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ΧΡΟΝΙΑ

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν.Δ.
ΚΎΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ 

Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Ρ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
Φίλες και φίλοι 

Δεν θα κουραστώ να σας ευχα-
ριστώ  από καρδιάς για το απί-
στευτο κύμα αγάπης με το οποίο 
υποδεχτήκατε την υποψηφιότητα 
μου. Είναι απίστευτη η συγκίνηση 
που μου χαρίζετε. 

Τώρα όμως είναι  η ώρα της 
Κοινωνίας της Εργασίας και του 
Μόχθου να σηκώσει την Πατρίδα 
Ψηλά. Η Κορινθία είναι το Σπίτι 
μας και αξίζει να ζήσουμε καλύ-
τερα, με ασφάλεια και χαρά. Τί-
ποτα δεν θα μας  χαριστεί και από 
κανένα αλλά έχουμε τα υλικά για 
να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον 
για τα παιδιά μας. Δεν μας  λείπει 
τίποτα. Ο Δήμος Λουτράκιου – Πε-
ραχώρας -  Αγίων Θεοδώρων με 
την Περαχώρα  ως ιστορική και 
κοινωνική ρίζα του Τόπου μας,  θα 
είναι πάντα στην αιχμή του δόρα-
τος της αναπτυξιακής διαδικασίας 
και εκεί θα παραμείνει και την 
επόμενη περίοδο.  

Ήρθε η ώρα να δημιουργήσου-
με νέο πλούτο και να τον ανακα-
τανέμουμε ισότιμα σε όλους τους 
πολίτες . Κανένας δεν πρέπει να 
μείνει πίσω. Δεν θα αφήσω τον 
παραγοντισμό, τον οπαδισμό και 
την ιδιοτέλεια, να αποκλείσει 
ολόκληρες κοινωνικές ομάδες 
από την κοινωνική και οικονομική 
ζωή του τόπου μας. 

Εδώ που είμαι, είμαστε και εκεί 
που θα πάω, θα πάμε όλοι μαζί 
γιατί η Κορινθία είναι το σπίτι μας 
και μας ενώνει, δεν περισσεύει 
κανείς

   

ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

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

ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΑΘΑΝΑΤΩΝ 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
Με μεγάλη θλίψη μέσα από αυτές τις 

άψυχες γραμμές, θέλω να εκφράσω 
τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του Αντώνη ή κυρ Αντώνη όπως 
τον έλεγαν οι μικρότεροι από σεβασμό και 
Αντωνάκη όπως τον έλεγε ο γράφων.
Υπήρχε μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας έδώ και 

μία εικοσαετία το λιγότερο. Τους ανθρώπους 
που ιδιαίτερα αγαπώ για διαφορετικούς λόγους 
τους φωνάζω 'ετσι όπως το ίδιο μιλούσα και 
για τον μακαρίτη τον πατέρα  μου, Κωστάκη 
τον αποκαλούσα. Και στον Αντωνάκη και στον 
Κωστάκη έβλεπα την ίδια ευχαρίστηση και χαρά 
στο πρόσωπό τους, ακούγοντας το όνομά τους. 
Ο γνωστός και προσφιλής σε όλους μας κυρ 
Αντώνης με την υπερβατική του προσωπικότητα 
υπηρέτησε σε όλη τη ζωή αρχές και αξίες 
που τον έκαναν να ξεχωρίζει ως άνθρωπος. 
Tο αδιαμφισβήτητο συγγραφικό του έργο 
κοινωνικό και πολιτιστικό αφού έχει γράψει 
πάνω από τέσσερα βιβλία, αποτελεί μία 
πελώρια παρακαταθήκη με κορυφαίο το 
βιβλίο "ΣΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ", 
το οποίο εκδόθηκε επί Δημαρχίας Γιάννη 
Γιωτάκη ,  αποτελε ί  την  κορωνίδα της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. 
Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, 
τότε το κενό που αφήνει ο θάνατος του 
Αντώνη Κουκουλά ε ίναι  πολύ μεγάλο.  
 -Έδινες μαθήματα σε όλους με τους 
οπο ίους  συνεργάστηκες  ( εάν  δεν  σε 
ά κουγαν  κακό  του  κ εφαλ ιού  του ς ) .  
Δίδαξες με την νηφαλιότητα του πνεύματός σου 
πολλούς ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
όπου όσοι σε άκουσαν βγήκαν κερδισμένοι, 
αλλά στο τέλος σε πλήρωναν με το τίμημα 
της αχαριστίας, όπως εσύ ο ίδιος μου είχες 
εκμυστηρευθεί μαζί με πολλά άλλα. 

Είχαμε Αντωνάκη μου ξεκινήσει τον σκελετό 
του βιβλίου που θα φτιάχναμε για την τοπική 
αυτοδιοίκηση του δήμου μας, τους δημάρχους 
που πέρασαν και τους δημοτικούς συμβούλους 
απο την μεταπολίτευση έως σήμερα.
Σου υπόσχομαι ότι θα το προχωρήσουμε 

μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  κ ό ρ η  σ ο υ  Γε ω ρ γ ί α .  
Κλείνω με τα λόγια του Δημήτρη Τσάτσου 
που γνωρίζω ότι είχατε ιδιαίτερη φιλία αφού 
υπήρξες υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων.

"Κανένα κακό δεν επιβιώνει και καμμία 
κρίση δεν ριζώνει εάν η κοινωνία δεν το 

δέχεται ή έστω ανέχεται."

Σπύρος Γιαλοψός 
ΕΚΔΟΤΗΣ της Εφημερίδας 

Βήμα Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 
Θεωδώρων

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ

Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου “Παπα-
νικολής” στον πόλεμο του 1940 Μιλ-
τιάδης Ιατρίδης γεννήθηκε το 1906 

στο Σοφικό Κορινθίας και υπήρξε μαζί με τους 
άνδρες του ηρωικές μορφές του μαχόμενου 
γένους.

Μετά τη βύθιση δύο έμφορτων με όπλα και 
πυρομαχικά πλοίων του εχθρού, τα συνοδά 
πλοία έριξαν δεκάδες βόμβες βυθού για τη 
βύθισή του.

Ήταν 24 Δεκεμβρίου 1940 και οι άνδρες του 
Ιατρίδη έπρεπε να κάνουν απόλυτη ησυχία.

Έτσι πέρασαν την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων 
σιωπηλοί στο βυθό της θάλασσας και κυνηγημένοι από το ιταλικό 
Ναυτικό.

Ένας από τους ναύτες του Ιατρίδη, ο Νικόλαος Τασιάκος, διηγή-
θηκε αργότερα ότι ανήμερα των Χριστουγέννων οι άνδρες έγνεφαν 
τα “χρόνια πολλά”, αφού κανένας δεν έπρεπε να βγάλει μιλιά.

Το υποβρύχιο παρέμενε στο βυθό των κροατικών ακτών και 
η οικονομία στο οξυγόνο ήταν επιβεβλημένη. Ήταν τα σιωπηλά 
Χριστούγεννα του Παπανικολή.

Για το σπουδαίο κατόρθωμά του να καταστρέψει 25.000 τόνους 
όπλων και πυρομαχικών του εχθρού, ο κυβερνήτης Ιατρίδης προ-
βιβάστηκε άμεσα σε αντιπλοίαρχο επί ανδραγαθία και του απονε-
μήθηκε το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας στις 30 Δεκεμβρίου 1940.

Όταν επέστρεψε με το πλήρωμά του στη βάση, έγινε κακός χα-
μός. Ένα μέλος του πληρώματος του τρομερού αυτού υποβρυχίου 
διηγήθηκε πως όταν έφτασαν στη βάση υποβρυχίων, οι σειρήνες 
από όλα τα καράβια δεν σταματούσαν και η μπάντα του Ναυτικού 
έπαιζε συνέχεια.

Σήκωσαν τον κυβερνήτη στους ώμους και από τη βάση, από το 
μόλο, τον πήγαν στο ναυπηγείο.

Το υποβρύχιο πάντα είχε σαν ορμητήριο και καταφύγιο τον όρμο 
Σελόντα για το μεγάλο βάθος των νερών του.

Σε άλλη περιπολία τα μεσάνυχτα της 29ης Ιανουαρίου 1941, 
εντόπισε ένα φορτηγό εχθρικό πλοίο, πλέοντας στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Με μια τορπίλη το βύθισε, καταδιώχθηκε όμως από 
τρία αντιτορπιλικά, αλλά διέφυγε για μια ακόμη φορά.

Ο Ιατρίδης εκτέλεσε πολλές ακόμη πολεμικές περιπολίες, αντι-
μετωπίζοντας πλήθος κινδύνων.

Μετά τη συνθηκολόγηση της χώρας μας, το υποβρύχιο δεν κατέ-
θεσε τα όπλα, αλλά κατέφυγε στη Μέση Ανατολή για να συνεχίσει 
τη μάχη, στις διαταγές της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Ιατρίδης αντικαταστάθηκε από τον υποπλοίαρχο Ρουσσέν στα 
ηνία του Παπανικολή κατά τη δεύτερη φάση του πολέμου και το 
υποβρύχιο έζησε νέες δόξες και με το νέο κυβερνήτη του.

