Ολοκλήρωση
πλακόστρωσης Πισίων
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ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΣ

κ. ΓΚΙΩΝΗ
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Μετάλλια
προσφοράς
από Ποσειδώνα
Λουτρακίου και
δήμο Λουτρακίου
Περαχώρας
Αγ. Θεοδώρων
στον Σπύρο
Γιαλοψό

Στην πρώτη φωτογραφία, απεικονίζεται η
βράβευση του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου
Σπύρου Γιαλοψού, με τον συνδυασμό της Μαρίας
Πρωτοπαππά, που ως εκδότης, της εφημερίδας
«Το Βήμα « είχε προσφέρει πολυεπίπεδη στήριξη
στον Ποσειδώνα Λουτρακίου!

Απονέμουμε
το μετάλλιο της πόλης

Στην δεύτερη φωτογραφία, η εισήγηση του πρώην
Δημάρχου Παύλου Παύλου, προς το δημοτικό
συμβούλιο, η οποία έγινε δεκτή με ομόφωνη
απόφαση για απονομή του μεταλλίου του Δήμου, για
την εξαιρετική προσφορά του Σπύρου Γιαλοψού, στη
κοινωνία του δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγ,
Θειδώρων!

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΛΟΥΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

Ο,ΤΙ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ
9 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΔΩΣΕΣ
Ο τόπος χρειάζεται
φρέσκες ιδέες και οράματα

Και όχι ανακύκλωση προσώπων
Αγαπητοί συμπολίτες,
Η εφημερίδα μας εικοσιτρία και πλέον χρόνια
τώρα εκδίδεται ανελλιπώς και αποτέλεσε την
κύρια πηγή ενημέρωσή
σας.
Αυτά τα εικοσιτρία
χρόνια δεν απέφυγε
ποτέ να πάρει θέση σε
ότι αφορούσε στα ζητήματα του τόπου. Δεν
απέφυγε ποτέ να έρθει
σε σύγκρουση με συμφέροντα. Δεν απέφυγε
ποτέ να πει την αλήθεια,
ακόμα κι αν έθιγε πρόσωπα. Δεν προσπάθησε
να είναι αρεστή, δεν
χάιδεψε αυτιά. Αντίθετα
είχαμε πολλές συγκρούσεις. Πολλοί στάθηκαν
απέναντί μας, μας διέβαλαν, μας λασπολόγησαν και άλλοι μας επαίνεσαν. Όλοι κινούμενοι
από ιδιοτελείς θέσεις
και συμφέροντα. Η εφημερίδα όμως είχε ένα
στόχο που υπηρετούσε
και εξακολουθεί να υπηρετεί.
Το συμφέρον του τόπου
Σε όλες τις δημοτικές
αναμετρήσεις πήραμε
θέση. Αλλους στηρίξαμε
και σε άλλους σταθήκαμε απέναντι, μα κάναμε

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

πάντα αυτό που πιστεύαμε ότι εξυπηρετεί τον
τόπο. Είναι γνωστό ότι
στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές στηρίξαμε το συνδιασμό του
κ. Γκιώνη.
Σήμερα είμαστε απέναντί του. Εάν κοιτάγαμε
το συμφέρον μας, θα είμασταν με τον Γ. Γκιώνη
και την καινούργια του
παλιά παρέα Δημήτρη
πρωτονοτάριο - Σωτήρη
πέρα - Γιώργο ρουμελιώτη και πολλούς άλλους
παλιούς, παλιούς που
έχει στο ψηφοδέλτιό του
κάνοντας ανακύκλωση
και από άλλους συνδυασμούς του Παύλου και
Λογοθέτη.
Γιατί μόνον επί δημαρχεία σας κ. Γκιώνη,
ο πλουσιότερος δήμος,
πήρε δάνειο και χρέωσε
τους δημότες. 17 εκατομμύρια χρωστάει η
δημοτική εταιρεία που
διαχειρίζεται τα λουτρά.
Δεν μπορώ να μην
αναφερθώ στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό το
αγαθό που εάν χαθεί θα
φτωχύνει ο τόπος και θα
οδηγηθεί σε μαρασμό.
Αλήθεια 9 χρόνια τι έκανε προς την κατεύθυνση

