
Είναι η μοναδική γυναίκα βουλευτής που εξελέγη σε 
όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας. Κανένα κόμμα, δυστυχώς για το 

γυναικείο φύλλο, δεν εξέλεξε γυναίκα βουλευτή στην 
Πελοπόννησο. 

Η Μαριλένα Σούκουλη είναι αγαπητή στην Κορινθία κι 
αυτό φάνηκε περίτρανα στην εκδήλωση που η ίδια δι-
οργάνωσε στην Κόρινθο “ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” στο 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, που φάνηκε πολύ μικρό 
μπροστά στην πλημμυρίδα του κόσμου που έδωσε το 
παρόν στην εκδήλωση.

" ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ "

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της 
καρδιάς μου τους πολίτες της Κορινθίας 
για την μοναδική, απίστευτη, συγκινητική 

θέρμη, με την οποία αγκάλιασαν την πολιτική μου 
πρωτοβουλία. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη μας, κο 
Παναγιώτη Νίκα για την ύψιστη τιμή να παρευρεθεί 
μαζί μας, μεταδίδοντας έμπρακτο μήνυμα ότι δίνει  χώρο 
και λόγο στο γυναικείο φύλο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 
Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, κο Χρίστο 
Δήμα με τον οποίο καθημερινά αγωνιζόμαστε ενωμένοι 
για το καλό της Κορινθίας και της Χώρας. Ευχαριστώ 
θερμά τον Δήμαρχο Κορινθίων κο Βασίλη Νανό-
πουλο για την φιλοξενία του στο Δημοτικό Θέατρο 
Κορίνθου.  

Ευχαριστώ τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
για την παρουσία τους, αλλά κυρίως διότι με περιβάλ-
λουν με αγάπη και εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω θερμά τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης 
Κορίνθου, το πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσω-
πικό του Τόπου μας,  καθώς και τους εκπροσώπους 
των Σωμάτων Ασφαλείας & των Ενόπλων Δυνά-
μεων που με τίμησαν με την παρουσία τους.

Ευχαριστώ την δημοσιογράφο κα Αλεξία Κουλούρη  
για τον άψογο συντονισμό της συζήτησης μας αλλά και 

για την ευγενική παρουσία της. Η Δόμνα Μιχαηλίδου 
με τον τεκμηριωμένο λόγο της κέρδισε το κοινό και 
απέδειξε ότι η αξιοσύνη δεν είναι θέμα φύλου ή ηλικίας.  
Τέλος, δεν χρειάζονται περίσσια λόγια για να περιγρά-
ψουμε την παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη, η 
οποία μας χάρισε απλόχερα μια ξεχωριστή εμπειρία  
δημιουργικής σκέψης και λόγου, αποδεικνύοντας στην 
πράξη ότι η διαφορετική ματιά των γυναικών έχει με-
γάλη αξία».

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ

Απόφαση σοκ 
για το ΚΑΖΙ-
ΝΟ ΛΟΥ-
ΤΡΑΚΙΟΥ 
από το Συμ-
βούλιο Επικρατείας

Σελ. 2

Γιώργος 
Γκιώνης 

προς 
Μαρία Πρω-
τοπαππά: Το 

σιχαμένο χα-
μόγελό σου

Σελ. 2

Χρίστος Δήμας, 
Υφυπουρ-
γός Ανά-
πτυξης και 
Επενδύσεων

Σελ. 5

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ! 

Αθώοι κηρύχθηκαν οι 3 Δήμαρχοι Γκιώνης, Λογοθέτης & Παύλου

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ.

                          Μοναδική και αγαπητή

Αθώοι κηρύχθηκαν την  Δευτέρα 
9/3/2020 οι  3 δήμαρχοι Γιώργος Γκιώ-
νης, Κωνσταντίνος Λογοθέτης και Παύ-
λος Παύλου, από το Εφετείο Ναυπλίου! 
Ομοίως αθώοι  κηρύχθηκαν και τα 8 κο-
ρυφαία στελέχη  του Καζίνο Λουτρακίου. 

Η εφημερίδα μας "Το Βήμα" Λουτρα-
κίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώ-
ρων, με πίστη  στις αρχές της και  στη 
δεοντολογία που τη χαρακτηρίζουν 
δεκαετίες τώρα, εκφράζει την απόλυτη 
ικανοποίηση της, που τελικά, το παραπε-
μπτικό βούλευμα, δεν ευσταθούσε στην 
πραγματικότητα και οι κύριοι  Γιώργος 
Γκιώνης, Κωνσταντίνος Λογοθέτης και 
Παύλος Παύλου, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, ΔΕΝ ΕΒΛΑΨΑΝ  τον 

Δήμο μας, με δόλο, όπως εντελώς ΑΔΙΚΑ 
και ανυπόστατα τους κατηγορούσε το 
παραπεμπτικό βούλευμα!  

Τέλος, η εφημερίδα μας, εκφράζει 
τη δυσαρέσκεια της, για τη σαθρότητα, 
όπως αποδείχθηκε, του παραπεμπτικού 
βουλεύματος, που ως συνέπεια είχε, 
τον διασυρμό και την αναστάτωση 
του Δήμου Λουτρακίου, καθώς και την 
ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων 
κατηγορουμένων!

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΟ ΒΗΜΑ 24
ΧΡΟΝΙΑ

Mάιος - Ιούνιος 2020   ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 22ο   Φύλλο 464  •  Τιμή Φύλλου 1 €
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:

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

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

Ελ. Βενιζέλου 81
Λουτράκι

27440 28583
690 6136986Δεφεράνος Νίκος

PetShop

Τρεις γαλάζιες σημαίες 
στο Δήμο Λ.Π.ΑΓ.Θ. Αλλά;
Με ένα δελτίο Τύπου ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 

Θεοδώρων, που εξέδωσε, γράφει ότι ο Δήμος πήρε 3 σημαίες, 
“μόλις” θα προσθέσουμε εμείς, και αναφέρεται στα Πευκάκια 
Αγίων Θεοδώρων, αλλά για τις άλλες δύο περιοχές δεν αναφέ-
ρεται αναλυτικά. Ποιες είναι οι άλλες δύο περιοχές; Είναι μυστικό 
κ. Δήμαρχε; Μήπως μπορεί να μας ενημερώσει η αντιπολίτευση, 
εάν γνωρίζει;

Απόφαση σοκ για το καζίνο Λουτρακίου 
από το ΣτΕ - Στα 44 εκ. ευρώ 
οι απαιτήσεις του δημοσίου

Δεκτή έκανε 
το  Συμβούλ ιο 
της Επικρατείας 
- ΣτΕ - την αίτη-
ση αναίρεσης του 
Δημοσίου για δι-
καστική απόφαση 
του Εφετείου με 
βάση την οποία το 
Καζίνο Λουτρα-
κίου διεκδικούσε 
«επιστροφές» ύψους 44 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί προσφυγή του καζίνο Λουτρακίου κατά απόφα-
σης της πρώην υπουργού Ανάπτυξης Βάσως Παπανδρέου, με την 
οποία αυξήθηκε το 1996 η επιβαλλόμενη συμμετοχή του Δημοσίου 
στο καζίνο Λουτρακίου από 20% σε 33% επί των ακαθάριστων 
εσόδων του. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, η επιπλέον συμ-
μετοχή του Δημοσίου στα μικτά κέρδη του Καζίνο Λουτρακίου και 
το επιπλέον Ετήσιο Τέλος, σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό 
του 1995, δεν έχουν τον χαρακτήρα φόρου, όπως είχε αποφανθεί 
το Εφετείο Τρίπολης και επομένως νομίμως καταβλήθηκαν επί 
τη βάσει του ιδιωτικού αυτού συμφωνητικού.

Συνεπώς, βάσει της απόφασης του ΣτΕ, απορρίφθηκε η προσφυ-
γή του Καζίνο για την επιστροφή του ποσού που άγγιζε τα 44 εκατ. 
ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των προσαυξήσεων.

 Αυτή την τεκμηριωμένη απάντη-
ση μας έδωσε, η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Τμήματος των 
Τεχνικών Έργων του δήμου, σε 
γραπτό ερώτημα που κατέθεσε 
η εφημερίδα μας, "Το Βήμα Λου-
τρακίου". 

 Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη 
δημοτική υπηρεσία, μας γνωστο-
ποιεί ότι : " Κατά την σύνταξη της  
μελέτης του προαστιακού, είχαν 
δοθεί, από τις τεχνικές υπηρε-
σίες του δήμου, στον  μελετητή, 
τα πλήρη στοιχεία του σχεδίου 
πόλης Λουτρακίου, τα οποία εν-
σωμάτωσε με απόλυτη επιτυχία, 
στην εκπόνηση της μελέτης, για 
την κανονικοποίηση της μετρικής 
γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου !" 

 Τα ανώτερο, συνιστούν  απά-
ντηση κόλαφο, κατά της παρα-
πληροφόρησης που επιχειρούν να 
μας "φυτέψουν" στο μυαλό, μια 
ισχνή μειοψηφία  κακόβουλων, 

οι οποίοι  με ασταθή επιχειρή-
ματα που αντιβαίνουν όχι μόνο 
στην επιστημονική υπόδειξη αλλά 
στην κοινή λογική και για το δικό 
τους καπρίτσιο, προσπαθούν να 
μας κρατήσουν στην εποχή του 
αραμπά! 