Το Νοέμβριο του 1942 ο Παπανικολής βυθίζει στα Δωδεκάνησα 
ένα φορτηγό πλοίο 8.000 τόνων και κατόπιν έστειλε στον υγρό 
τάφο μερικά ακόμη ιταλικά και γερμανικά ιστιοφόρα, ενώ αιχμα-
λώτισε ένα από αυτά.

Το υποβρύχιο πραγματοποίησε στη Μέση Ανατολή συνεχείς πε-
ριπολίες, αλλά μετά την απελευθέρωση επίστρεψε στην Ελλάδα 
και παροπλίσθηκε το 1945.

Ο πυργίσκος του Υ/Β Παπανικολής διατηρήθηκε στη βάση υπο-
βρυχίων και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Ναυτικό Μουσείο 
Ελλάδος στον Πειραιά (Ζέα).

Ο Ιατρίδης ερχόταν κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της 
κατοχής στον όρμο Σελόντα, για να παραλάβει σαμποτέρ και 
κατασκόπους των συμμάχων, τους οποίους μετέφερε στην Κρήτη 
και τη Μέση Ανατολή, για να συνεχίσουν τις δολιοφθορές τους 
στον εχθρό.

Ο ποιητής Λορέτζος Μαβίλης (1860-1912) είπε ως τραυματίας 
λίγο πριν ξεψυχήσει: “Δεν περίμενα τόσο μεγάλη τιμή να πεθάνω 
για την Ελλάδα”. Η κεντρική πλατεία της Ιθάκης φέρει το όνομά του!

Επιμέλεια: Κώστας Στάμου

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Κορίνθιες και Κορίνθιοι, 
Φίλες και Φίλοι, 
Άλλη μια εκλογική αναμέτρηση είναι προ των πυ-
λών. Μια κρίσιμη αναμέτρηση,  για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.
ΑΛ. που πρέπει να αποτελέσει και πάλι τον ισχυρό 
πόλο στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Και 
γί  αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, αφήνοντας 
στην άκρη πικρίες του παρελθόντος και κοιτώντας 
το μέλλον με νηφαλιότητα, ψυχραιμία και λογική 
πολιτική σκέψη. 
Με ξέρετε και σας ξέρω πολύ καλά. Περάσαμε 
πολλά μαζί. Ωραίες αλλά και πολύ δύσκολες στιγ-
μές. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του ιστορικού μας ηγέτη Ανδρέα 
Παπανδρέου, έλαχε να σηκώσει στις πλάτες του 
ένα τεράστιο φορτίο. Η «βόμβα έσκασε στα χέρια 
του», παρότι υπήρχαν τεράστιες ευθύνες από τη δι-
ακυβέρνηση Καραμανλή που δεν αποδόθηκαν ποτέ. 
Φάνηκε έτσι ως μοναδικός υπαίτιος της οικονομικής 
λαίλαπας που έπληξε τότε τη χώρα, με τη «συμβολή» 
και πολλών μέσων ενημέρωσης εκείνης της περιόδου 
και τιμωρήθηκε πολύ σκληρά. 
Κάποιοι μείναμε πιστοί παλεύοντας από το ίδιο μετε-
ρίζι, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν τον εύκολο δρόμο της 
φυγής και του διεξόδου σε ένα πολιτικό καταφύγιο 
πιο «ασφαλές» για την πολιτική τους επιβίωση. Σί-
γουρα, οι εξελίξεις και η ιστορία θα κρίνει πολλά και 
θα τους κρίνει όλους… 
Προσωπικά παρέμεινα πιστή στις αρχές και στις 
αξίες για τις οποίες πάλεψα και παλεύω όλα αυτά τα 
χρόνια. Κι αυτό το πλήρωσα ακριβά αρκετές φορές… 
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες εκείνης της περιόδου, 
θεωρώ ότι έπραξα το καθήκον μου, με μοναδικό 
γνώμονα το συμφέρον της χώρας και της Κορινθίας. 
Λοιδορήθηκα, εξυβρίστηκα, απειλήθηκα, εγώ και η 
οικογένειά μου. Βαθιά μέσα μου όμως ήξερα ότι έκα-

να το σωστό για την πλειοψηφία των 
πολιτών κι αυτό φαίνεται πια καθαρά 
όσο περνά ο καιρός και διαπιστώ-
νουν πλέον όλοι, ότι βαδίζαμε ένα 
δύσβατο μονοπάτι που χωρίς αυτές 
τις δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφά-
σεις, θα μας οδηγούσε στα βράχια και 
στην απόλυτη καταστροφή. 
Σήμερα μπορώ και πάλι να σας 
κοιτάω στα μάτια όπως έκανα πάντα. 
Γιατί τα έχω καλά με τη συνείδησή 
μου, θεωρώντας ότι έκανα αυτό 
που έπρεπε. Η μετέπειτα πολιτική 
αστάθεια άλλαξε το πολιτικό σκη-
νικό, φέρνοντας στην κυβέρνηση 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση και η λογική 
αγανάκτηση του κόσμου, έφερε 
επιλογές οι οποίες οδήγησαν τελικά 
τη χώρα σε περιπέτειες. Δεν ρίχνω 
ευθύνες σε κανέναν και ειδικά στους 
συμπολίτες μου στην Κορινθία. Τους 
υποσχέθηκαν «λαγούς και πετρα-
χήλια», πούλησαν ψεύτικες ελπίδες 
λέγοντας ότι μόνο αυτοί μπορούν 
να οδηγήσουν τη χώρα και πάλι 
στο ξέφωτο λες και είχαν το μαγικό 

ραβδί. Τελικά, τους εξαπάτησαν. Ο κ. Τσίπρας τους 
διέψευσε με τον πλέον εμφανή τρόπο και δυστυχώς 
αυτό ζημίωσε τη χώρα. 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ. αυτή τη στιγμή είναι ο μο-
ναδικός εκφραστής της Δημοκρατικής Παράταξης 
και του χώρου της Κεντροαριστεράς. Σας ζητώ να 
ενισχύσετε τα ποσοστά του, ώστε να μπορεί να παίξει 
καθοριστικό ρόλο προς την προοδευτική κατεύθυνση. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει γιατί έχουμε επεξεργαστεί συ-
γκεκριμένες προγραμματικές θέσεις για την ανάπτυξη 
,τις επενδύσεις ,την παραγωγή νέου πλούτο  και την 
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους .
Θέλουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την απο-
κομματικοποίηση του κράτους, αλλά και την σθεναρή 
διαπραγμάτευση για την μείωση των πλεονασμάτων 
και τις αλλαγές στο Υπερταμείο , που είναι θηλιά στο 
λαιμό μας . 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μονοπωλήσει την 
εξουσία η Ν.Δ. Κι αυτό μπορεί να γίνει με την ενί-
σχυση των ψηφοδελτίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ. Την 
ενίσχυση της ιδέας μιας ανανεωμένης σοσιαλδημο-
κρατίας, με ειλικρίνεια και καθαρές κουβέντες μεταξύ 
πολιτικού και πολίτη. Πρέπει να δράσουμε όλοι 
μαζί, ώστε μετά από αυτές τις εκλογές ο χώρος της 
κεντροαριστεράς να έχει ισχυρή φωνή στην Βουλή . 
Προσωπικά, θέλω να προσφέρω και να συνεισφέ-
ρω σε αυτή την προσπάθεια. Με τη δική σας στήριξη 
και ψήφο στις 7 Ιουλίου θα μου δώσετε τη δύναμη να 
ανταποκριθώ σε όσα πρεσβεύουμε και σε όσα ζητά 
και απαιτεί από εμάς η πλειοψηφία των πολιτών που 
θέλουν να επιστρέψουν «στο σπίτι τους», στη μεγάλη 
δημοκρατική παράταξη που πάντα ήταν μπροστά στις 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στη χώρα προς 
όφελος των πολλών. 

Κατερίνα Γκέκη – Φαρμάκη
π. βουλευτής Κορινθίας 
Υποψήφια Βουλευτής Κορινθίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.

ΜΑΖΙ ΑΝΤΕΞΑΜΕ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!
ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!  - ΠΑΜΕ ΠΑΛΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ! 
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Κάτι δεν πάει καλά

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Όταν τα χοντρά αντι-
κείμενα, καρέκλες, τρα-
πέζια, κρεβάτια, ψυγεία 
κλπ. περισυλλέγονται από 
τα απορριμματοφόρα του 
Δήμου ύστερα από 5-6 τη-
λεφωνικές κλήσεις και 2-3 
αυτοπρόσωπες καταγγελί-
ες γειτόνων, κι αφού, παρά 
ταύτα, περάσουν κάποια 
δεκαήμερα, κάτι δεν πάει 
καλά.

Όταν τρυπάει μια σωλήνα ύδρευσης και 
το νερό τρέχει ημέρες στους δρόμους, 
παρόλο που από εκεί περνάνε εκατοντάδες 
δημότες, δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλλη-
λοι του Δήμου, κάτι δεν πάει καλά.