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

της προστασίας του.
Ο,τι ήταν να δώσεις, το
έδωσες στα εννέα χρόνια που είσαι δήμαρχος.
Κουράστικες κύριε Γκιώνη και κούρασες.
Δεν έχει μέλλον ο τόπος με την σημερινή δημοτική αρχή και με την
ανακύκλωση των ιδίων
προσώπων από παλιούς
συμβούλους.
Αγαπώ τον τόπο μου
όπως όλοι εσείς τον
αγαπάτε. Είτε γεννηθήκατε εδώ, είτε επιλέξατε
αυτόν τον τόπο για να
μείνετε.
Ολοι θέλουμε να έχει
μέλλον αυτός ο τόπος.
Ας φροντίσουμε όλοι για
το καλό του. Ας σταθούμε πάνω από μικροσυμφέροντα και εκδουλεύσεις που με ευθύνη και
μοναδικό γνώμονα το
συμφέρον του Δήμου,
το μέλλον των παιδιών
μας ή των εγγονιών μας.

ΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΑΥΡΙΟ ΑΥΤΟΣ
Ο ΤΟΠΟΣ
Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο
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Με αγώνα και της Μαρίας
Πρωτοπαππά ο προαστιακός
στο Λουτράκι

Πρώτη στον αγώνα για την κατασκευή του αναπτυξιακού έργου της
σύνδεσης του Λουτρακίου με τον
σύγχρονο προαστιακό η Μαρία Πρωτοπαππά, το οποίο θα μετατρέψει
Λουτράκι - Ισθμό - Αγίους Θεοδώρους
και Αθήνα, σε μια γειτονιά! Ενώ παράλληλα με την υλοποίηση του έργου
του προαστιακού, διευκολύνεται ώστε
να ξεκινήσει άμεσα και η επέκταση του
νέου ΓΠΣ Λουτρακίου στο Λιβαδάκι!

Η Μαρία Πρωτοπαππά, είχε
ψηφίσει όλες τις αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, κόντρα στην
ανεξήγητη άρνηση του Γιώργου
Γκιώνη να μην υλοποιηθεί το έργο,
ενώ η Μαρία Πρωτοπαππά, διαρκώς, βρίσκονταν σε συνεργασία με
την κίνηση πολιτών και φορέων για
τον προαστιακό, της οποίας ηγείται
ο εκλεκτός συνδημότης μας, Δημήτρης Καραπατάς που γνωρίζει το
θέμα όσο κανένας άλλος!
Το έργο συνεχώς, υποστήριζε και
ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με την Μαρία Πρωτοπαππά, Σπύρος
Γιαλοψός, που είχε βοηθήσει στην
συλλογή των χιλιάδων υπογραφών
των πολιτών και των φορέων του
δήμου, ενώ κρατούσε το θέμα του
προαστιακού στην επικαιρότητα,
ως εκδότης, της εφημερίδας « Το
Βήμα Λουτρακίου-Περαχώρας &
Αγ.Θεοδώρων»!

ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΙΩΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΛΕΨΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΝΤΡΑ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Στις 4-12-2014 και στην συνάντηση
που είχε τότε με τον τότε βουλευτή
του νομού Κωνσταντίνο Κόλλια, ο
Γιώργος Γκιώνης δηλώνει :
«Για τον προαστιακό συμφωνήσαμε ότι η δημιουργία στάσης στον
Ισθμό αποτελεί την προτεραιότητα
μας.»
Και ενώ ο ένας μετά τον άλλο,
δημοτικοί σύμβουλοι ακόμα και της
παράταξης του Γιώργου Γκιώνη,
έσπευδαν να υπογράψουν το αίτημα
χρηματοδότησης του έργου, που είχε
αναλάβει να» τρέξει» στο αρμόδιο
υπουργείο, η πρωτοβουλία πολιτών

για τον προαστιακό, ο Γιώργος Γκιώνης, ολομόναχος, συνέχισε να
αντιστέκεται κάνοντας και άλλες
δηλώσεις :
«Από το να πάρουμε 15 εκατομμύρια ευρώ, για να έρθει ο προαστιακός στο Λουτράκι και να χωρίσει
την πόλη στα δύο, θα πάρουμε
ένα μέρος των χρημάτων για ένα
πεζοδρόμιο και η στάση του προαστιακού θα γίνει στον Ισθμό στου
Βασιλόπουλου.»
ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΛΩΠΤΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ
ΨΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΡΓΟΥ ΓΚΙΑΝΗ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ
ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. ΔΕΝ
ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
ΠΙΑ.