Η εφημερίδα "Το Βήμα"  Λουτρα-
κίου όμως, όπως κάνει πάντα, θα 
συνεχίσει με όραμα και αγάπη για 
τον τόπο μας, να μάχεται και να 
σας ενημερώνει διεξοδικά, για το 
εμβληματικό συγκοινωνιακό έργο 
του προαστιακού, που όπως χαρα-
κτήρισε εύστοχα και το loutraki 
blog, θα φέρει την συγκοινωνιακή 
επανάσταση με την πολυπόθητη 
οικονομική και τουριστική ανά-
πτυξη στην πόλη μας 

λόγω και της μεγάλης επισκεψι-
μότητας που θα εξασφαλίσει το 
έργο, από το διεθνές αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, την Αθήνα 
και από το λιμάνι του Πειραιά! 

 Για ακόμα μια φορά, ο Γιώργος Γκιώ-
νης, αντί να προστατεύει το κύρος που 
πρέπει να διέπει τον θεσμό του δημάρ-
χου, τον ευτελίζει και τον απαξιώνει  με 
το να μεταχειρίζεται ύβρεις που "μολύ-
νουν"  την πολιτική ζωή του τόπου μας. 

 Αυτή την φορά, στο στόχαστρο των 
ρηπαρών επιθέσεων του Γιώργου Γκιώ-
νη, μπήκε  η επικεφαλής  της μείζονος 
αντιπολίτευσης Μαρία Πρωτοπαππά, της 
οποίας και χαρακτήρισε το χαμόγελο, 
σιχαμένο! 

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι  πριν τον προ-
αναφερόμενο λεκτικό εξευτελισμό  του 
Γιώργου Γκιώνη, η Μαρία Πρωτοπαππά 
είχε δεχθεί ένα ντελίριο ακατανόητων 
απειλών από τον Δήμαρχο, ο οποίος 

έφτασε στο σημείο, να φωνασκεί, πώς τα 
πράγματα άλλαξαν για την Πρωτοπαππά 
προς το χειρότερο και ακόμα πως με το 
ζόρι συγκρατεί τους αντιδημάρχους του! 

  Την γλωσσική ρυπαρότητα του 
Γιώργου Γκιώνη, φαίνεται πως ζήλεψε 
και ο Γιώργος Κοντός, ο οποίος ακόμα 
μια φορά, υπερέβη τα εσκαμμένα και 
εμφανώς σε κατάσταση "αμόκ" με  τον 
ίδιο αυθαδέστατο και υβριστικό τρόπο, 
αποκάλεσε  κατά την διάρκεια συνεδρί-
ασης του Δ. Σ. μέρος των εργαζομένων 
του  Δήμου,"κοπροσκυλα" !

Διαγκωνισμός ύβρεων λοιπόν από 
Γκιώνη και Κοντό μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο και ας μην ἐκπλησσόμεθα που 
ο τόπος ψυχορραγεί 

και που οι δημότες δεν πατάνε το πόδι 
τους στα δημοτικά συμβούλια ! 

Η εφημερίδα μας, το μόνο που έχει 
να πει, είναι να τους χαιρόμαστε  και 
φυσικά όποιος συμφωνεί μαζί τους, να 
τους ξαναψηφίσει...

Δεν υπάρχουν στοιχεία που 
πιστοποιούν την ύπαρξη 

προβλημάτων από το έργο του 
Προαστιακού έως την οδό Αιγαίου... 

Πρωτοφανείς ύβρεις Γιώργου Γκιώνη και Γιώργου Κοντού...

Αυτούς 
ψηφίσαμε 

Να τους χαιρόμαστε.
Ιδού το επίπεδό τους
(φυσικά όχι όλων)

Και τώρα ας αισθανθούμε όλοι υπερή-
φανοι για τους δημοτικούς συμβούλους 
που ψηφίσαμε (φυσικά πλην εξαιρέσεων). 
Μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο βαρέλι.
Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο 
ο Δήμαρχος της πόλης Γ. Γκι-
ώνης απευθυνόμενος στην 
κ. Πρωτοπαππά, της είπε 

μεταξύ άλλων: ΤΟ 
ΣΙΧΑΜΕΝΟ ΣΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ.
Σε άλλο Δημοτικό Συμβού-
λιο ο δημοτικός σύμβουλος 
Γ. Κοντός, εκλεγμένος με το 

ψηφοδέλτιο της Μ. Πρωτοπαπ-
πά, αποκάλεσε μερίδα εργαζομένων του 
Δήμου ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. Φίλιππας Θυμής και ο 
Δημ. Σύμβουλος Γ. Κοντός είχαν έναν "πο-
λιτισμένο" διάλογο". Διαβάστε τι είπαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κοντέ.
ΚΟΝΤΟΣ: Αμ δεν είχε κανέναν καλύτερο 
να έκανε Πρόεδρο, από ανάγκη σε έκανε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοντέ.
ΚΟΝΤΟΣ: Άντε τώρα από κει, τελείωνε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμμορφωθείτε, διότι εγώ 
δεν είμαι ο οποιοσδήποτε...
ΚΟΝΤΟΣ: Εσύ δεν είσαι; Ούτε πολιτιστικό 
σύλλογο δεν μπορούσες να διοικήσεις 
εσύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σου πω, ό,τι και να 
σου πω...
ΚΟΝΤΟΣ: Τι να μου πεις εμένα. Εμένα 
θα μου πεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σου πω, όταν μιλάει το 
ουίσκι Κοντέ...
ΚΟΝΤΟΣ: Όχι ρε βλάκα, η βλακεία σου 
μιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάποιος θα πρέπει 
να σε μαζέψει.
Ο καθένας από εμάς, πρέπει να αισθάνεται 
υπερήφανος για τους αντιπροσώπους μας. 
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ και "ΓΛΕΙΦΤΕ ΤΟΥΣ". 
Κατά τα σκατά το φτυάρι, λέει ο σοφός 
λαός.
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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
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Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, που διεξή-
χθη με τηλεδιάσκεψη λόγω κορονοϊού, ακούστηκε 

από τα πολύλαλα χείλη του δημοτικού συμβούλου 
Γιώργου Κοντού, μια ανατριχιαστική πρόταση, που θίγει 
όλους τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, του 
Λουτρακίου!

Η εκτός πραγματικότητας πρόταση του κυρίου Γιώρ-
γου Κοντού, ήταν, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όλοι 
οι επιχειρηματίες του Λουτρακίου και να βοηθήσουν 
τον Δήμο! Γιατί όπως αφηγείται ο ίδιος, έχουν βγάλει 
εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια!

Μιας και λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κοντός επιμένει 
στα παραπάνω, χωρίς μάλιστα να αποδεικνύει τους 
ισχυρισμούς του, τον ρωτάμε για λογαριασμό της 
τοπικής κοινωνίας:

• Πώς ξέρετε κύριε Κοντέ, τα πόσα έβγαλαν οι επαγ-
γελματίες του Λουτρακίου; Είσαστε

δίπλα στις ταμειακές μηχανές, όλα αυτά τα χρόνια 
και μετράτε τις εισπράξεις τους; Τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις (ενοίκια, μεροκάματα εργαζομένων, 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οικονομικές υποχρεώσεις, 
για νερό, ηλεκτρισμό, δημοτικούς φόρους κτλ) τις 
ξέρετε για να λέτε, δημόσια κάτι τέτοιο;

•  Ή μήπως, είσαστε ο ίδιος, επιχειρηματίας και 
γνωρίζετε εμπειρικά, την κερδοφορία, που κάνουν οι 
συνάδελφοι του κλάδου σας;

• Αλήθεια, κύριε Κοντέ, εσείς το τι επαγγέλεσθε, θα 
το γνωστοποιήσετε κάποτε στον κόσμο; Και γιατί δεν 
δίνετε πρώτος, το καλό παράδειγμα, με το να κάνετε 
πράξη, αυτό που προτείνετε στους άλλους, δίδοντας 
τον οβολό σας, από το επάγγελμα το οποίο ασκείτε και 
που περιμένουμε, με αγωνία, να μας γνωστοποιήσετε;

• Δεν ακούσατε τις κυβερνητικές εξαγγελίες που 
λόγω της έκτακτης υγειονομικής κρίσης,αναστέλλονται 
οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων;

• Τα δεινοπαθήματα των επιχειρήσεων, που βρίσκο-
νται στο μάτι του κυκλώνα, της άγριας φορολόγησης, 
συνέπεια των 10 ετών μνημονίων, δεν τα είδατε; 
Ομοίως εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα που μπήκαν 
σε επιχειρήσεις όλης της χώρας, μέσα στις οποίες, 

συγκαταλέγονται και του Λουτρακίου, δεν τα είδατε;
• Την οικτρή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει 

περιέλθει το καζίνο Λουτρακίου με τους 1300 εργα-
ζόμενους, δεν την έχετε πληροφορηθεί;

• Την δεινή οικονομική κατάσταση που προοιωνίζεται 
για όλη την χώρα, συνέπεια της υγειονομικής κρίσης, 
δεν την βλέπετε κύριε, που είσαστε και δημοτικός 
σύμβουλος; Αυτή είναι η διορατικότητα σας για την 
πρόοδο του δήμου; Τόση είναι η συναίσθηση των δύ-
σκολων στιγμών, που διέρχεται, για άλλη μια φορά, η 
κοινωνία μας; Μέρος της οποίας αποτελούν, όχι μόνο 
οι επιχειρηματίες, με τις οικογένειές τους, αλλά και οι 
εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις που θέλετε να 
ωθησατε περαιτέρω στην καταστροφή;