Όταν η κυρία πετάει το διπλό στρώμα 
στο πεζοδρόμιο, που λόγω του όγκου του 
καταλαμβάνει και μέρος του δρόμου, ενώ 
ξέρει ότι από εκεί δεν περνάει το απορριμ-
ματοφόρο, κάτι δεν πάει καλά.

Όταν τα ρολόγια που έχουν τοποθετηθεί 
στην παραλία με έξοδα των δημοτών και 
τις περισσότερες ημέρες του χρόνου, κυ-
ρίως τα καλοκαίρια, δεν λειτουργούν, κάτι 
δεν πάει καλά.

Όταν το νεαρό δεντράκι σφυροκοπείται 
ανηλεώς από το στρατηγό άνεμο με κίν-
δυνο να σπάσει κι ο γείτονάς του δεν το 
δένει στον πάσσαλο για να γλιτώσει, κάτι 
δεν πάει καλά.

Όταν ο  δημότης καταστηματάρχης 
κεντρικού δρόμου, που μένει 2-3 δρό-
μους από την κεντρική λεωφόρο, φέρνει 
κατακαλόκαιρο το αυτοκίνητό του για 
πάρκινγκ στην οδό Ελ. Βενιζέλου, κάτι 
δεν πάει καλά. Πολύ περισσότερο όταν ο 
υποφαινόμενος ρώτησε φίλο του κατα-
στηματάρχη: Γιατί φέρνεις το αυτοκίνητο 
καλοκαιριάτικα στην οδό Ελ. Βενιζέλου; Η 
απάντηση ήταν: Γιατί να μην το φέρω, για 
να διευκολύνω το Δήμαρχο;

Ε, εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια.
Όταν σε πολλά σημεία της πόλης δεν 

υπάρχουν πινακίδες με τα ονόματα των 
οδών κι όπου υπάρχουν είναι ξεθωρια-
σμένες, κάτι δεν πάει καλά. Εξαίρεση όσες 
υπάρχουν σε στύλους.

Όταν στην κεντρική πλατεία - 25η Μαρ-
τίου - στη μόστρα της πόλης δεν κόβει 
κάποιος τις αγριάδες και τις μολόχες που 
έχουν θεριέψει και στη θέση τους να βάλει 
μερικές τριανταφυλλιές ή κάποιο άλλο 
καλλωπιστικό φυτό, κάτι δεν πάει καλά.

Όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα, θα 
ενημερωθούμε από τα μπαλκόνια.

Επειδή, όμως, το Λουτράκι είναι μια 
αμιγώς τουριστική λουτρόπολη, που λόγω 
των φυσικών καλλονών της είναι γνωστό 
και πέραν των ορίων της χώρας.

Επειδή αδικείται από την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται σήμερα.

Επειδή οι επαγγελματικές ασχολίες της 
πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής 
σχετίζονται με τον τουρισμό.

Και επειδή ο εθελοντισμός δεν είναι 
μόνο ικανοποίηση κι ευαρέσκεια αλλά 
και θεάρεστη πράξη, οφείλουν δημότες, 
δήμος, εθελοντισμός και φιλοξενία να 
συνεργαστούν, επ’ αγαθώ των δημοτών 
και παρεπιδημούντων.

Ιωάννης Παπαγεωργίου

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 40 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ  
Τηλ. 27440 65212 Κιν. 6944 535 268

• Υδραυλικά • Καλοριφέρ 
• Αποχετεύσεις • Αποφράξεις

Αδειούχος Υδραυλικός - Αρ. Αδείας Κ. 59

Οι εκλογές της  7ης Ιουλίου είναι σημαντικές για την 
Δημοκρατική παράταξη και θα κρίνουν εν πολλοίς την 
πορεία του προοδευτικού χώρου τα επόμενα χρόνια.
Η παράταξη μας δοκιμάσθηκε και πλήρωσε όσο 
κανένας άλλος πολιτικός φορέας την οικονομική κρίση 
και την λαίλαπα του λαϊκισμού.
Στάθηκε όμως όρθια, επιτελώντας το ιστορικό της 
χρέος να είναι πάντα φάρος ελπίδας για τον λαό και 
το έθνος.
Τώρα που όλα τα απεχθή προσωπεία του λαϊκισμού 
έπεσαν με θόρυβο, το ΚΙΝΑΛ, πρέπει να αποτελέσει 
ανάχωμα στην  δεξιά παλινόρθωση που είναι προ 
των πυλών.
Η Δημοκρατική παράταξη λαβωμένη είναι αλήθεια 
και τεμαχισμένη, οφείλει να ισχυροποιηθεί για να 
αποτελέσει την μόνη εγγύηση δημοκρατικής πορείας 
των θεσμών αλλά και να προασπίσει τις λαϊκές 
κατακτήσεις, που η ίδια καθιέρωσε και θεσμοθέτησε.
Είναι ιστορική ευθύνη αλλά και χρέος όλων όσων 
αντιλαμβανόμαστε την ιστορική συγκυρία αλλά και 
την ιστορική μας ευθύνη, να πάρουμε την παράταξη 
στην δική μας πλάτη.
Απευθύνω κάλεσμα ενότητας και συσπείρωσης 
στα κομματικά και κοινωνικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
Κορινθίας αλλά και στα στελέχη όλων των φορέων 
του ΚΙΝΑΛ, να συστρατευθούν για την αναγέννηση 
του Προοδευτικού χώρου.
Το 2015 πολλά από τα στελέχη μας, σαγηνεύθηκαν από 
τις σειρήνες του χειρότερου λαϊκισμού που γνώρισε η 
Ευρώπη. Απελπίστηκαν και απογοητεύθηκαν από την 
πολιτική αυταπάτη του πρώτη φορά Αριστερά.
Τώρα είναι η ώρα να επιστρέψουν στον πολιτικό τους 
χώρο, για να ξανακτίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την μεγάλη 
Παράταξη, που είναι το πεπρωμένο της πατρίδας μας.
Η Δημοκρατική παράταξη ήταν, είναι και πάντα θα είναι 
υπόθεση όλων των πολιτών που βρίσκονται απέναντι 
από το αντιλαϊκό πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού 
και τον επικίνδυνο λαϊκισμό της σταλινικής Νέο-
αριστεράς.
Σύντροφοι, σας ζητώ να ξαναδώσουμε μαζί τον αγώνα 

της 7ης Ιουλίου.
Μας πίκραναν πολλά και μας χώρισαν αρκετά, αλλά 
πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.
Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι σε όσες ιστορικές 
περιόδους η Δημοκρατική παράταξη έχασε τον δρόμο 
της, την πλήρωσε άσχημα και το έθνος μας και ο λαός 
μας.
Είναι λοιπόν η στιγμή, να γυρίσουμε όλοι στο πολιτικό 
μας σπίτι.
Είναι η στιγμή να το φτιάξουμε και πάλι από την 
αρχή, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος και χωρίς τις 
συμπεριφορές που πόνεσαν και απογοήτευσαν.
Σύντροφοι στην Κορινθία καλό αγώνα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ
Καρδιολόγος
Υποψήφιος βουλευτής
ΚΙΝΑΛ Κορινθίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ 
Κάλεσμα ενότητας στα στελέχη 

του ΠΑΣΟΚ Κορινθίας
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Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ 
η λέξη κλειδί στην 
παγκοσμιοποιημένη 
σήμερα οικονομία.  
Δυστυχώς όμως όλες 
οι πολιτικές ηγεσίες 
της χώρας μας δεν 
φρόντισαν εγκαίρως 
και εξ αρχής να 