Το νέο, ελπιδοφόρο και νικηφόρο για τον δήμο μας
ανέτειλε στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό κέντρο Λουτρακίου
Το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό
Κέντρο Λουτρακίου αποδείχτηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τη
συμμετοχή των συνδημοτών μας,
καθώς και τον παλμό και τη ψυχή
του Δημοτικού Συνδυασμού ‘’αλλάzουμε ΜΑΖΙ’’, κατά την παρουσίαση των Υποψηφίων Δημοτικών του
Συμβούλων, την 12η Μαϊου 2019.
Η κατάμεστη αίθουσα, ο ενθουσιασμός των καλεσμένων και ο απολογισμός των 100 πρώτων ημερών της
παρουσίας του Συνδυασμού ήταν τα
κύρια χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά γνωρίσματα της εκδήλωσης.
Την εκδήλωση προλόγισαν και
αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα
και στον χαρακτήρα του κ. Καραπανάγου, λόγω της γνωριμίας τους
αλλά και της συνεργασίας τους
με τον υποψήφιο Δήμαρχο, οι κ.κ.
Αθανάσιος Παπανικολάου (Αντιπτέ-

ραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας
ε.α.), Ιωάννης Ραχωβίτσας (Επίτιμος
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας) και Πολυνίκης Τρυγάζης
(ΜαθηματικόςΦιλόσοφος).
Ακολούθησε η
ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου.
Ο κ. Καραπα-

Γεννήθηκα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και από 30ετίας
διαμένω στο Λουτράκι. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο
κόρες. Υπηρέτησα στην Ελληνική αστυνομία, συγκεκριμένα στην Άμεση Δράση και στο κέντρο επιχειρήσεων της
Άμεσης Δράσης στην ΓΑΔΑ, ήμουν εκπαιδευτής Αυτοπροστασίας για τρομοκρατικές και εγκληματικές επιθέσεις σε
μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα αστυνομικών και διετέλεσα
ειδικός γραμματέας των Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας του νομού Κορινθίας. Είμαι μέλος τους διοικητικού
συμβουλίου του ΔΟΚΟΠΑΠ και ενεργό μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Κ.Α.Π.Η Λουτρακίου- Περαχώρας. Η
αγάπη μου για την τρίτη ηλικία και τον τόπο μας εκφράζεται με την πλούσια δράση μου στο ΚΑΠΗ ΛουτρακίουΠεραχώρας, το οποίο μέχρι το 2015 υπολειτουργούσε.
Αγαπητοί φίλοι, ζητώ την υποστηρίξη σας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές προκειμένου να συνεχίσω το
έργο μου προς όφελος όλων μας.

νάγος, μεταξύ των άλλων, τόνισε:
‘’Είμαστε το Ανεξάρτητο γιατί
δεν στηριζόμαστε από κόμματα,
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και δεν
ακολουθούμε συμμαχίες.
Είμαστε πολεμιστές του φωτός,
έχοντας τις δικές μας δυνάμεις και
δεν αναζητούμε στηρίγματα για να
προχωρήσουμε με σταθερό βήμα
στο δρόμο που χαράξαμε.
Σήμερα γιορτάζουμε τις 100 ημέρες από την και το εννοούμε! Γιατί
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία,
για τον Συνδυασμό μας, το γεγονός
πως νέοι άνθρωποι μας εμπιστεύτη-

καν για να ξεκινήσουν την πολιτική
τους διαδρομή σε αυτοδιοικητικό
επίπεδο. Και δεν θα τους διαψεύσουμε.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι
37 υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
του Συνδυασμού, των οποίων διαβάστηκαν τα βιογραφικά και απηύθυναν τον δικό τους χαιρετισμό προς
τους καλεσμένους.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
συντόνισε η κα Δέσποινα Συρίγου
και την παρουσίαση των υποψηφίων
επιμελήθηκαν οι κυρίες Άννα Κρεμμύδα και Ελένη Κονδράρου.