Συνεπώς από που προκύπτει ο ισχυρισμός σας, για 
τους δήθεν πολυεκατομμυριούχους επιχειρηματίες του 
Λουτρακίου, που μάλιστα, με αυτή την εξωπραγματική 
σας αναφορά, τους στοχοποιείτε παρουσιάζοντας 
τους, ως ανθρώπους με μειωμένη κοινωνική ευθύνη; 
Επιτέλους κύριε Κοντέ, έχετε συναίσθηση των λεγό-
μενων σας ;

Και τέλος, κύριε Κοντέ, το ότι η ίδια η παράταξη 
σας, κατέθεσε την ίδια πρόταση, που καταθέτουν τα 
περισσότερα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα, ώστε, οι 
επιχειρήσεις, όλου του επαγγελματικού φάσματος, να 
απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη, έως ότου, τους 
επιτραπεί από το κράτος να ξαναλειτουργήσουν, δεν 
σας προβλημάτισε;

Ή μήπως, εκτός από την ορατή αποκοπή σας από την 
πραγματικότητα, έχετε αποκοπεί και από την δημοτική 
παράταξη της κύριας Μαρίας Πρωτοπαππά, με την 
οποία εκλεγήκατε δημοτικός σύμβουλος;

Αφού, η προπεριγραφόμενη διαφοροποίηση σας, 
με την θνήσκουσα πρόταση σας, που ενταφιάζει την 
επιχειρηματικότητα και την εργασία σε ολόκληρο τον 
δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων 
συνεπάγεται αυτόματα και το “μπαϊράκι” που έχετε 
σηκώσει, μέσα στην παράταξη της κύριας Μαρίας 
Πρωτοπαππά!

Η κυρία Πρωτοπαππά, τι λέει για όλα αυτά; Θα πάρει 
επιτέλους θέση;

Σε μια αυτοδοξαστική ανακοίνωση, για να διαφημίσει το 
ανύπαρκτο κοινωνικό της έργο, προχώρησε η δημοτική 

αρχή Γκιώνη, με την οποία ενημερώνει, ότι από  την Τρίτη 28 
Απριλίου 2020 ξεκίνησαν τα γεύματα βοήθειας σε συνανθρώ-
πους μας, που δεν έχουν τη δυνατότητα σίτισης! 

Μάλιστα, ακόμα και αυτή η αναιμική 
και απολύτως καθυστερημένη βοήθεια 
θα δίδεται (άγνωστα τα κριτήρια επιλο-
γής) σε μόλις 50 συνανθρώπους μας για 
μόνο 3 φορές την εβδομάδα! 

 Λες και δεν υπάρχουν άλλοι άν-
θρωποι που χρειάζονται βοήθεια για 
την καθημερινή σίτιση τους, σε ένα 
δήμο που αριθμεί περίπου τους 20.000 
δημότες, ή λες  και αυτοί οι άνθρωποι 
που επιλέχθηκαν από τη δημοτική αρχή 
Γκιώνη, έχουν ανάγκη διατροφής, τρεις 
από τις επτά ημέρες της εβδομάδας! 

Εσείς κύριοι της δημοτικής αρχής 
είστε λιτοδίαιτοι και τρώτε 3 φορές την 
εβδομάδα; Δηλαδή 12 φορές από τις 30 ημέρες που έχει ο 
μήνας;  Γιατί έχετε την απαίτηση ο σκληρά δοκιμαζόμενος 
συνάνθρωπος σας, να λαμβάνει τροφή, μόνο 12 φορές τον 
μήνα και να σας είναι ευγνώμων και από πάνω;

Γιατί λοιπόν κύριε Δήμαρχε στήνεις  παζάρι λαϊκισμού 
στις  πλάτες των ανθρώπων που πένονται και  έχουν μεγάλη 
ανάγκη, διαφημίζοντας κάτι, που εκ της φύσης του, αναδίδει 
κοροϊδία και μικροπολιτική, πάνω στον ανθρώπινο πόνο; 

Σε ενδιαφέρει πραγματικά  η κοινωνική πολιτική και η 
στήριξη του συνανθρώπου σου που δοκι-
μάζεται;  Τότε γιατί τόσα χρόνια που είσαι 
δήμαρχος, δεν είχες αναπτύξει, εκείνες τις 
δημοτικές δομές, που να υποστηρίζουν 
τον άνθρωπο! Και έρχεσαι τώρα, ύστερα 
από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 
45 ημέρες καραντίνας λόγω κορονοϊού 
και  πουλάς με πολιτική υστεροβουλία , 
ιμιτασιόν ανθρωπισμό, σε μόλις 50 συναν-
θρώπους μας;

Και βγαίνεις και φωτογραφίες, "πλασά-
ροντας" τον εαυτό σου ως μεγάλο ανθρω-
πιστή και προκαλείς θυμηδία; 

Οι δημότες σου όμως δεν είναι ιθαγενείς, 
όπως πιστεύεις εσύ κύριε Γκιώνη και η 

όμοιοι σου που εντυπωσιάζονται με χάντρες και καθρεφτάκια 
για να χορταίνουν με αέρα κοπανιστό!

Ουαί υμίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές! Υπάρχει 
και Θεός!

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΟ ΤΟΥ  
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ...

Θίγει τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του Δήμου

Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι 
υποκριτές της Δημοτικής Αρχής! 

Υπάρχει και Θεός!

Περιήγηση του Ιερού του Ποσειδώνα
στην Ισθμία

Περνώντας από τα μέρη μας το 2ο αι. μ.Χ. ο περιηγητής Παυσανίας 
μάς περιγράφει ότι στο άνω μέρος του ναού του Ποσειδώνα, που 

δεν είναι μεγάλος, είναι στημένα αγάλματα Τριτώνων.
Τα αγάλματα, που είναι στον πρόναο, είναι δύο του Ποσειδώνα, τρίτο 

της Αμφιτρίτης και ένα της θαλάσσης, που είναι κι αυτό κατασκευασμένο 
από χαλκό.

Τα αγάλματα, που υπάρχουν μέσα στο ναό του 
Ποσειδώνα στην Ισθμία, είναι αφιερώματα του 
Ηρώδη του Αττικού του Αθηναίου (101-178 μ.Χ.), 
τέσσερις χρυσοί ίπποι, που έχουν τα νύχια τους από 
ελεφαντόδοντο.

Ο Τρίτωνας ήταν θαλάσσιος Θεός, γιος του Ποσει-
δώνα και της Αμφιτρίτης.

Μέσα στο τέμενος του Ισθμίου Ποσειδώνα απο-
καλύφθηκαν τα θεμέλια του αρχαϊκού πρώτου ναού 
του 7ου αι. π.Χ., με περιστύλιο από ξύλινους κίονες, 
με πήλινη επικεράμωση και με δύο εσωτερικά κλίτη, 
όπου είχαν στηθεί τα αγάλματα του Ποσειδώνα και 
της Αμφιτρίτης, όπως μας ιστορεί ο αείμνηστος Ιω-
άννης Β. Βίγλας.

Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., μετά την καταστροφή του αρχαϊκού ναού 
από πυρκαγιά, επανοικοδομήθηκε ο κλασικός ναός, με τοπικό πωρόλιθο 
με μαρμάρινη επικεράμωση.

Κατά τον 4ο αι. π.Χ. μετά από νέα πυρκαγιά έγινε επισκευή του κλασικού 
ναού, με πήλινη επικεράμωση που διατηρήθηκε μέχρι το έτος 146 π.Χ. 
για να παρακμάσει κατά την επόμενη εκατονταετία μετά την καταστροφή 
της Κορίνθου. Τον 1ο αι. μ.Χ. επί Τιβερίου, ο ναός του Ποσειδώνα επι-
σκευάστηκε και πάλι όπως τον είδε ο Παυσανίας στα μέσα του 2ου αι. 
μ.Χ. για να λειτουργήσει μέχρι της καταργήσεως των Ισθμιακών αγώνων 
επί Θεοδοσίου Β΄ το έτος 426 μ.Χ.

Επί Ιουστινιανού (527-565) ο ναός είχε πάλι ανακαινιστεί, σε αρχαία 
δε νομίσματα ο ναός παριστάνεται ως περίστυλος και οι Τρίτωνες εικο-
νίζονται στις γωνίες του αετώματος.

Ο Ηρώδης ο Αττικής (101-177 μ.Χ.) ήταν πλούσιος άρχοντας και σο-
φός διδάσκαλος της ρητορικής, φίλος των Αντωνίνων αυτοκρατόρων 
της Ρώμης και σύγχρονος του Παυσανία, μέγας ευεργέτης πολλών και 
σπουδαίων ελληνικών πόλεων και θρησκευτικών ιερών, με δωρεές για 
κατασκευές υδραγωγείων, λουτρών, θεάτρων, σταδίων και αγαλμάτων.