αναλύσουν και να ερμηνεύσουν σωστά 
για τις επιπτώσεις στην οικονομία 
αυτού του παράγοντα, με κατάλληλη 
επιμόρφωση όλων των στελεχών των 
φορέων της ελληνικής οικονομίας. Κι 
αυτό δεν έγινε, κατά τη γνώμη μου, γιατί 
θα είχε μεγάλο πολιτικό κόστος. Κι αυτό 
επειδή ασφαλώς, αρχικά τουλάχιστον, 
θα προβλέποντο οικονομικές θυσίες του 
λαού. 
Έτσι κανείς δεν αναλάμβανε αυτό 
το πολιτικό κόστος όμως, παρά την 
εμπειρία του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου και τον εμφύλιο σπαραγμό 
που ακολούθησε και παρά τα 
κολοσσιαία ποσά σε δισεκατομμύρια 
που διετέθησαν στη χώρα μας για την 
ανοικοδόμησή της, όπως αρχικά της 
αμερικανικής “ΟΥΝΡΑ”, του σχεδίου 
ΜΑΡΣΑΛ, του σχεδίου ΤΡΟΥΜΑΝ, των 
πακέτων 1-2-3 ΝΤΕΛΟΡ, τα μεσογειακά 
προγράμματα στήριξης, τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ., που απέβλεπαν 
και αποβλέπουν στην ανύψωση 
όλων των κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας, τα κατασπαταλήσαμε μαζί 
με τα δισεκατομμύρια των δανείων, 
προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις 
παράλογες εν πολλοίς απαιτήσεις των 
συνδικάτων για τη συνεχή αύξηση των 
μισθών.
Για να... ομολογήσει σε μια έξαρση 
ειλικρίνειας ο... φίλος μου κ. Πάγκαλος, 
ότι όλοι μαζί τα φάγαμε!!!
Έτσι φτάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια σε 
αυτή την τραγική κατάσταση, αλλά και 
με τρωθέν το γόητρο, την αξιοπρέπεια 
και την υπερηφάνεια του λαού μας.
Όμως μέχρι να καταλογιστούν - εάν 
ποτέ καταλογιστούν - οι πολιτικές ή 
οι ποινικές εάν υπάρχουν ευθύνες. Ας 
παύσουμε να κλαίμε τη μοίρα μας, επάνω 
από τα ερείπια. Κι ας αποφασίσουμε 
όλοι μαζί - γιατί όλοι έχουμε ευθύνες - 
να βρούμε τρόπους και με κατάλληλες 
ενέργειες να βγούμε από το σκοτεινό - 
ακόμη και σήμερα - τούνελ, όσο γίνεται 
γρηγορότερα. Χωρίς ακρότητες που 
δυναμιτίζουν όχι μόνο την απαραίτητη 
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, αλλά 
γινόμαστε και στόχος δυσμενών σχολίων 
από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, με 
αντίκτυπο στη “βαριά” βιομηχανία της 
χώρας, τον τουρισμό, και όχι μόνο.
Με ψυχραιμία, εργατικότητα, 
μεθοδικότητα και προγραμματισμό να 
ανακτήσουμε και πάλι το σεβασμό και 
την αξιοπιστία όλων των λαών της γης.
Στην πορεία αυτή απαραίτητο είναι 
να μπουν μπροστάρηδες όλες οι 
υγιείς πνευματικές ηγεσίες της χώρας, 
που θα εμπνεύσουν το λαό και θα 
τον βοηθήσουν να ξεδιπλώσει τα 
ανεξάντλητα πνευματικά, πολιτιστικά, 
ιστορικά και ψυχικά του αποθέματα. Για 
να αποκτήσει και πάλι αυτοπεποίθηση 
για τις δυνατότητες και τις ικανότητές 
του.
Και εάν χρειαστεί να χτυπήσουν με 
δύναμη τη γροθιά τους (οι πνευματικοί 
ηγέτες) στο τραπέζι οποιουδήποτε 
Πρωθυπουργού, προκειμένου να αλλάξει 
τη λανθασμένη πορεία της χώρας, έστω 
κι αν αυτό έχει ανάλογο πολιτικό κόστος.
Αλλά ας έρθουμε στο θέμα μας, που 
είναι ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Μετά από αυτή 
τη μεγάλη, όπως απαραίτητη κατά τη 
γνώμη μου, εισαγωγή, προκειμένου να 

μπούμε στον πυρήνα του σπουδαίου 
αυτού θέματος.
Ο ορισμός και η φιλοσοφία του 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ είναι κατά τη 
γνώμη μου η προσφορά προϊόντων 
και υπηρεσιών άριστης ποιότητας με 
το χαμηλότερο δυνατόν κόστος ανά 
εργάσιμη ώρα και με το μεγαλύτερο 
δυνατόν, αλλά ελεγχόμενο από την 
πολιτεία ΚΕΡΔΟΣ.
Κι αυτό ισχύει για όλες τις χώρες χωρίς 
εξαίρεση.
Για να υπάρχει όμως ΚΕΡΔΟΣ, απαραίτητο 
είναι να υπάρχει ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης 
ποιότητας που θα εξάγεις και θα πουλάς 
ακόμη και σε ανταγωνίστριες χώρες, 
εισάγοντας πολύτιμο συνάλλαγμα, που 
θα είναι πλούτος για τη χώρα και θα 
διανέμεται δίκαια στο λαό, άλλοτε υπό 
μορφή αυξήσεως του εισοδήματός 
του κι άλλοτε υπό μορφή προσφοράς 
ανώτερης παιδείας και πολιτισμού, 
ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, 
ασφάλειας, συγκοινωνιών κλπ. Κι ακόμη 
η δημιουργία ενός “γόνιμου εδάφους” 
για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτών, 
που με την κατασκευή μεγάλων έργων, 
απαραίτητων ειδικά σε ζωτικούς τομείς 
και κλάδους που η χώρα μας υπερέχει 
συγκριτικά, λόγω της γεωπολιτικής, 
γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά και 
του πλούτου που διαθέτει σε ξηρά και 
θάλασσα.
Αυτές οι δύο λέξεις, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, είναι οι δύο 
πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας.
Για να δούμε όμως τι έχει πετύχει η χώρα 
μας τα τελευταία 30 χρόνια σε αυτούς 
τους τομείς!
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με εισαγωγές 
παντζάρια από τη ΓΑΛΛΙΑ, λεμόνια 
από την ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, σκόρδα από 
την ΚΙΝΑ, κρεμμύδια από ΙΝΔΙΑ, 
πατάτες από ΑΙΓΥΠΤΟ, κρέατα από 
γειτονικές χώρες. Αυγά και βερίκοκα 
Διαμαντοπούλου από... ΤΟΥΡΚΙΑ! Τότε 
ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ είναι αρνητικός. 
Κι αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι 
αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και πολλοί 
άλλοι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, 
εξαιτίας της υπερβολικής φορολογίας, 
του υπερβολικού κόστους, στα καύσιμα, 
στον ηλεκτρισμό, στα φυτοφάρμακα, στα 
λιπάσματα, στον ΦΠΑ κλπ. Αλλά και οι 
έμποροι, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες 
επικαλούνται τους ίδιους παράγοντες 
σχεδόν και επιπλέον τους διάφορους 
ειδικούς φόρους από τα διάφορα ταμεία 
των εργαζομένων κλπ.
Αλλά και στη βιομηχανία υστερούμε 
απελπιστικά, γιατί πέραν των άλλων 
απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό αριθμό 
πελατών, δηλαδή των 10.000.000 
Ελλήνων. Για να γίνει όμως ανταγωνιστική, 
θα πρέπει αρχικά τουλάχιστον να έχει 
τη στήριξη του κράτους, προκειμένου 
να παράγει περισσότερα και καλύτερης 
ποιότητας προϊόντα για εξαγωγή. Κι 
αυτό θα το πετύχει, κατά τη γνώμη μου, 
με την αλλαγή όλου του μηχανολογικού 
εξοπλισμού που σήμερα είναι δεύτερης 
γενιάς, ενώ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
πέμπτης γενιάς, όπως θα λέγαμε F35!!! 
Κι ακόμη εξειδικευμένων εργαζομένων, 
έναντι των τελείως ανειδίκευτων ξένων 
που έχουν έρθει στη χώρα μας. 
Κι όλα αυτά, επειδή, όπως έγραψα 
πιο πάνω, κατασπαταλήσαμε τα 
δισεκατομμύρια που προορίζοντο 
ακριβώς για την ανάπτυξη όλων των 
κλάδων της οικονομίας. Και είναι 
σίγουρο πως εάν οι πολιτικοί μας ηγέτες 
ακολουθούσαν τη νοικοκυρεμένη αυτή 
σωστή στρατηγική, όπως πρέσβευαν 
οι σύγχρονοι οικονομικοί σοφοί 
της Ελλάδας, όπως ο Ζολώτας, ο 