Λάμπρου Γεώργιος
ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
με το συνδυασμό Παράταση
Δύναμη Δημιουργίας
με θέληση και γνώση
της υποψήφιου δημάρχου
ΜΑΡΊΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΆ
Δήμου Λουτρακιου Περαχώρας
Αγίων Θεοδώρων
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Δημοτικές εκλογές 2019
Σε αυτήν την... Συνομοταξία ανήκω
και εγώ! Και ήδη έχω αποφασίσει ποιον
ή ποια από τους διεκδικητάς του Δημαρχειακού θώκου θα ψηφίσω! Ομως
Οι εφετινές Δημοτικές υπό δύο προϋποθέσεις!
εκλογές είναι οι πιο διαΚατ' αρχήν δηλώνω οτι όλους τους
φορετικές εκλογές που υποψηφίους Δημάρχους και Συμβούέχουν γίνει μέχρι σήμερα, από οτι εγώ λους όλων των Συνδυασμών, τους
θυμάμαι. Η πρώτη και κύρια διαφορά θεωρώ έντιμους, δημιουργικούς και
είναι ότι γίνονται με το νέο εκλογικό προοδευτικούς πολίτες.
σύστημα της απλής αναλογικής. Και
Πρόθυμους να υπηρετήσουν τον
εξού του γεγονότος έχουν αρχίσει ήδη Δήμο και τους πολίτες. Ακόμη και
να κυκλοφορούν διάφορα σενάρια και αυτούς που έχουν πανεπιστημιακή
ιδέες που έχουν την λογική τους.
μόρφωση και παιδεία. Ομως όλα αυτά
Εκείνο όμως που εμένα απασχολεί δεν αρκούν, ούτε αρκούσαν όπως έχει
και με φοβίζει είναι η πιθανότητα την αποδειχθεί που ο Δήμος μας τα τελευδεύτερη Κυριακή μολονότι θα ξέρουμε ταία τουλάχιστον τριάντα χρόνια, έχει
ποιος ή ποια θα είναι Δήμαρχός μας, να κατρακυλήσει στις τελευταίες θέσεις
διαπιστώσουμε ότι ο Δήμαρχος ή Δη- από απόψεως προορισμού.
μαρχός μας, δεν έχει την πλειοψηφία ο
Με συνέπεια την οικονομική καχεξία.
Συνδυασμός τους.Ωστε να παίρνει απο- Και ερωτώ όλους τους υποψήφιους
φάσεις για τα σπουδαιότερα θέματα καλοπροαίρετα, πού είσασταν όλα αυτά
του Δήμου, που θα υλοποιούνται άμεσα. τα χρόνια της πτώσης βρε λεβέντες;
Αλλιώς οι αποφάσεις αυτές θα παίρ- Τώρα διαπιστώσατε την λανθασμένη
νονται κάθε φορά με διαφορετικές πλει- πορεία του Δήμου; Κάνατε υποδείξεις
οψηφίες. Ανάλογα με τις δυνατότητες σαν άτομα ή σαν φορείς εγγράφως
και ικανότητες του ή της Δημάρχου να για την βελτίωση της κατάστασης; Και
«πείθει» κάθε φορά και «ανάλογα» τις αφού τόοοσο αγαπάτε τον Δήμο μας,
μειοψηφίες για το συμφέρον του Δήμου γιατί όλα αυτά τα έργα και τις ελλείψεις
και των δημοτών η πρόταση!! Και «ο που τώρα περιγράφετε στα προγράέχων νουν νοήτω»!
ματά σας απαραίτητα φυσικά για μια
Η δεύτερη διαφορετικότητα είναι η σύγχρονη Λουτρόπολη παγκοσμίου
πληθώρα υποψηφίων Δημάρχων και κύρους δεν τα εθέτατε εγκαίρως στους
Συμβούλων. Σιγά βρε παιδιά μην σπρώ- Δημότες;
χνεστε όλοι θα πάρετε! Αυτό θα φέρει
Ομως ποτέ δεν είναι αργά. Ενωθείτε
σε δύσκολη θέση τους ψηφοφόρους.
σαν μία ισχυρή ομάδα. Δεσμευτήτε ότι
Γιατί λίγο πολύ όλοι σχεδόν είμαστε θα υπηρετήσετε τον Δήμο κάνοντας
γνωστοί, φίλοι και συγγενείς. Φυσικά οι πράξη το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει».
περισσότεροι - όπως είναι γνωστόν - θα με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο,
ψηφίσουν προσαρμόζοντας αυτές τις ανάλογα με το κύρος και τα προσόντα
ιδιότητες στην κομματική πειθαρχία. αυτού του Δήμου. Και φυσικά οι πηγές
Υπάρχει όμως ακόμη μία αρκετά μεγά- των απαιτούμενων πόρων. Ετσι θα
λη μερίδα πολιτών - να δούμε αυτούς αποδεικνύεται ότι δεν ενδιαφέρεστε
ποιος θα τους κερδίσει - κρίνοντας για θέσεις, αλλά αγωνίζεστε για αρχές,
κυρίως κατά την γνώμη τους. Ποιος ιδέες, ιδανικά, Δημοκρατία και πρόοδο.
είναι ο καταλληλότερος, έχοντας τις Και εγώ δηλώνω ότι θα είμαι ο πρώτος
γνώσεις, την ικανότητα και την θέλη- που θα σας ψηφίσω!
ση να εργαστεί για το συμφέρον, την
Ετσι αυτήν την ώρα η πρώτη προϋπρόοδο και την ευμέρια του Δήμου και πόθεση για να πάρει την ψήφο μου ο
των Δημοτών.
υποψήφιος ή η υποψήφια Δήμαρχος είναι να δηλώσει
υπεύθυνα ότι
Γεννήθηκα το 1964, κατάγομαι από το Βέλο
η φιλοδοξία
Κορινθίας και μετά την αποστρατεία μου
μου είναι να
ζω μόνιμα στο Λουτράκι, τόπο καταγωγής
προσφέρω τις
της συζύγου μου Ματούλας, θυγατέρας του
αείμνηστου Ιερέα, Τάκη Παντελέων.
υπηρεσίες μου
στον Δήμο. Με
Απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής ΕυελΓράφει ο
Γιάννης Λαζαρίδης