Αφιέρωσε στο ναό του Ισθμίου Ποσειδώνα μέσα στο σηκό (στον κύριο 
εσωτερικό χώρο), σύμπλεγμα τεθρίππου άρματος με τον Ποσειδώνα 
και την Αμφιτρίτη επάνω σε αυτό, καθώς και τον Παλαίμονα πάνω σε 
δελφίνι με δύο Τρίτωνες ακόμη. Το άρμα και το δελφίνι φαντάζουν σαν 
να τρέχουν πάνω στα κύματα.

Αυτά τα αγάλματα ήταν τοποθετημένα πάνω σε κοινό βάθρο με γλυπτές 
παραστάσεις της προσωποποιημένης θάλασσας, της Αφροδίτης, των 
Νηρηΐδων και των Διοσκούρων.

Οι Νεράιδες και κατά την αρχαϊκή έκφραση Νηρηΐδες ήταν οι 45 κόρες 
του Νηρέα και της Δωρίδας.

Οι Διόσκουροι ήταν γιοι της Λήδας και του Δία και τα ονόματά τους 
ήταν Κάστορας και Πολυδεύκης.

Ο Ηρώδης ο Αττικός με τις αφιερώσεις του αυτές προς τον Ποσειδώνα, 
προστάτη των Ισθμιακών αγώνων, ήθελε να συναγωνισθεί προφανώς 
τις αφιερώσεις αγαλμάτων προς τον Ολύμπιο Δία, προστάτη των Ολυ-
μπιακών αγώνων.

Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι τα αγάλματα, αφιερώματα του 
Ηρώδη του Αττικού ήταν κατασκευασμένα με τα ίδια υλικά, όπως και 
εκείνα της Ολυμπίας, δηλαδή με χρυσό και ελεφαντοστούν.

Η γέννηση της Αφροδίτης, στολισμένη στο βάθρο του αγάλματος του 
Ποσειδώνα, έμοιαζε με την παράσταση του βάθρου του αγάλματος του 
Δία στην Ολυμπία.
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Τώρα ψήνουμε 
όλα τα ψάρια μας

στα κάρβουνα
Σας περιμένουμε

Το Μικτό Ορκωτό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης κατα-
δίκασε σε ποινή κάθειρξης 
17 ετών τον Ηγούμενο 
Μεθόδιο, επειδή κρίθηκε 
ένοχος ως ηθικός αυ-
τουργός σε επεισόδια που 
έγιναν τον Ιούλιο 2013 
στη μονή Εσφιγμένου Αγί-
ου Όρους. Με την ίδια 
ποινή καταδικάστηκε κι ο 
μοναχός Αντύπας, επειδή 
πέταξε βόμβες μολότοφ. 

Άλλοι έξι μοναχοί καταδικάστηκαν σε ποινές 
εννέα ετών και πέντε μηνών έκαστος για απλή 
συνέργεια στα επεισόδια.

Δεν είμαστε εμείς που θα σχολιάσουμε αν οι 
ποινές είναι αυστηρές ή επιεικείς. Εκείνοι που 
τις επέβαλαν, ξέρουν. Όμως, εξέρχεται των 
ιμάτιών του κανείς αν παραβάλει τις ποινές των 
μοναχών με αυτά που συμβαίνουν καθημερινά 
στην πολύπαθη Αθήνα και μένουν ατιμώρητα.

Για τους μπαχαλάκηδες ή Ρουβίκωνες ή 
αναρχικούς ή τρομοκράτες δεν ισχύει αυτός 
ο νόμος που καταδίκασε τους μοναχούς; Το 
να πετάει κάποιος μολότοφ, καδρόνια, πέτρες, 
μάρμαρα, συνοδευόμενα από ύβρεις, απειλές, 
βία, φτυσίματα, χειρονομίες, κλωτσιές κι ό,τι 
άλλο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυ-
ματισμούς, ακόμα και το θάνατο ανθρώπων, 
θεάρεστες πράξεις είναι;

Οι επιθέσεις και πυρπόληση αστυνομικών κα-
ταστημάτων, οι υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια, 
περίπτερα, τράπεζες, καταστήματα, πανεπιστή-
μια, φωτεινούς σηματοδότες, αυτοκίνητα, δεν 
είναι αδικήματα;

Ποια είναι εντέλει αυτά τα παιδιά και τι 
γυρεύουν;

Τι έφτιαξαν στη ζωή τους που μόνο κατα-
στρέφουν;

Τι δουλειά κάνουν και πώς δικαιολογούν το 
ψωμί που τρώνε;

Έρμαια είναι; Γονείς, αδέλφια, συζύγους δεν 
έχουν;

Δικά μας παιδιά είναι, είπε προ καιρού υψη-
λόβαθμος πολιτικός, κι εμείς αυτά κάναμε!

Αν είναι έτσι, πάμε πάσο, γιατί εκεί, μάλλον, εί-
ναι το εκκολαπτήριο των αυριανών ηγετών μας.

Αλλά μήπως και στο “ναό” της δημοκρατίας 
η κατάσταση είναι καλύτερη; Εκεί οι ύβρεις, τα 
ψέματα, οι συκοφαντίες, τα ξεκατινιάσματα, οι 
μηνύσεις, οι κοκορομαχίες και οι αθλιότητες για 
τον πατέρα του ενός και του άλλου ξεπερνούν 
τα όρια της καλώς εννοούμενης αντιπαλότητας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δια του εκπροσωπη-
μένου υφυπουργού, λέει ότι για να επανεκλε-
γούμε, πρέπει να κλείσουμε ορισμένους στη 
φυλακή. Η αντιπολίτευση απειλεί ότι όταν θα 
έρθει στην εξουσία, κάποιοι θα πάνε φυλακή. 
Έχουμε, άραγε, τόσες φυλακές;

Είμαστε μια κοινωνία πρότυπο. Όταν κάποιος 
δεν έχει χρήματα, βασανίζει ή δολοφονεί έναν 
ηλικιωμένο και του παίρνει τη σύνταξη. Αν χρει-
άζεται περισσότερα, μπουκάρει με το καλάσνι-
κοφ στην τράπεζα και λύνει το πρόβλημά του.

Γενικώς επικρατεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, 
θυμίζουσα εμφυλιοπολεμικές εποχές. Κι επειδή 
τα ΜΜΕ δεν προλαβαίνουν να τα καλύψουν 
όλα, καλό θα ήταν να καταγράφονται και να 
διδάσκονται στα σχολεία, για να ξέρουν τα 
παιδιά σε τι κοινωνία έρχονται.

ΥΓ.: Το παρόν σημείωμα είχε γραφεί πριν τις 
τελευταίες εκλογές, όμως λόγω πληθώρας 
ύλης, δε δημοσιεύτηκε.

Η δημοτική παράταξη  "ΔΥΝΑΜΗ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑΣ", του δημοτικού συμβουλίου 
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
Κορινθίας, ανακοινώνει ότι οι αποφάσεις και 
οι θέσεις  της παρατάξεως, εντός και εκτός του 
δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνονται με δημο-
κρατικές διαδικασίες, μετά από διαβούλευση 
τουλάχιστον των εκλεγμένων συμβούλων και  
εκφράζονται από την αρχηγό του συνδυασμού 
και της δημοτικής παρατάξεως κ.  Μαρία 
Πρωτοπαππά.

Οι αντίθετες με την γραμμή  της παρατάξεως  

απόψεις οποιουδήποτε συμβούλου, οι οποίες  
εκφράζονται είτε εντός, είτε εκτός του δημο-
τικού συμβουλίου, αποτελούν  προσωπικές  
και μόνον απόψεις του ιδίου και εφόσον η 
συμπεριφορά αυτή επαναλαμβάνεται χωρίς 
καμία σχετική εξουσιοδότηση, συναίνεση ή 
έγκριση και γίνεται συνήθης, οδηγεί στην 
αυτονόμηση του ιδίου και στην θέση του 
εκτός της δημοτικής παρατάξεως "ΔΥΝΑΜΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ".-

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ήξεις αφήξεις η ανακοίνωση της κ. Πρωτοπαππά
Η ανακοίνωση μιλάει για τον εκλεγμένο με το συνδυασμό της Γιώργο Κοντό, αλλά δεν 

τον ονομάζει (όπως ο χρησμός της Πυθίας “ήξεις αφήξεις ουκ εν πολέμω θνήξεις”).

 Τον κώδωνα  του κινδύνου κρούει 
με άρθρο κόλαφο, ο πρώην δημοτικός  
σύμβουλος και Δικηγόρος Νίκος Λόης, 
όσων αφορά τις βλαπτικές για τα συμ-
φέροντα του τόπου, προθέσεις του δη-
μάρχου Γιώργου Γκιώνη, ο οποίος ενώ 
προεκλογικά είχε αυτοανακηρυχθεί σε 
πολέμιο των θέσεων των ιδιοκτητών 
του καζίνο, μετεκλογικά φαίνεται ότι 
σύρεται από τις αξιώσεις τους! 

Αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του 
κυρίου Νίκου Λόη: 

 " Ο  κος Δήμαρχος στο πρόσφατο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε με 
τηλεδιάσκεψη, ήταν σαφής. Οι συνεταί-
ροι μας, πιθανόν σε συνεργασία με τον 
επενδυτή Κόμερ, θέλουν, και έχουν έτοιμη, 
μετατροπή της κοινοπραξίας σε Ανώνυμη 
Εταιρεία, με κατάργηση του κοινοπρακτι-
κού και συρρίκνωση των αξιώσεων και 
των δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας 
μας, που , ως γνωστόν, απαιτούσε με τε-
λεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 
κοινοπραξία τεράστια ποσά εκατομμυρίων, 
όπως άλλωστε το δήλωσε δημόσια ο εκ-
πρόσωπος των επενδυτών στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, λίγους μήνες νωρίτερα, ο 
οποίος μίλησε και για κούρεμα γενναίο 
των οφειλών της κοινοπραξίας προς την 
ΑΕ του Δήμου μας...

Αιχμή του δόρατος των συμφερόντων 
των καζινιέρηδων και του επενδυτή, 
πιθανότατα να θεωρεί ο κος Δήμαρχος 
ότι θα είναι οι 1240 εργαζόμενοι στο 

καζίνο και πιθανόν γιαυτό δεν 
έκανε μία μελέτη για να προ-
στατεύσει τα δικαιώματά μας 
στην κοινοπραξία ή να στηρίξει 
έστω τις διεκδικήσεις μας και να 
τα εξασφαλίσει έστω στην νέα 
Ανώνυμη Εταιρεία που θέλουν 
να δημιουργηθεί, με βάση τα 
δικαιώματά μας που ισχύουν επί 
του κοινοπρακτικού στην κοινο-
πραξία καζίνο και έχουν αναγνωρίσει με 
δικαστικές αποφάσεις και τα Δικαστήρια. 

Ακόμα , ο κος Δήμαρχος, δεν ζήτησε , 
ως όφειλε ο ίδιος, διαχειριστικό έλεγχο 
,για όσα το δημοτικό μας συμβούλιο 
αμφισβήτησε οτι οφείλει στην συνεταίρο 
μας η κοινοπραξία καζίνο Λουτρακίου και 
ανέρχονται σε 10δες εκατομμύρια, όταν 
ενέκρινε τον ισολογισμό της κοινοπραξίας, 
τον προηγούμενο Νοέμβριο , αν δεν κάνω 
λάθος και συνεπώς δεν εκτέλεσε την από-
φαση του δημοτικού Συμβουλίου.... Θέλει 
μάλιστα, ο κος Δήμαρχος, να διανείμει 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, και μάλι-
στα σύντομα , το σχέδιο μετατροπής της 
κοινοπραξίας καζίνο σε ΑΕ, χωρίς να έχει 
συζητήσει προηγουμένως στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ποιες είναι οι "κόκκινες" γραμ-
μές της διαπραγμάτευσης....

Τόσο καλοί είναι οι συνεταίροι μας και 
ο επενδυτής και προστατεύουν τα συμφέ-
ροντά μας, και τους εμπιστεύεται με τέτοια 
ευκολία ο κος Δήμαρχος;;;; 

Γιατί λοιπόν τα κάνει έτσι όλα αυτά και 
δεν παίρνει τα ελάχιστα, κατά την ταπεινή 

μου άποψη, μέτρα προφύλαξης των συμ-
φερόντων του Δήμου μας και της ΑΕ του 
Δήμου μας;;;;

Δημότισσες και Δημότες, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, και κυρίως εργαζόμενοι στο 
καζίνο, που την επομένη των κουρεμά-
των των δικαιωμάτων μας, πιθανόν οι 
περισσότεροι από εσάς θα βρεθείτε στον 
δρόμο, διότι δεν θα βγαίνουν τα νούμερα 
των κερδών που θέλει ο νέος επενδυτής, 
σκεφθείτε και αναλογιστείτε την προσω-
πική μας ευθύνη και τις συνέπειες που θα 
έχουμε για τον Δήμο μας για δεκαετίες , 
αν γίνουν αυτά που επιθυμούν από κοινού 
ο κος Δήμαρχος, με τον συνδυασμό του, 
μαζί με τους καζινιέρηδες και τον επενδυτή 
που βρήκαν...

Εδώ και τώρα διαχειριστικός έλεγχος 
του καζίνο, με ανάμιξη της Κυβέρνησης 
υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μας 
και των εργαζομένων στο καζίνο και εκπό-
νηση μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρη-
σης καζίνο , με εξυγίανσή της μέσα απο την 
προστασία του δημοσίου και πώλησή της 
μόνον όταν εξυγιανθεί , είναι η πρόταση 
που η ταπεινότητά μου σκέφθηκε.

Περί δικαιοσύνης
 και άλλων!

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει 
ο δικηγόρος Νίκος Λόης για το θέμα του καζίνο...
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Κοντά στα όρια της φτώχειας ζουν εφτά 
στους δέκα Έλληνες (68,3%), σύμφωνα 

με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα οποία αξιοποιεί 
και παραθέτει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομη-
χάνων (ΣΕΒ). Το εισόδημα του 12,9% βρί-
σκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 
το 55,4% είναι οικονομικά ευάλωτο, αφού 
οι αποταμιεύσεις που διαθέτει, δεν μπορούν 

να το συντηρήσουν για περισσότερους από 
τρεις μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό στον 
ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 50,4%, εκ του οποίου 
το 11,5% ζει στη φτώχεια και το 38,9% 
θεωρείται οικονομικά ευάλωτο.

Επίσης, το 67% των Ελλήνων διαθέτει 
αποταμιεύσεις που δεν υπερβαίνουν το 1/4 
του εισοδηματικού ορίου φτώχειας, δηλαδή 
δεν ξεπερνούν τα 983 ευρώ τον χρόνο. Από 
αυτό συνάγεται ότι ο αριθμός των Ελλήνων 
που αδυνατούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, είναι 
δυσανάλογα υψηλότερος σε σύγκριση με 
άλλες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελ-
λάδα καταγράφει, μετά τη Λετονία (78,4%), 
το υψηλότερο ποσοστό όσων είναι φτωχοί 
ή οικονομικά ευάλωτοι στον ΟΟΣΑ. Το αντί-
στοιχο ποσοστό στη Δανία διαμορφώνεται 
στο 36,3%, ενώ περίπου ίδια ποσοστά συνα-
ντώνται και στις άλλες Σκανδιναβικές χώρες.

Εξάλλου και σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η Ελ-

λάδα αποτελεί μια από τις ευρωπαϊκές χώρες 
με τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα, η 
οποία μάλιστα διευρύνθηκε την περίοδο των 
μνημονίων και της κρίσης, με τα μεγαλύτερα 
θύματα να αποτελούν οι κατώτερες εισοδη-
ματικά τάξεις. Αρκεί να αναφερθεί ότι στη 
χώρα μας το δυνατότερο οικονομικά 20% 
του πληθυσμού έχει 5,5 φορές μεγαλύτερο 
διαθέσιμο εισόδημα από το ασθενέστερο 
20%. Ωστόσο, αν και αυτό το ποσοστό την 
κατατάσσει υψηλά σε σχέση με άλλα κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως οι 
ΗΠΑ, το Μεξικό και η Τουρκία έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα.

Πάντως, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι η Ελλάδα 
είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες με 
τη σχετικά χαμηλότερη ανισοκατανομή 
πλούτου, μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία 
και τη Σλοβακία. Το πλουσιότερο 10% των 
νοικοκυριών κατέχει το 42% του καθαρού 
πλούτου έναντι 52% στον ΟΟΣΑ και 78% 
στις ΗΠΑ, οι οποίες εμφανίζουν και ένα 
από τα υψηλότερα ποσοστά. Καθοριστικός 
παράγοντας του χαμηλού αυτού ποσοστού 
της χώρας μας ενδέχεται να είναι, σύμφωνα 
με τον ΣΕΒ, η απόκτηση από ένα μεγάλο 
μέρος των Ελλήνων στεγαστικών δανείων 
τη δεκαετία του 2000, κάτι που οδήγησε σε 
αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου αλλά και 
στη διεύρυνση της μεσαίας τάξης.

Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη το φαι-
νόμενο του «επιλεκτικού ζευγαρώματος», 
το οποίο συνίσταται στο ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό εργαζόμενων ζευγαριών αποτε-
λείται από συντρόφους του ίδιου περίπου 
εισοδηματικού επιπέδου, το οποίο στην 
Ελλάδα είναι εντονότερο από άλλες χώρες 
και έχει ενταθεί κατακόρυφα στη διάρκεια 
της κρίσης.

Στα όρια της φτώχειας 7 στους 
10 Έλληνες – Δεν έχουν ούτε 

1.000€ στην τράπεζα
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βιώνουμε 
πολύ μεγάλες στιγμές προσφοράς, αλλά 

δεν είναι ανάγκη να γίνει κανείς ήρωας, για 
να είναι χρήσιμος. Αυτό σκέφτηκαν κάποιες 
ευγενείς κυρίες/κύριοι και προσφέρθηκαν να 
βοηθήσουν στα κυνοκομεία που βρίσκονται 
στο δήμου. Δεν φαντάστηκαν όμως, ότι θα 
κατέληγαν άμισθοι υπάλληλοι των κυνο-
κομείων και τώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο, 
γιατί δεν μπορούν να παρατήσουν βέβαια 

ούτε τις δουλειές τους, ούτε τις οικογένειες 
τους, αλλά δεν θέλουν να αφήσουν και τα 
ζωντανά στην τύχη τους.