Μαντζαβίνος, ο Αγγελόπουλος και 
άλλοι. Σήμερα η χώρα μας θα ήταν μία 
από τις ισχυρότερες οικονομικά χώρες 
της Ευρώπης, αν όχι η ισχυρότερη.
Κι ένα ακόμη παράδειγμα της “βαριάς” 
ελληνικής βιομηχανίας, δηλαδή τον 
τουρισμό, που υπηρέτησα 40 χρόνια. Τη 
σημερινή κατάσταση στο Δήμο μας την 
είχα καταγράψει σε κείμενα στο “Βήμα” 
Λουτρακίου - Περαχώρας από το 1993 
- το 2000, 2002, 2003 και 2004 και 
είχα προβλέψει σε μια Γενική Συνέλευση 
των ξενοδόχων πως δεν θα ζω για να 
στενοχωριέμαι, όταν οι περισσότερες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα περάσουν 
- όπως ήδη έχουν περάσει - σε ξένα 
χέρια. Δυστυχώς όμως... ζω!!!
Αλλά και σε Δημοτικό Συμβούλιο το 
2004, σε συζήτηση με ανάλογο θέμα, 
ζήτησα να προτείνω ένα σχέδιο για 
να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και 
μάλιστα θα αναλάμβανα το κόστος 
τυχόν αποτυχίας και εννοούσα το 
οικονομικό κόστος της τυχόν αποτυχίας. 
Το αποτέλεσμα το φαντάζεστε πιστεύω. 
Όπως γίνεται κάθε φορά, όταν κάποιος 
τολμήσει να προτείνει ή να υποδείξει 
κάτι!
Η πρόταση ήταν και είναι απλή. Η 
ιδέα όμως ξεκίνησε όταν διαπίστωσα 
ότι τα 15 περίπου ελληνικά και ξένα 
γραφεία τουρισμού στο Λουτράκι, 
που διακινούσαν χιλιάδες τουρίστες, 
αναχώρησαν σταδιακά, μεταφέροντας 
τις έδρες τους σε άλλες πόλεις, με 
σύγχρονες μονάδες και με μικρότερο 
κόστος και φυσικά με μεγαλύτερο 
κέρδος γι’ αυτές!
Η ανησυχία μου όμως μεγάλωνε όταν 
διάβαζα στατιστικά στοιχεία τουριστικών 
περιοδικών για τις τιμές ανταγωνιστριών 
χωρών. Π.χ. ένα δίκλινο δωμάτιο 5 
αστέρων στην Τουρκία με τις γνωστές 
πλούσιες προσφορές 70€, ένα δίκλινο 
δωμάτιο στην Ελλάδα 4 αστέρων 100€!!
Αποτέλεσμα, 280.000 Ρώσοι τουρίστες 
στην Ελλάδα, 2.500.000 στην Τουρκία!
Ο κεντρικός πυρήνας της πρότασής μου 
ήταν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, 
που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του 
τουριστικού προϊόντος του Δήμου, να 
λειτουργήσουν σαν ανώνυμη εταιρεία ή 
σαν κοινοπραξία ή σαν συνεταιρισμός, 
κάνοντας πράξη το “η ισχύς εν τη 
ενώσει”. Θα διοικείται από 2-3 ΓΚΟΥΡΟΥ 
- όπως τους αποκαλώ εγώ - της 
τουριστικής επιστήμης - γιατί στις μέρες 
μας περί επιστήμης πρόκειται. Με μια 
γραμματειακή υποστήριξη 2-3 ατόμων 
και ακόμη με την εποπτεία της Δημοτικής 
Αρχής, που θα παρακολουθεί και θα 
ενισχύει αρχικά την όλη προσπάθεια. Και 
τέλος μια επιτροπή από 2-3 ξενοδόχους 
που θα παρακολουθούν την πορεία 
και θα εναλλάσσονται κατά χρονικά 
διαστήματα που θα αποφασιστεί.
Με αυτό λοιπόν το επιτελείο, με 
ανθρώπους με τις ειδικές γνώσεις, την 
εμπειρία και τη δυνατότητα να μας 
υποδείξουν, αφού πρώτα μελετήσουν 
προσεκτικά τα ασυναγώνιστα προϊόντα 
αυτού του Δήμου, αλλά και τα απαραίτητα 
έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν 
για μια σύγχρονη 
λουτρόπολη, μας 
κ α τ ε υ θ ύ ν ο υ ν 
κάθε φορά στα 
διάφορα ταμεία 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και σε 
επενδυτές με ανάλογο 
ενδιαφέρον.
Κι ακόμη να 
προβάλλουν το 
Δήμο παγκοσμίως, 
α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς 
νέους σύγχρονους 

κανόνες και μεθόδους με καλαίσθητα 
οπτικοακουστικά μέσα. Γιατί άλλο είναι 
να πηγαίνεις στα διάφορα τουριστικά 
συνέδρια σαν κακομοίρης, δείχνοντας 
μερικά ξενοδοχεία και τις τιμές τους και 
άλλο σαν εκπρόσωπος μιας σοβαρής 
αλυσίδας ξενοδοχείων διαφόρων 
κατηγοριών 5.000 κλινών, που θα 
εντυπωσιάζεις ακόμη περισσότερο, 
καλώντας τους εκπροσώπους μεγάλων 
εταιρειών, βιομηχανιών, τραπεζών 
και άλλων φορέων, μαζί με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων τους 
να επισκεφθούν το Δήμο μας με δικά 
μας έξοδα, για να διαπιστώσουν “ιδίοις 
όμμασι” για την ποιότητα και το εύρος 
των προσφερομένων υπηρεσιών, σε ένα 
φανταστικό φυσικό περιβάλλον.
Και τώρα στον πυρήνα του θέματος, πώς 
δηλαδή θα γίνουμε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ. Κι 
αυτό επιτυγχάνεται. Πρώτον, με μείωση 
των τιμών και δεύτερον, με αναβάθμιση 
των προσφερομένων υπηρεσιών. Εάν 
όμως μειώσουμε τις τιμές, τότε το 
κέρδος θα είναι ελάχιστον και σχεδόν θα 
μηδενίζεται εάν η τουριστική περίοδος 
είναι πολύ μικρή, π.χ. 3 μήνες.
Για να μη μειωθεί το κέρδος, θα πρέπει 
να ελαττώσουμε τις δαπάνες. Κι αυτό 
προτείνω. Και να πώς!
1) Θα μένουν σαν εταιρεία ανοιχτά μόνο 
4-5 ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών, 
από τα 10-15 που έμεναν μέχρι τώρα τη 
χειμερινή περίοδο. Έτσι όλα τα έξοδα των 
άλλων ξενοδοχείων που θα “έτρεχαν”, 
π.χ. φως, νερό, ΙΚΑ, λογιστές, εφορία, 
δημοτικά τέλη και πολλά άλλα, θα ήταν 
κέρδος υπέρ όλων των ξενοδοχείων.
2) Αντί να έχουμε 50 περίπου λογιστές, 
όσα περίπου ξενοδοχεία έχουμε σήμερα, 
θα αρκούσαν 2-3.
3) Σήμερα κάθε ξενοδοχείο υπολογίζει 
να προμηθευτεί για όλη τη σεζόν 
π.χ. 10.000 μερίδες βουτύρου και 
μαρμελάδας, που χρεώνεται 1 ευρώ. Εάν 
παραγγείλουμε 1.000.000 ή 2.000.000 
για όλα τα ξενοδοχεία, δεν θα έχουμε 
έκπτωση 20%; Το ίδιο ισχύει ασφαλώς 
για εκατοντάδες υλικών που χρειάζεται 
κάθε ξενοδοχείο. Μιλάμε για τζίρο 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
4) Ακόμη το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
20% μπορούμε να πετύχουμε για 
επισκευές αλλά και για τις απαραίτητες 
ανακαινίσεις σταδιακά για όλα τα 
ξενοδοχεία, προκειμένου να γίνουν 
πραγματικά ανταγωνιστικά. Και φυσικά 
με καλύτερες τιμές.
Εκπτώσεις μπορούμε επίσης να 
πετύχουμε και σε άλλες δραστηριότητες 
της εταιρείας. Και είμαι σίγουρος 
πως αυτές θα μας τις υποδείξουν οι 
προσλαμβανόμενοι ειδικοί.
Εγώ περιμένω απλά να δω 
καταγεγραμμένες σε κείμενο νέες ιδέες, 
νέες προτάσεις ή και συμπληρωματικές, 
που όμως όλα αυτά θα μπουν κάτω από 
το μικροσκόπιο των προσλαμβανόμενων 
ειδικών, που θα διαμορφώσουν τη 
στρατηγική πορεία προς τον τελικό 
στόχο.

 Α-ΝΤΑ-ΓΩ-ΝΙ-ΣΜΟΣ 
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Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε "το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Πρόοδος: η εξέλιξη προς κάτι το καλύτερο 
ενός προσώπου, ομάδας, κράτουε, μιας 
κοινωνίας ή της ανθρωπότητας...
Για μια ακόμα χρονιά η χορωδία Λοτρακί-
ου με το Φεστιβά χορωδιών, προσπάθησε 
από το υστέρημά της να σηκώσει ακόμα 
λίγο ζηλότερα το επίπεδο του πολιτισμού 
στο Δήμο μας. Η πρόοδος η αλλαγή είναι 
νόμος της ζωής. 
Ας προσπαθήσουμε με τη συμπεριφορά 

μας και τις πράξεις μας πάντα λίγο ψηλότερα ν'ανεβαί-
νουμε, πάντα λίγο μακρύτερα να βλέπουμε. Έτσι ίσως 
πετύχουμε μια διαρκή πρόοδό μας. Η χορωδία Τρικάλων 
και πολλές άλλες χορωδίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη 
και τον κόσμο έχουν προοδεύσει τη χορωδία και βελτι-
ώνοντας το ρεπερτόρίο τους προς το καλύτερο...
"Πάντα να πιστευεις και να ξεχωρίζεις από όλους τους 
άλλους" (Όμηρος)
Αξίζει να πόυμε ότι εμείς τραγουδάμε για να ενώσουμε 
τον κόσμο. Ο πολιτισμός έχει σκοπό την πρόοδο του 
ανθρώπου όχι των όπλων !
...φεύγουν τα βάσανά μας φοβισμένα όταν τραγουδάμε!..
Αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ για την προσπάθεια και την 
όμορφη βραδιά..Καλό κουράγιο και του χρόνου ακόμα 
καλύτερα...
Είθε η χαρά της δημηουργίας η πρόοδος και η αλλη-
λεγγύη να μας συντροφεύει δια βίου...τραγουδώντας...
Δημήτρης κ. Χρυσούλας
 - Να'στε ευλογημένοι...

9O ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ένας στους δέκα ανθρώπους είχε κάποια επιθανάτια εμπειρία

Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πολάκης με 
κάποιους μανουριάζει,
αφού σε ό,τι παραπονεθείς, αυτός στα οφ 
σε βγάζει!