πίδων, της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής
Πολέμου, καθώς και της Σχολής Εθνικής
Αμυνας. Στην διάρκεια της στρατιωτικής μου
καριέρας, έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, επιχειρησιακές, εκπαιδευτικές, τεχνικές
και διοικητικές, με τελευταία την Διοίκηση
της Σχολής Μηχανικού στο Λουτράκι. Εχω αποκτήσει ιδιαίτερη
εμπειρία σε θέματα διοίκησης, διέυθυνσης τεχνικών έργων, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πολιτικής προστασίας.

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Νομού Κορινθίας και τέως Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.
Καθηγητής Οχυρωτικής στην Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχαβικού.
Το σύγγραμμά μου με τίτλο «Μετασεισμικός έλεγχος σε κτίρια.
Σεισμική παθολογία κτιρίων» έχει διδαχθεί στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και σε Τεχνικά Επαγγελματικά Ιδρύματα. Εχω
πραγματοποιήσει ομιλίες στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο
της πόλεως των Αθηνών, καθώς και στο ΕΜΠ.
Εχω τιμηθεί με τους Χρυσούς Σταυρούς του Τάγματος της Τιμής
και του Τάγματος του Φοίνικα, καθώς και με τον Ταξιάρχη του
Τάγματος του Φοίνικα, της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Είμαι πατέρας τριών νέων, του Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού με μεταπτυχιακές σπουδές, του Βασίλη, Νομικού με
μεταπτυχιακές σπουδές και του Αγγελλου-Ευάγγελλου, φοιτητή
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ροβήλος Αθανάσιος

υποστράτηγος Μηχανικού ε.α.
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Σύμβουλος
Π.Ε. Κορινθίας
Τηλ. 6944466342 ● Ε-mail: arovilos@yahoo.gr ●f.
Αθανάσιος Ροβίλος

όλες τις πνευματικές και σωματικές
μου δυνάμεις. Για την πρόοδο και την
ευημερία των Δημοτών. Και ακόμη
να καταστήσω το Λουτράκι, με το φιλόδοξο πρόγραμμά μου, αλλά και τα
ασυναγώνιστα προσόντα που διαθέτει,
και πάλι στην κορυφή του παγκόσμιου
τουρισμού.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ. Και να
γιατι: Πρώτον δεν αποβλέπω σε οικονομικά οφέλη. Αλλά μόνον φιλοδοξώ
να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Οπως
έχουν καθήκον και υποχρέωση όλοι οι
πολίτες να υπηρετούν την πατρίδα. Και
είναι σίγουρο πώς και αυτή θα τους το
αναγνωρίσει.
Το δεύτερο να δώσω την ευκαιρία
στους νεότερους να προετοιμαστούν
έγκαιρα και γρήγορα. Ωστε με την
εμπειρία που θα τους προσφέρω να συνεχίσουν την λαμπρή πορεία του Δήμου.
Ετσι αμέσως μετά την εκλογή μου
ως Δήμαρχος θα καλέσω τους άλλους
δύο υποψήφιους κατά σειρά επιτυχίας
να τους ανακοινώσω το σχέδιό μου και
το πρόγραμμά μου, που θα είναι και
πρόγραμμα τους δεσμευτικό, πρώτον
θα αναλάβουν ως Αντιδήμαρχοι τις δύο
πιο σπουδαίες υπηρεσίες του Δήμου,
π.χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Ωστε την άλλη τετραετία μετά από μια
ευγενή άμιλλα θα έλεγα. Ο λαός να
συγκρίνει και να εγκρίνει ποιος θα είναι
ο νέος Δήμαρχος.
Για να πάρει όμως ο Δήμος μας τη
μορφή και την αίγλη που όλοι ονειρευόμαστε θα πρέπει να γίνουν ορισμένα
έργα μακράς πνοής. Που όμως αυτά
δεν γίνονται σε μία ή δύο τετραετίες.
Θα προτείνω στους δύο αυτούς συνεργάτες μου το σχέδιό μου. Να προσλάβουμε 2-3 ΓΚΟΥΡΟΥ της τουριστικής
επιστήμης - γιατί περί επιστήμης πρόκειται - που έχουν τις ειδικές γνώσεις,
την εμπειρία και την δυνατότητα να μας
υποδείξουν - αφού πρώτα γυρίσουν
στον Δήμο βήμα προς βήμα - όχι μόνον
ποια πρέπει να είναι αυτά τα έργα και
πόσα. Αλλά από που θα βρεθούν οι
πόροι. Από επενδυτές, αλλά και από
τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Αφού θα τους πείσουμε, είναι
σίγουρο, δείχνοντας τα ολοκληρωμένα
σχέδια και μελέτες όταν έρθουν εδώ
για έλεγχο. Που δεν θα είναι ωφέλημα
οικονομικά μόνον για τον Δήμο και την
Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Γιατί