Πιστεύουμε, ότι δεν είναι σωστό να 
εκμεταλλεύεται ο Δήμος την ευαισθησία 
τους, αφήνοντας να καλλιεργηθεί η ιδέα, 
ότι απλώς ικανοποιούν ένα ψώνιο. Έχουν 
και δουλειές και οικογένειες και άλλα ενδι-
αφέροντα και δεν έχουν καμία υποχρέωση, 
ούτε μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Το μόνο 
που ζητούν, είναι να μοιραστεί το βάρος της 
περιποίησης των σκυλιών.

Επειδή δεν υπάρχουν πολλοί εθελοντές, 
ο Δήμος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη 
του, καθώς εκείνος είναι υπεύθυνος και 
παίρνει κάποια επιδότηση για αυτό. Μπορεί 
να διαθέσει εργάτες, για να βοηθούν στην 
καθαριότητα και την τροφοδοσία κάποιες 

ημέρες, ώστε να μην είναι αναγκασμένες οι 
εθελόντριες, να διαθέτουν όλον τον χρόνο 
τους σε αυτά. Επίσης έχει αυτοκίνητα για την 
απομάκρυνση των σκουπιδιών και παρόλα 
αυτά, περιμένει να το κάνουν και αυτό οι 
εθελόντριες!!!

Άλλοτε υπήρχαν υπάλληλοι επιφορτι-
σμένοι με αυτά τα καθήκοντα, αλλά ως 
συνήθως, εκείνοι που προσλαμβάνονται για 
εργάτες, καταλήγουν σε γραφεία…

Τα κυνοκομεία δεν αφορούν μόνο τους 
φιλόζωους, αλλά όλους μας, γιατί μας απαλ-
λάσσουν από την ενόχληση των συμμοριών 
αδέσποτων, αλλά και από το όνειδος της 
φόλας. Ούτε είναι τόσο μεγάλο το οικονο-
μικό βάρος για τον Δήμο, γιατί και κάποια 
επιδότηση παίρνει και τους έμμισθους εργά-
τες έχει για να βοηθήσουν. Κατά την γνώμη 
μας, δεν είναι η καλύτερη λύση και αυτό 
που ονειρεύονται όλοι οι φιλόζωοι είναι να 
κλείσουν, ή τουλάχιστον να μειωθούν πολύ 
τα σκυλιά, που φιλοξενούνται. Κι αυτό θα 
γίνει, αν σταματήσουμε να διώχνουμε τα 
σκυλιά από το σπίτι, όταν μεγαλώσουν και 
αν σταματήσουμε να δίνουμε λεφτά για να 
αγοράσουμε ένα. Το σκυλί είναι φίλος και ο 
φίλος δεν αγοράζεται. Όσοι αναζητούν ένα 
πραγματικό φιλαράκι, μπορούν να υιοθετούν 
από εκεί ένα και μην νομίζουν, ότι η ράτσα 
δίνει ευγενή χαρακτηριστικά. Οι τρόποι των 
ανθρώπων  που τα φροντίζουν, κάνουν και 
τα σκυλιά ευγενικά και οι συγκεκριμένες εθε-
λόντριες κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτό.

Ενεργοί Πολίτες

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας έχει πραγμα-
τοποιήσει χρηματοδοτήσεις της τάξεως 
των 31,296,114.93 εκ. ευρώ  το 2020, 
στηρίζοντας ουσιαστικά τους Ερευνητικούς 
και Τεχνολογικούς φορείς της χώρας, επι-
χειρήσεις αλλά και συμμετέχοντας ενεργά 
σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα.

 Ειδικά τώρα στην δύσκολη συγκυρία του 
Κορωνοϊού, η επένδυση στην Έρευνα είναι 
μονόδρομος για την χώρα και αποτελεί 
στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, εν μέσω της κρίσης του Covid-19, 
ανταπεξήλθε με τον καλύτερο τρόπο  το 
πρώτο 5μηνο του 2020, όσον αφορά την 
συνέπεια στο έργο της, αλλά και στις οικο-
νομικές της υποχρεώσεις:

 Από την αρχή του έτους:
• Διοχετεύθηκαν 31,3 εκ. ευρώ σε επιχει-

ρήσεις και ερευνητικά κέντρα για έργα που 
εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και Ευ-
ρωπαϊκών Προγραμμάτων, στηρίζοντας της 
Έρευνα και την Καινοτομία και τη διατήρηση 
και αύξηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

• Έχουν ενταχθεί τα πρώτα 110 έργα του 
Β΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουρ-
γώ –Καινοτομώ». Αντιστοιχούν στο 48% 
των εγκεκριμένων  έργων  προϋπολογισμού 
44,92 εκ. ευρώ. Με αμείωτη ένταση συνε-
χίζεται η ένταξη και των υπόλοιπων έργων, 
παράλληλα με τις πιστοποιήσεις δαπανών 
από τα ενταγμένα έργα του Α’ Κύκλου

• Η δημιουργία της Πολιτείας Καινοτομίας 
στο ΧΡΩΠΕΙ,  μέσω ΣΔΙΤ, προχωρά εντός 
χρονοδιαγράμματος , μετά την έγκριση της 
Διυπουργικής Επιτροπής

• Εγκρίθηκε ο Οδηγός της Πρόσκλησης για 
τα «Κέντρα Ικανοτήτων» προϋπολογισμού 
30 εκ. ευρώ και αναμένεται να ανοίξει για 
υποδοχή αιτήσεων στο πρώτο δεκαπενθή-

μερο του Ιουνίου
• Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση της 1ης 

Φάσης της Προκήρυξης των Συνεργατικών 
Σχηματισμών Καινοτομίας (Clusters) που 
αφορά στον Φορέα-Αρωγό παρά τις δυσκο-
λίες λόγω COVID-19 και εκτιμάται ότι σε 3 
περίπου εβδομάδες θα εκδοθούν τα οριστικά 
αποτελέσματα.

• Αναμένεται η έγκριση του Οδηγού Προ-
κήρυξης της 2ης φάσης των Συνεργατικών 
Σχηματισμών Καινοτομίας (Clusters) ο 
οποίος απευθύνεται σε επιχειρήσεις – μέλη 
του Cluster.

• Η εμβληματική δράση για τον κορωνοϊό 
προχωράει πολύ γρήγορα και σύντομα θα 
υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

• Η μεταφορά της ΓΓΕΤ στο νέο κτίριο στο 
Γουδή  βρίσκεται σε εξέλιξη εντός χρονοδι-
αγράμματος και παράλληλα επιταχύνεται ο 
ρυθμός υλοποίησης.

• Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
κατατίθεται στην Βουλή το νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σημαντικές 
διατάξεις για την ερευνητική κοινότητα, 
φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις 
που επενδύουν σε δαπάνες έρευνας και 
ανάπτυξης, αλλά και για την καινοτομία 
όπως η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου 
Νεοφυών Επιχειρήσεων  ElevateGreece  
αλλά και για τους «επενδυτικούς αγγέλους», 
Business Angels.

Στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης 
η χρηματοδότηση της Έρευνας

Από τα μικρά φαίνεται το ήθος και οι αρχές

Η ιστορία που θα σας 
διηγηθώ είναι αληθι-

νή και αφορά μία γυναίκα 
που ζούσε κάποτε στην 
Ινδία την εποχή του Με-
σαίωνα και είχε για κατοι-
κίδιο έναν πύθωνα, τον 
οποίο λάτρευε. Το φίδι 
είχε τέσσερα μέτρα μήκος 
και φαινόταν υγιές μέχρι 

που μία μέρα ξαφνικά σταμάτησε να τρώει.
Η ανορεξία του πύθωνα συνεχίστηκε και 

τις επόμενες εβδομάδες. Η απελπισμένη 
γυναίκα έκανε τα πάντα, αλλά τίποτα δεν 
βοήθησε το φίδι να ξαναβρεί την όρεξή 
του. Στο τέλος αποφάσισε να το πάει στον 
κτηνίατρο ως έσχατη λύση.

Ο κτηνίατρος άκουσε προσεκτικά όσα του 
είπε η γυναίκα και μετά τη ρώτησε: «Το φίδι 
σας κοιμάται μαζί σας τη νύχτα και τυλίγεται 
γύρω σας;».

«Ναι, γιατρέ μου», του απάντησε η γυ-
ναίκα.

Ο κτηνίατρος τότε απάντησε: «Κυρία μου, 
το φίδι σας δεν είναι άρρωστο. Ετοιμάζε-
ται να σας φάει. Κάθε φορά που έρχεται 
δίπλα σας και νομίζετε ότι σας αγκαλιάζει 

τυλίγοντας το σώμα του γύρω σας, απλά 
υπολογίζει το μέγεθός σας, προετοιμάζεται 
για να σας επιτεθεί. Δεν τρώει ώστε να έχει 
αρκετό χώρο να σας χωνέψει πιο εύκολα».

Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας;
Έχεις φίλους κοντά σου με τους οποίους 

μιλάτε 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την 
εβδομάδα. Τους αγαπάς, τους νοιάζεσαι και 
νομίζεις ότι σε αγαπούν κι εκείνοι, αλλά οι 
προθέσεις τους είναι άλλες. Είναι φίλοι-φί-
δια. Οι αγκαλιές και τα φιλιά δεν είναι πάντα 
ειλικρινή. Πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις 
ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι τα φίδια.