Ν’ αποδεχτεί το δίκιο σου; Ποτέ μην το 
ελπίζεις,
αφού βλέπεις πως άδικα τα λόγια 
χαραμίζεις!

Όποιοι του παραπονεθούν, φωνή άγρια υψώνει,
θέλει να βουλωστομιαστείς βρε ντε καλά και σώνει!

Σε δημοσιογράφο αρνήθηκε στην ερώτησή της ν’ 
απαντήσει
κι έδειξε πως ήθελε τσαμπουκαλίκι να πουλήσει!

Εσένανε λέει κι άλλους πολλούς μάθετε πως σας... έχω,
θέλω να τον ρωτήσω πού, τα κρυφά δεν τ’ αντέχω!

Να τον πληροφορήσουμε ότι κι εμείς τον έχουμε,
αφού μια τέτοια επιθυμία όλοι γι’ αυτόν κατέχουμε!

Μας έχει και τον έχουμε κι έτσι είμαστε εντάξει.
Αυτός άραγε στις εκλογές τι ψήφους θα εισπράξει;

Ας πάει κάποιος κολλητός για να τον ηρεμήσει,
αλλιώς ψήφους στις εκλογές δεν θα οικονομήσει!

ΜΗΝ ΤΟΝ ΡΩΤΆΤΕ ΔΎΣΚΟΛΆ,
ΓΙΆΤΙ ΆΓΡΙΕΎΕΙ!

Ι στορικά, το στάδιο 
πολιτισμού μας, 
άρχισε από την 

πλήρη ανάπτυξη του 
ψυχικού πνευματικού 
κόσμου εκείνων των 
ελλήνων που δίδα-
ξαν τον  άνθρωπο να 
σχετίζεται , να κρίνει, 
να αποφασίζει, να 

ενεργεί μόνος του χωρίς εξωτερική 
επίδραση και ώθηση, χωρίς να παρα-
σύρεται από τα ρεύματα της εποχής, 
από διάφορα συνθήματα και μόδες 
ξενόφερτες. Κατά τον Αριστοτέλη, 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 ελληνικού πολιτισμού παραδίδετε 
εύκολα στον όποιο ανθέλληνα ξένο, 
με άγνοια της ελληνικής παράδοσης, 
τον προβληματίζει, θεωρεί πώς θα τον 
πουν καθυστερημένο 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 πο-
λιτισμό. 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

"...λίγο ακόμα να Σηκωθούμε λίγο ψηλότερα " (Γ.Σεφέρης)
" Σβήνει ο σκοτωμός, όταν αρχίζουν τα Τραγούδια" 

(Κ.Παλαμάς)

Αρκετοί άνθρωποι 
α ν α φ έ ρ ο υ ν 
περίεργες σωματικές 
κα ι  πνευματ ι κ έ ς 
ε μ π ε ι ρ ί ε ς  σ τ η 

διάρκεια απειλητικών 
γ ια  τη  ζωή τους 
γεγονότων,  όπως 
έ ν α  έ μ φ ρ α γ μ α , 

ένα τροχαίο, μια φονική μάχη ή 
έ ν α ς  π α ρ ’  ο λ ί γο ν  π ν ι γ μ ό ς . 
Περίπου το 10% των ανθρώπων 
στον κόσμο -ο ένας στους δέκα- 
έχει να αναφέρει κάποια επιθανάτια 
εμπειρία (near-death), σύμφωνα με 
μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. 
Οι εμπειρίες αυτές έχουν μια μεγάλη 
ποικιλία, όπως ένα φως στο βάθος 
του τούνελ, η αίσθηση ότι πετάει 
κανείς πάνω από το σώμα του, η 
διαστρέβλωση του χρόνου, η ακρόαση 
φωνών ανθρώπων (ή αγγέλων), 
διάφορα μυστικιστικά αισθήματα κ.α. 
Αν και έως τώρα επικρατούσε η 
εντύπωση ότι τέτοιες εμπειρίες 
είναι σχετικά σπάνιες, η νέα μελέτη 
Δανών και Νορβηγών ερευνητών, 
με επικεφαλής τον νευρολόγο δρα 
Ντάνιελ Κοντζίλα του Πανεπιστημίου 
της Κοπεγχάγης, που παρουσιάσθηκε 
στο πέμπτο συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Νευρολογίας στο Όσλο, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τελικά 
πρόκειται για κάτι πολύ πιο κοινό 
από ό,τι είχε υποτεθεί. Προηγούμενες 
μικρότερες μελέτες είχαν βρει 
χαμηλότερα ποσοστά επιθανάτιων 
εμπειριών στον πληθυσμό: 8% στην 
Αυστραλία και 4% στη Γερμανία. 

Αρκετοί άνθρωποι αναφέρουν 
περίεργες σωματικές και πνευματικές 
εμπειρίες στη διάρκεια απειλητικών 
για τη ζωή τους γεγονότων, όπως 
ένα έμφραγμα, ένα τροχαίο, μια 
φονική μάχη ή ένας παρ’ ολίγον 
πνιγμός. Ορισμένοι νιώθουν ότι 
πέθαναν και ξαναγύρισαν στη 
ζωή, έχοντας στο μεταξύ πάρει 
μια «γεύση» του τι υπάρχει μετά 
το σύνορο της φυσικής ζωής. 
Κάποιες γυναίκες είχαν εξωσωματικές 
εμπειρίες στη διάρκεια του τοκετού, 
όπως μια 37χρονη που δήλωσε: 
«Ένιωσα σαν να πέθανα και πήγα 
στον παράδεισο. Άκουσα φωνές και 
ήμουν βέβαιη ότι δεν θα επέστρεφα 
στη ζωή μου. Ήταν κάτι παράξενο, δεν 
μπορούσα να ελέγξω το σώμα μου». 
Ο ι  Σ κ α ν δ ι ν α β ο ί  ε ρ ε υ ν η τ έ ς 
μελέτησαν δειγματοληπτικά 1.035 
ανθρώπους σε 35 χώρες, από 
τους οποίους οι 289 ανέφεραν 
κάποια επιθανάτια εμπειρία και από 
αυτούς οι 106 κρίθηκε ότι όντως 
πληρούσαν τα κριτήρια αξιοπιστίας 
της εμπειρίας ως επιθανάτιας. 
Το 55% συσχέτισαν την επιθανάτια 
εμπειρία με κάποιο απειλητικό 
για τη ζωή τους γεγονός, ενώ το 
45% όχι. Σχεδόν εννέα στους δέκα 
(87%) που είχαν κάποια επιθανάτια 
εμπειρία, είχαν επίσης μια αφύσικη 
αίσθηση ροής του χρόνου, ενώ 
δύο στους τρεις (65%) ένιωθαν οι 
σκέψεις τους να κυλάνε εξαιρετικά 
γρήγορα. Τουλάχιστον οι μισοί (53%) 
ένιωσαν να αποχωρίζονται από το 
σώμα τους. Πολλοί ένιωθαν μια 

απόλυτη γαλήνη, άλλοι ένιωθαν 
κάποιες παρουσίες γύρω τους 
(αγγελικές ή δαιμονικές), ενώ ήσαν 
παράλυτοι και ανίκανοι να κινηθούν. 
Ένας 28χρονος που είχε κοντέψει να 
πνιγεί σε μια παραλία της Φλόριντα, 
όταν ήταν δέκα ετών, περιέγραψε την 
εμπειρία του ως εξής: «Ένιωσα την 
ψυχή μου να βγαίνει από το σώμα 
μου και να αιωρείται. Μετά από λίγες 
στιγμές, ένιωθα σαν να βρισκόμουν 
σε ένα τεράστιο σκοτεινό τούνελ, 
στο τέρμα του οποίου υπήρχε το πιο 
λαμπερό λευκό φως που είχα δει 
ποτέ. Θυμάμαι ότι οι νεκροί συγγενείς 
μου με περίμεναν στην πύλη, μεταξύ 
των οποίων η γιαγιά μου. Δεν 
θυμάμαι για ποιο πράγμα μιλούσαμε. 
Αλλά ξαφνικά ένιωσα κάτι να με 
ρουφάει έξω από το τούνελ και να 
μπαίνω με ορμή ξανά στο σώμα μου». 
Ενώ μια 32χρονη που επίσης παρ’ 
ολίγον να πνιγεί όταν ήταν οκτώ 
ετών, ανέφερε: «Ένιωσα πλήρη 
γαλήνη. Τόσα χρόνια μετά, ακόμη 
μπορώ να θυμηθώ πώς ένιωθα. 
Ήταν ένα θαυμάσιο αίσθημα». 
Από όσους όμως ανέφεραν κάποια 
επιθανάτια εμπειρία, μόνο το 27% 
ανέφεραν ότι αυτή ήταν ευχάριστη. 
Σχεδόν οι τρεις στους τέσσερις (το 
73%) είπαν ότι αυτή ήταν δυσάρεστη, 
ένα υψηλότερο του αναμενομένου 
ποσοστό, το οποίο όμως μειώνεται 
για όσους βαθμολογούνται πιο 
ψηλά στην Κλίμακα Επιθανάτιων 
Εμπειριών Greyson, που αξιολογεί 
μέσω ερωτηματολογίου 16 σχετικά 
συμπτώματα για να βγάλει ένα 