με τα ασυναγώνιστα προσόντα αυτού
του Δήμου, μπορούμε να φέρουμε
τουρίστες από την μακρινή ΚΙΝΑ, τις
ΙΝΔΙΕΣ, την ΙΑΠΩΝΙΑ, την ΑΜΕΡΙΚΗ, την
ΡΩΣΙΑ. Αλλά και πλούσιους επισκέπτες
από άλλες χώρες. Φυσικά και από άλλες
οικονομικές πηγές έκπληξη που θα είναι
άσσοι κρυμένοι στο μανίκι!!!
Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να
πεισθούν κάποια στιγμή οι πολίτες όχι
μόνον του Δήμου μας, αλλά όλης της
χώρας να κάνουμε πράξη τα δύο αξιώματα που είναι πώς «τα αγαθά κόποις
κτώνται», και «η ισχύς εν τη ενώσει»,
που έχουν εφαρμόσει ήδη από χρόνια
π.χ. μεγάλες αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες. Μεγάλες τράπεζες
διεθνούς κύρους και οικονομικής ισχύος. Μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχειακών
μονάδων. Διάφορες ομοειδείς μεγάλες
βιομηχανίες κ.λ.π.
Ακολουθώντας νέους σύγχρονους
κανόνες και μεθόδους και διάδοσης
παγκοσμίως των ασυναγώνιστων προσόντων του Δήμου. Ωστε να γίνουμε
Α-ΝΤΑ-ΓΩ-ΝΙ-ΣΤΙ-ΚΟΙ σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Τι συμμένη ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στο
άλλο φύλλο της εφημερίδας! Ολα τα
παραπάνω είναι πάρα πολύ ωραία και
καλά να τα λες, να τα γράφεις και να τα
ακούς. Ομως για να πραγματοποιηθούν
όλα χρειάζεται ατσάλινη θέληση, τόλμη,
φαντασία, όραμα, αποφασιστηκότητα, εργατικότητα, προγραμματισμός,
οργάνωση και συντονισμός όλων των
προσπαθείων των φορέων του Δήμου.
Και κυρίως ο καθολικός ευσυνείδητος
εθελοντισμός όλων των κατοίκων του
Δήμου, που θα αναλάβουν υπεύθυνα να
φέρουν εις πέρας ότι τους αναθέτει. Και
παράλληλα να υποδείξουν στα παιδιά
τους το χρέος για την αγάπη στην πόλη
και το περιβάλλον.
Ευχομαι αυτές οι εκλογές να γίνουν
με απόλυτο σεβασμό προς τους κανόνες που προβλέπονται από τους νόμους
του κράτους και το Σύνταγμα. Αλλά και
παράλληλα θα φανερώνει το ήθος και
τον πολιτισμό μας. Αποφεύγοντας το
κακό παράδειγμα που βλέπουμε συχνά
στο Κοινοβούλιο της χώρας. Και δυσφημίζουν έτσι το μεγαλύτερο κεφάλαιο
της χώρας μας τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Εγώ
πάντως όποιος και να είναι Δήμαρχός
μας θα είμαι στη διάθεσή του να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου.
ΤΑΒΕΡΝΑ