Να μη φοβάσαι αυτόν που θεωρείς εχθρό 
σου, γιατί μπορεί να μην είναι. Να φοβάσαι 
τους ψεύτικους φίλους σου, τους Ιούδες, 
τα φίδια τα κολοβά, που τη στιγμή που σε 
αγκαλιάζουν και σε φιλούν, καραδοκούν να 
σε «φάνε» και μηχανεύονται το κακό σου.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ “ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ” ΠΟΥ ΓΛΕΙΦΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Μια διδακτική ιστορία για τους φίλους 

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

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Φίλοι μου,
Μετά από δύο και βάλε μήνες υποχρεωτικής καραντίνας, που μας έβαλε η κυβέρνηση 

όλους εμάς τους... αυτόχθονους και υπάκουους υπηκόους, εκτός βέβαια 
από όλους τους απρόσκλητους μουσαφίρηδες και... επενδυτές παρα-
καλώ, καθώς επίσης και τους... γλεντζέδες εκείνους που κατά δήλωσή 
τους ζουν από τις κλεψιές και τη ζητιανιά, επανερχόμαστε λοιπόν στην... 
κανονικότητα. Στο σημείο όμως αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε και μια... 
αριστερή αοιδό - καλλιτέχνιδα, όπου μαζί με το... τσούρμο το καλλιτε-
χνικό της, πάνω σε καρότσα φορτηγού και αφού κυριολεκτικά έγραψε 
τους πάντες, διασκέδασε ακόμη και τον Κούλη!

Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα θα αναφερθώ στα εξής, κατά την 
άποψή μου σοβαρά ζητήματα, όπως:

• Παραγωγή τεμπέληδων από μέρους της νεολαίας μας
• Πολιτική και ανευθυνότητα
• Σκηνές και τσαντίρια παντού
• Σκουριασμένες αριστερές εμμονές
• Ανθρώπινες επιθυμίες, αξίες, ιδανικά και αναζητήσεις.
Φίλοι μου,
Μετά την... επάρατη επταετία και την έλευση της Δημοκρατίας από την Αμερική, τον 

Καναδά, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Παρίσι (μην ξεχάσω), η νεολαία μας δεν φοβάται 
την αναδουλειά, δηλ. την έλλειψη εργασίας, αλλά τη δουλειά αυτή καθ’ εαυτή. Εδώ 
και δεκαετίες το πρόβλημα των νέων μας, των παιδιών και εγγονών μας, δεν είναι η 
ανεργία αλλά η... εργασία!

Εμείς οι μεγάλοι σε φυσική ηλικία, τουλάχιστον, έχουμε μεγάλο ποσοστό ευθύνης, 
που πρέπει να μας έχει βάλει σε σκέψεις και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ιδιαίτερα 
όσοι από εμάς έχουμε υπηρετήσει την εκπαίδευση και ιδιαίτερα τη Δημόσια εκπαίδευση.

Θυμάμαι ότι στα 27 χρόνια που υπήρξα Διευθυντής στα πολυδύναμα τεχνικά σχολεία, 
όλοι οι γονείς, ιδιαίτερα οι μαμάδες, ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν επαγγέλματα 
γραφείου και να μη γίνουν... μουντζούρηδες, νοιώθοντας μια πραγματική αποστροφή 
για τα τεχνικά επαγγέλματα!

Χωρίς να θέλω να γίνομαι υπέρμετρα αυστηρός έως και ισοπεδωτικός, τα αποτελέ-
σματα τα ζούμε σήμερα, όπου μετά την αποβιομηχάνιση της χώρας, γίναμε μια χώρα 
παροχής υπηρεσιών και τίποτε άλλο, αφού και τίποτε απολύτως δεν παράγουμε, δηλ. 
γίναμε τα... γκαρσόνια της Ευρώπης και των ευρωβασανιστών μας - δανειστές και 
τοκογλύφους.

Φίλοι μου, όχι μόνο γι’ αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους, κυρίως πολιτικών 
επιλογών και πολιτικών, η ανεργία στην πατρίδα μας είναι μόνο επιλεκτική και γι’ αυτό 
έχουμε κατακλυστεί με πάνω από ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες, αποδεικνύοντας 
έτσι περίτρανα ότι υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα μας και μάλιστα πολλή, αλλά καθόλου 
όρεξη και διάθεση από τους νέους μας, προτιμώντας δουλειές του... ποδαριού, αλλά 
περισσότερο και πάνω απ’ όλα το ζέσταμα της πολυθρόνας και το χαζοκούτι.

Φυσικά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, αυτή της ευθύνης της πολιτείας 
και τα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα. Κάποτε, αρχής 
γενομένης, το Δημοτικό Σχολείο καλλιεργούσε την αγάπη για την οποιαδήποτε δου-
λειά, την τόλμη, έδινε βραβεία και επαίνους. Διαπιστώνουμε ότι σε ανώτερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης προγράμματα και ύλη που μπορούν σε 6 μήνες να διδαχθούν, απαιτείται 
μια τριετία τουλάχιστον.

Φίλοι μου, επιμένω ότι με ευθύνη της πολιτείας και βάσει σχεδίου οι πολιτικοί μας 
πλούτισαν τους εργατικούς Πολωνούς, Αλβανούς και λοιπούς να ζουν γι’ αυτούς στον 
παράδεισο, ενώ οι δικοί μας νέοι να έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη, Αμερική και 
εντός ολίγου στην Αλβανία.

Συνεχίζεται...
Ι. ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΕΙ-ΤΕΕ

Ο φάρος στην Άκρα μελαγκάβι ή Φάρος Ηραίον (από τον αρχαίο ναό της 
Ήρας που βρίσκεται κοντά του) στη βόρεια είσοδο του όρμου της Κορίνθου και 
τον χωρίζει από τον κόλπο των αλκυονίδων βόρεια. Οδηγεί τα πλοία που πλέον 
στον Κορινθιακό κινούνται προς το λιμάνι και τη διώρυγα της Κορίνθου. Πρω-
τολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό μία 
λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ.. Κατά την διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1947, στα πλαίσια ανασυ-
γκρότησης του φαρικού δικτύου επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν 
τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλέκτρικός με χα-
ρακτηριστικά μια λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 19 ν.μ. Η πρόσβαση 
στον φάρο γίνεται οδικώς από το Λουτράκι προς την λίμνη της Βουλιαγμένης,. 

Λίγα αλλά όχι... σκόρπια Φάρος Μελαγκάβι Λουτρακίου

21 Μαθήματα για τον 21ο αιώνα...
"Ποτέ μην υποτιμάτε την ανθρώπινη βλακεία"
Το βιβλίο που μας φέρνει δημιουργική διάθεση είναι καλό... Το βιβλίο 

έχει άλλες αρετές... Η τεχνολογία των τελευταίων χρόνων έχει 
φέρει μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Αυτά που εμείς δημιουργήσαμε, 
μας κυριεύουν, μας υποδουλώνουν... Το βιβλίο ακονίζει το νου, είναι 
νοσοκομείο του πνεύματος. Ο Χαράρι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
της εποχής μας. Στα είκοσι ένα κεφάλαια αυτού του βιβλίου προβάλλει 
τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που χρειάζεται να θέσουμε στον εαυτό μας, 
προκειμένου να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από 
αυτόν που ζούμε σήμερα. 

Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια ελευθερία επιλογής, όταν 
μας παρακολουθούν τα μεγάλα δεδομένα;.. Τι μορφή θα έχει το αυριανό 
εργατικό δυναμικό; Πώς αντιμετωπίζεται η απειλή της τρομοκρατίας;.. 
Γιατί η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση;.. κ.ά.

Η ικανότητα του ιστορικού Χαράρι να δείχνει από πού ερχόμαστε ιστορικά και πού 
πηγαίνουμε, έχει γοητεύσει τη φαντασία εκατομμυρίων αναγνωστών. Μας προσκαλεί να 
επανεξετάσουμε τις αξίες που πιστεύουμε, το νόημα της ζωής και την προσωπική μας 
τοποθέτηση, σ' έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο με σειρήνες και αβεβαιότητα. Γιατί όταν κα-
τακλύζεται κανείς από ασύνδετες πληροφορίες, η διαύγεια, η ισορροπία είναι αδύνατη...

Το βιβλίο που ανοίγουμε με ενθουσιασμό και το κλείνουμε με κέρδος είναι καλό... 
Ας κλείσουμε TV και κινητό κι ας ανοίξουμε ένα καλό βιβλίο, θα ωφεληθούμε περισ-
σότερο... (εκδ. Αλεξάνδρεια).

Εύχομαι να περάσουν οι δίσεκτοι καιροί... Να 'στε καλά!

Β. Βεκούσης

Το μέλλον υπόσχεται, 
το παρόν πληρώνει

Στο πέρασμα των χρόνων για πολλούς ανθρώπους έγινε κατανοητό 
πως η πίστη σε ένα πολιτικό κόμμα δεν είναι ένα θέμα στενά ταξικό 

και οικονομικό, είναι και ψυχολογικό. Διαβάζοντας κανείς την πολιτική 
ιστορία, μαθαίνει εκείνους τους πολίτες της υψηλής τάξης, οι οποίοι προσχώρησαν σε 
κατώτερες ιδεολογικές τάξεις. 