«σκορ» σχετικά με την αξιοπιστία και 
την ένταση της εμπειρίας. Άνθρωποι 
με «σκορ» πάνω από 7 στην κλίμακα 
Greyson (επιβεβαιωμένη επιθανάτια 
εμπειρία) ανέφεραν σε ποσοστό 53% 
ότι αυτή ήταν ευχάριστη και μόνο το 
14% ότι ήταν δυσάρεστη (οι υπόλοιποι 
ήσαν κάπου ανάμεσα στο ευχάριστο 
και στο δυσάρεστο). Με άλλα λόγια, 
όσο πιο υψηλή είναι η «βαθμολογία» 
κάποιου, τόσο πιθανότερο είναι 
να δηλώνει πως η επιθανάτια 
εμπειρία του βιώνεται ως ευχάριστη. 
Μερικές -αλλά όχι όλες- εμπειρίες 
αυτού του είδους, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, σχετίζονται με μια 
διαταραχή του ύπνου, κατά την οποία 
οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν μια 
πρόσκαιρη παράλυση και παράλληλα 
να ονειρεύονται στο ξύπνιο τους, 
έχοντας ζωντανές παραισθήσεις. Η 
διαταραχή αυτή λέγεται και «εισβολή» 
του ύπνου REM (ταχεία κίνηση ματιών 
που προδίδει ότι κάποιος ονειρεύεται), 
όσο ακόμη κανείς είναι ξύπνιος. Η 
διαταραχή είναι πιθανότερο να συμβεί 
σε όσους έχουν υψηλή βαθμολογία 
στην κλίμακα επιθανάτιων εμπειριών 
Greyson (47%), σε σχέση με όσους 
έχουν χαμηλό «σκορ» (26%) και 
ακόμη πιθανότερο σε σχέση με όσους 
δεν έχουν καθόλου επιθανάτιες 
εμπειρίες (14%).
«Το κεντρικό μας εύρημα», δήλωσε 
ο Κοντζίλα, «είναι ότι επιβεβαιώσαμε 
τη σχέση ανάμεσα στις επιθανάτιες 
εμπειρίες με τη διαταραχή του ύπνου».

tovima.gr
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό 
ποδήλατο με πολλά 

προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

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

Πέμπτη: 17.00-21.00
Παρασκευή: 9.00-13.00

17.00-21.00
Σάββατο: 9.00-13.00

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

Κυριάκος Ι. Φίλης
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

τ. Επιμελητής ΙΑΣΩ GENERAL

Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΙΑΣΩ

τηλ: 27410 22932
κιν: 6976 22 02 85

e-mail: info@filis-urology.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
      ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ  
Ιάσονος 1, 20300 Λουτράκι
ΠΛΗΡ : Μακρίδης Δημήτρης              
ΤΗΛ    : 2744360163  

Λουτράκι   13-05-2019
Αρ. Πρωτ.   8620
          
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας – 
Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι με 
την υπ’αριθμ 39 /2019  απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ψ08ΓΩΛ3-
ΠΜΨ)  αποφασίστηκε  ομόφωνα  η 
θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. ως προς 
την άρση απαλλοτρίωσης και την 
τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμο-
τομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου 
στο Ο.Τ. 294 Κ.Χ. του σχεδίου πόλεως 
Λουτρακίου στην θέση “ Λαχίδια   - 
Λειβαδάκι –Καμίνι Φιλιάνδρα “ επί 
τμήματος του οικοπέδου ιδιοκτησίας 
Παναγιώτη Λίτσιου , Τέρρυ Λίτσιου και 
Νικολέττας Λίτσιου εμβαδού 400,19 τ.μ. 
όπως περιγράφεται στο από Αυγούστου 
2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. 
Μηχανικού Παν. Καλόμαλου σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του αρθ. 32 του 
Ν. 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα . 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση σύμ-
φωνα και με το ανωτέρω τοπογραφικό 
διάγραμμα προτείνονται τα κάτωθι : 
Η επιβολή υποχρεωτικής εισφοράς σε 
γη κατά τις διατάξεις της παρ.4 του αρθ. 
8 του Ν. 1337/1983 στο τμήμα υπό 
τα στοιχεία ε-ζ-4-γ-Τ4-δ-ε εμβαδού 
73,15 τ.μ.
Ο αποχαρακτηρισμός τμήματος 
του κοινοχρήστου χώρου Κ.Χ. 294 
που περιγράφεται με τα στοιχεία 
γ,5,6,7,8,9,10,11,12,δ,Τ4,γ εμβαδού 

400,19 τ.μ. και χαρακτηρισμό τους ως 
οικοδομήσιμο. 
Η διατήρηση του κοινόχρηστου χα-
ρακτήρα του τμήματος με τα στοιχεία 
α,β,3,ζ,4,γ,Τ4,δ,ε,13,α εμβαδού  198,15 
τ.μ οδού μεταξύ των Ο.Τ. 295 και 
Κ.Χ.294 
Το τμήμα α,1,2,3,α εμβαδού 17,19 τ.μ. 
παραμένει εντός του Ο.Τ. 295 και θα 
προσκυρωθεί σε όμορη ιδιοκτησία .
Η επιβολή οικοδομικής γραμμής παράλ-
ληλα σε απόσταση έξι (6) μέτρων από 
την ρυμοτομική γραμμή που περιγράφε-
ται με τα στοιχεία γ,Τ4,δ,12,11,10,9,γ και 
σε απόσταση έξι (6) μέτρων από αυτήν .   
Για τα οικοδομήσιμα τμήματα της ιδι-
οκτησίας θα ισχύουν οι όροι δόμησης 
της όμορης περιοχής (Τομέας Α του 
Π.Δ. της 25/06/1979 ΦΕΚ 367Δ) και η 
επιτρεπόμενη χρήση θα είναι η εκάστοτε 
ισχύουσα χρήση της όμορης περιοχής 
που στην παρούσα χρονική στιγμή 
είναι σύμφωνα με την πολεοδομική 
ενότητα 7 Γ.Π.Σ. Λουτρακίου (απόφαση 
9037/30-06-2002 ΦΕΚ 616/Δ/26-
07-2002) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλ-
θουν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Yπηρεσιών Δόμησης  
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγίων Θεοδώρων τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (Ιάσονος 1, 1ος όροφος) για να 
λάβουν γνώση της προτεινόμενης τρο-
ποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου . 
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατα-
τεθούν εντός προθεσμίας δεκαπέ-
ντε (15) ημερών είτε από την τελευ-
ταία δημοσίευση στις εφημερίδες 
είτε από την επίδοση της παρούσης  
και της απόφασης Δ.Σ. στους θιγό-
μενους άμεσα ή έμμεσα ιδιοκτήτες.                                                                                                                                      
                                                
 Με Ε.Δ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Υπ. Δόμησης
Δημήτριος Μακρίδης
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.6/Α

Λουτράκι   13-05-2019
Αρ. Πρωτ.   8620

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
Σαβατοκύριακα

κατόπιν ραντεβού

Δέχεται: 
ΤΡΊΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.
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ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΈΣ; 

Ηττηθείσα κραυγή
η αρχαία φωνή σου
Στοίχειωσε τις λέξεις
Μ.Βλάχου-Καραμβάλη, Η προφητεία έσφυζε 
σιωπής

Όσοι συν-υπογράφουν τα διάφορα κείμενα 
υπο-στήριξης κομμάτων είναι αυτονόητο 
ότι πρωτίστως τιμούν το όνομά  τους και 
την ιστορία τους με τον τρόπο που ζουν και 
πολιτεύονται σήμερα κι όχι μόνο με τις δάφνες 
ή και τους αγώνες του χθες.
Και βέβαια έχουν το δικαίωμα να υπο-γράφουν 
αυτά που πιστεύουν,όπως επίσης θέλω να 
ελπίζω ότι αναγνωρίζουν και στους άλλους 
το ίδιο δικαίωμα,δηλαδή  να πιστεύουν 
αντίθετα πράγματα και να υπογράφουν 
κείμενα εντελώς διαφορετικού περιεχομένου.
Δεν υπάρχουν εξαρχής χρυσές και τσίγκινες 
υπογραφές,γνήσιες και κάλπικες.
Το συναίσθημα και οι αναμνήσεις δεν πρέπει 
όμως να τυφλώνουν,να εξωρα’ί’ζουν ή και 
ν’αντικαθιστούν τη νηφάλια ανάλυση της 
πολιτικής πραγματικότητας.Τα ‘συντροφικά 
συνθήματα’ της νιότης ,δίχως αυτοκριτική 
για τα τότε λάθη, καθώς και η [αιδήμων;] 
σιωπή για τις σημερινές αποκλίσεις καθιστούν 
τις υπογραφές χάρτινες,με τη έννοια της 
αναίρεσης οποιασδήποτε αξιοπιστίας ως προς 
την πολιτική εκτίμηση[χωρίς βέβαια να αίρεται 
η αξιοπιστία των προσώπων].
Ο ελληνικός λαός δεν θέλει μόνο να θυμάται 
τα όσα ωραία είχαν γίνει κάποτε από κάποιους 
αλλά θα ήθελε αυτοί οι κάποιοι να γράψουν 
κάτι για όσα άσχημα διαπιστώνουν σήμερα στο 
χώρο τους,τα οποία τελούν κάποιοι [πρώην;] 
δικοί τους.Δεν θα υιοθετήσω το δίκοπο και 
άδικο ‘’τα στερνά τιμούν τα πρώτα’’ όμως σιγή 
για τα μεν,επευφημίες για τα δε, νομίζω πως 
χαρακτηρίζουν κομματικές τερατογενέσεις 
κι όχι ιδεολογικές /αγωνιστικές δρακογενιές.
Οι αριστεροί της θυσίας και των κινδύνων  θα 
πρέπει να δίνουν εσαεί το παράδειγμα της αντί-
στασης σε κατεστημένες αντιλήψεις,αυταρχικές 
πολιτικές,αλαζονικές συμπεριφορές ,ίσως κι 
εκμαυλιστικές πρακτικές κι όχι να συγ-κα-
λύπτουν τα πάντα στο όνομα του ‘κόκκινου 
ονείρου’ ή της κοινής μήτρας.
Ο κώδικας αξιών αποτελεί το μελάνι ,στο 
οποίο θα βυθιστεί η πένα για να υπογράψει 
το έντιμο χέρι.Η λασπωμένη γραφίδα ούτε 
δικαιώνει ζωές,ούτε παραγράφει ανομίες ,ούτε 
παράγει Ιστορία.
Επειδή έχω μάθει,ως αριστερός με αστική 
ηθική, να τιμάω τους αγώνες και τις αγωνίες 
των άλλων,θα αισθανόμουνα ιδιαίτερα 
διαψευσμένος εάν οι συν-υπογράφοντες[ή 
έστω ορισμένοι εξ αυτών]θεωρούν ότι το 
όνομά τους ‘λευκαίνει ανθρώπους΄,οι οποίοι 
τώρα δηλώνουν συναγωνιστές[sic].
Οι αρνητικοί συμβολισμοί αυτών των 
‘νέων συντρόφων’ είναι τόσο μεγάλοι και 
διαρκείς που υπερβαίνουν κάθε είδους 
σκοπιμότητες,δίνοντας την εντύπωση ότι η 
υπογραφή των έντιμων συνιστά πλυντήριο 
παραγραφής ανομημάτων των προθύμων.

ΥΓ.Σε κάθε περίπτωση οι κατ-έχοντες 
διπλούς ρόλους[ιδεολογικούς του χθες και 
κυβερνητικούς του σήμερα] καλά θα ήταν να 
μην υπογράφουν ‘υπέρ του εαυτού τους’

ΥΓ2.’’Νύχτες δεόμενες επιμελώς
διέσχιζαν την ουτοπία των μελλούμενων’’ 
.Βλάχου-Καραμβάλη]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

— κ. Δήμα η ΝΔ εμμένει συνεχώς 
στην υπόσχεση για μειώσεις των 
φόρων. Ποιες θα είναι οι πρώτες 
σας κινήσεις;

Σκοπός μας είναι να μειώσουμε συνο-
λικά τη φορολογία για κάθε νοικοκυ-
ριό και επιχείρηση. Στόχος δικός μας 
είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο οικογε-
νειακό εισόδημα. Ο ένας τρόπος είναι 
η έμφαση στις επενδύσεις για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Ας μην ξεχνάμε πως οι όφειλες των 
ιδιωτών προς την Εφορία αυξήθηκαν 
κατά σχεδόν 40% τα τελευταία 4,5 
χρόνια επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και ένας στους δυο φορολο-
γούμενος οφείλει χρήματα.

Ο Πρόεδρος της ΝΔ έχει δεσμευθεί 
πως θα προχωρήσει η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε βάθος διετίας, η 
μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις 
στο 20% μέσα στα δύο πρώτα χρόνια 
και για εισαγωγικό φορολογικό συ-
ντελεστή 9% στα εισοδήματα μέχρι 
10,000 ευρώ. Αντίστοιχα, έχουμε ήδη 
εξαγγείλει, χαμηλότερο φορολογικό 
συντελεστή στα αγροτικά συλλογικά 
σχήματα (10%) και αναστολή του 
ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα 
για τρία χρόνια. Και όσο η οικονομία 
ανταποκρίνεται και ξυπνάει από το 
κώμα που την οδήγησε ο κ. Τσίπρας, 
τόσο θα μειώνονται τα βάρη για 
όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες.

Στόχος δικός μας είναι να πάρει 
ξανά μπροστά η αγορά. Να “απoποι-
νικοποιήσουμε” την κερδοφορία και 
το επιχειρείν γενικότερα, ώστε να 
ενισχυθεί σημαντικά το οικογενειακό 
εισόδημα.

— Αναφέρεστε συχνά στο ζήτη-
μα της ασφάλειας. Πόσο εύκολο 
είναι να μπορέσει να υλοποιηθεί 
μια τέτοια δέσμευση;

Τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνική 
Αστυνομίας δείχνουν τα τελευταία 4 
χρόνια αύξηση των ληστειών κατά 
15%, 5.492 περισσότερες διαρρήξεις, 
ενώ ο νόμος Παρασκευόπουλου απο-
φυλάκισε -για το 2017- 4.027 κατα-
δικασμένους ληστές και εγκληματίες. 
Δεν είναι τα Εξάρχεια μόνο που 
χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση. 
Εστίες ανομίας υπάρχουν παντού, και 
στην Κορινθία. Στόχος δικός μας είναι 
αυτή η κατάσταση να αντιστραφεί. 
Να επανακτήσουμε το αίσθημα της 
ασφάλειας σε κάθε σπίτι, σε κάθε 
γειτονιά, σε κάθε χωράφι. Ο νόμος 
Παρασκευόπουλου θα καταργηθεί. 
Είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρα-
τίας να ενισχύσουμε την Αστυνομία 
με προσωπικό και μέσα προκειμένου 
να αποκαταστήσουμε το αίσθημα της 
ασφάλειας παντού.

— Το Λουτράκι και η Κορινθία 
γενικότερα δέχονται σημαντικό 
αριθμό τουριστών. Πως σκοπεύ-
ετε να στηρίξετε την προσπάθεια 
αυτή;

Η Κορινθία, χάρη στη φυσική της 
ομορφιά και την ιστορική της κλη-
ρονομιά, έχει την τύχη να δέχεται 
σημαντικό αριθμό τουριστών. Στόχος 
μας, πρέπει να είναι σε συνεργα-
σία με τους φορείς της περιοχής 
να επενδύσουμε σε σημαντικά έργα 
υποδομής, προστασίας και ανάδειξης 
του Κορινθιακού Κόλπου αλλά και 

περαιτέρω προβολής του νομού, με 
έμφαση στις εξειδικευμένες μορφές 
τουρισμού. Αθλητικός, Θρησκευτικός, 
Ιαματικός, Συνεδριακός τουρισμός, 
έχουν σημαντικά οφέλη να προσφέ-
ρουν στον τόπο μας. Ιδιαίτερα σε ότι 
έχει να κάνει με το Ράλυ Ακρόπολις, 
απαιτείται μια κοινή προσπάθεια από 
όλους τους φορείς προκειμένου ο 
αγώνας να επιστρέψει στην περιοχή 
και να κερδίσει την αίγλη του παρελ-
θόντος.

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε, 
είναι προφανές πως δεν αρκεί η 
προσπάθεια του ενός. Απαιτούνται 
συμμαχίες με φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τον εμπορικό 
κόσμο, ώστε πλήρως ευθυγραμμισμέ-
νοι να καταφέρουμε να κερδίσουμε 
περισσότερα για τον τόπο μας. Θα 
τα καταφέρουμε. Και στην Κορινθία, 
αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

— Θεωρείτε πως τελικά θα επι-
τευχθεί η αυτοδυναμία; Θα είναι 
ισχυρός ο Κ.Μητσοτάκης να προ-
χωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που 
έχε εξαγγείλει;

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν 
είναι η αυτοδυναμία μόνο, άλλωστε 
έχουμε τονίσει πως και σε περίπτω-
ση αυτοδυναμίας θα διεκδικήσουμε 
ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις. 
Χρειάζονται μεγάλες συμμαχίες για 
να μπορέσουμε να κάνουμε υπερ-
βάσεις. Ο δικός μας στόχος είναι να 
ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους Έλληνες σε ένα κοινό όραμα 
για το μέλλον, προκειμένου η πατρίδα 
μας να γυρίσει σελίδα.

* Ο Χρίστος Δήμας είναι υποψήφιος 
Βουλευτής Κορινθίας και Αναπληρω-
τής Τομεάρχης Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης της ΝΔ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ

να “απoποινικοποιήσουμε” την κερδοφορία και 
το επιχειρείν.