Ίσως να είναι λάθος οι άνθρωποι να χωρίζονται σε τάξεις ιδεολογικές, κομματικές λόγω 
μόρφωσης και πλούτου, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε ένα διαρκές πολιτικό διχασμό. 
Ιστορικά τέτοιες σχέσεις αδυνατίζουν τις κοινωνίες, εμποδίζουν την κοινωνική ειρήνη, 
δυσκολεύουν την οικονομική πρόοδο και κρύβουν και κινδύνους από εξωτερικούς εχθρούς. 

“Η πάλη των τάξεων” ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να 
αρχίσουν να λένε στους πολίτες ολόκληρες αλήθειες, όχι μισές. Πρέπει να μάθουν να 
συνεργάζονται για το κοινωνικό καλό και όχι το κομματικό. Πρέπει να πάψουν να δημι-
ουργούν την τεχνητή πόλωση ανάμεσά τους και να την κατεβάζουν στους πολίτες. Ας 
πάψουν κάποτε τις υπερβολές με τα προσωπικά τους ιδεολογήματα, ας βάζουν λίγο νερό 
στο κρασί τους για το κοινωνικό καλό.

Εκτιμώ πως μεγάλα μυαλά υπάρχουν σε όλα τα πολιτικά μας κόμματα, όμως χάνονται 
όταν παρασύρονται στα πολιτικά ξεκατινιάσματα. Οι κοινωνίες προοδεύουν με ισότητα, 
με δικαιοσύνη, με δουλειά, με παιδεία, υγεία, αγάπη και όχι με διχόνοιες, μίση, ανεργίες, 
ουρές ανέργων και όλα τα άσχημα της εποχής στην υγεία, την παιδεία κλπ. Μόνο με συ-
νεργασίες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα έρθουν οι καλές ημέρες, αλλιώς αλίμονό 
μας Ελλάδα μας. Φώτιση στους πολιτικούς μας.
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Με το γιατρό και τον παπά, φιλίες να μην πιάνεις, ο ένας σε θέλει να πονείς κι ο άλλος να ποθάνεις!
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

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Οι ιατροί 
της Περιοχής μας

Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

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: 17.00-20.30
Παρασκευή: 9.00-12.30

17.00-20.00
Σάββατο: 9.00-12.30

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΛΑΡΥΓΓΟΣ • ΡΙΝΟΣ • ΦΑΡΥΓΓΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΙΛΙΓΓΟΥ • ΕΜΒΟΩΝ • ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
AKOYΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
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Η δραστηριοποίηση της ''Animal House'' 
(Νίκου Δεφεράνου) στον χώρο της 

εμπορίας των ζωοτροφών δεν υπήρξε 
τυχαία, αλλά προέκυψε ως φυσικό συνε-
πακόλουθο της πολύχρονης εμπειρίας του 
Ν. Δεφεράνου στην εκπαίδευση σκύλων 
καθ` ότι υπήρξε και ο ιδρυτής της Σχο-
λής ''BULL DOG FAMILY'' (εκπαιδεύσεις, 
πανσιόν, διατροφή) με έδρα την Κόρινθο.

Η εμπειρική παρατηρητικότητα του Δε-
φεράνου ως προς την ενεργητικότητα, τις 
αντιδράσεις, την συμπεριφορά και κυρίως 
την διατροφική καταλληλότητα των ζώων, 
τον ώθησε να αυτοχρηματοδοτήσει τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τα λειτουργικά 
έξοδα που απαιτούσε το χονδρικό εμπόριο 
ζωοτροφών, ανοίγοντας στην Κόρινθο το 
2003, το πρώτο κατάστημα της ''Animal 
House''.

Τρία χρόνια αργότερα (2006) το Pet 
Shop ''Animal House'', μεταφέρει την 
δραστηριότητά της επιχείρησης στο 
Λουτράκι, σε έναν αρκούντως ικανοποι-
ητικό χώρο εξυπηρέτησης πελατών 80 
τ. μ., την δαπάνη του 
οποίου αναλαμβάνει 
πλήρως η Διεύθυνση 
του Δεφεράνου, άνευ 
τραπεζικών δανείων, 
επιχορηγήσεων, συ-
νεταιρισμών ή ιδιω-
τικών δανεισμών.

Το 2010, κόντρα 
στην έναρξη της οι-
κονομικής κρίσης, η 
''Animal House'' προ-
σθέτει στο portfolio 
των δραστηριοτήτων 

της την αποκλειστική εισαγωγή προϊόντων 
όπως: κλουβιά πουλιών, ενυδρεία και 
πολλά είδη σε αξεσουάρ ζώων, ενώ πέντε 
χρόνια αργότερα (2015), επιπλέον των 
προαναφερόμενων εισαγωγών, εισάγει 
ξηρές τροφές σκύλου και γάτας. Το δε 
2017 ο Δεφεράνος, επενδύοντας συνε-
χώς το προσωπικό του ανακυκλούμενο 
κεφάλαιο, επεκτείνει εκ νέου το Pet Shop 
Λουτρακίου το οποίο αποτελεί πλέον ένα 
''κόσμημα'' στο είδος του (σε χώρο 150 τ.μ. 
έκθεσης και 180 τ.μ. βοηθητικής αποθή-
κευσης), ώστε οι πελάτες του να μπορούν 
να επιλέγουν, τόσο τροφές παραγωγής 
της ''Animal House'', όσο και εισαγόμενες.

Το δε ανθρώπινο δυναμικό της ''Animal 
House'' θεωρεί τιμή του την ποιοτική 
εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι είναι 
οι πλέον αρμόδιοι της ικανοποίησης την 
οποία δικαιούνται τα ζώα τους.

''Animal House'' ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ στις 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των πιο ΠΙΣΤΩΝ 
ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ!

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει 
τον κίνδυνο ορισμένων 

ασθενειών σε πολλά μέρη της 
Ευρώπης. Μελετούμε αυτή 
την τάση και σας παρουσιά-
ζουμε τα τελευταία στοιχεία 
για το πώς αλλάζει ο πλανήτης 
μας αλλά και το τι έγινε τον 

Απρίλιο.
Ο καιρός τον Απρίλιο
Με δυο λόγια, ο Απρίλιος 

ήταν ζεστός και ξηρός σχεδόν 
σε όλη την Ευρώπη. Ήταν 1,3 βαθμούς Κελσίου πάνω 
από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής και 
έτσι είναι ο πιο θερμός Απρίλης στα χρονικά, μαζί με 
τον Απρίλιο του 2016.

Τον μήνα δηλαδή που οι περισσότεροι ήμασταν 
περιορισμένοι στα σπίτια μας, έβρεξε ελάχιστα σε 
κάποια μέρη.

Τον Απρίλιο σημειώθηκε και ρεκόρ ηλιοφάνειας 
για πολλές χώρες στην Ευρώπη, ανάμεσά τους η 
Βρετανία και η Γερμανία.  Μερικές περιοχές είχαν 
διπλάσιο ποσότητα ηλιοφάνειας. Η Σκωτία είχε 60% 
περισσότερο ήλιο από τον μέσο όρο.

Κλιματική αλλαγή και ασθένειες
Στην έρευνά μας τώρα. Πολλοί ανησυχούν για 

την υγεία τους αυτή την περίοδο. Ερευνήσαμε αν η 
κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο ορισμένων 
ασθενειών στην Ευρώπη. Ο ρεπόρτερ μας Περ Μπέρ-
γκφορς Νάιμπεργκ συναντήθηκε με έναν κορυφαίο 
επιστήμονα στην Στοκχόλμη. Πολλοί αναρωτιούνται 
αν ο κορονοϊός υποχωρήσει το καλοκαίρι, όπως συμ-
βαίνει συνήθως με την εποχική γρίπη. Ρωτήσαμε τον 
καθηγητή Γιάν Σεμέντζα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών:

«Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά. Διότι είναι ένας 
νέος ιός που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Δεν γνωρίζουμε 
λοιπόν πώς θα φερθεί σε διαφορετικές θερμοκρα-
σίες, στην εποχικότητα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι 
ότι άλλοι κορονοϊοί που υπάρχουν συνήθως στον 
ανθρώπινο πληθυσμό, έχουν άνοδο τον χειμώνα 
και πτώση το καλοκαίρι, οπότε και εξαφανίζονται. 
Ελπίζουμε ότι και αυτός θα φερθεί με τον ίδιο τρό-
πο. Είμαστε επιφυλακτικοί όμως για το αν τελικά θα 

συμβεί κάτι τέτοιο».
Η κλιματική αλλαγή δεν ευθύνεται για την εμ-

φάνιση του Covid-19. Παρόλα αυτά, η παγκόσμια 
υπερθέρμανση αυξάνει τον κίνδυνο άλλων ασθενει-
ών στην Ευρώπη. To Vibrio είναι ένα βακτήριο που 
αναπτύσσεται ταχύτατα, όταν θερμαίνονται τα νερά 
της Βαλτικής θάλασσας:

«Αν οι άνθρωποι μπουν στο νερό, μπορεί να μολυν-
θούν αν έχουν κάποια πληγή ή τραύμα. Ή να έχουν 
διάρροια από γαστρεντερίτιδα ή άλλες επιπλοκές, 
όπως μόλυνση στα αυτιά, από το συγκεκριμένο βακτή-
ριο. Φαίνεται ότι αυτός ο τύπος βακτηρίων είναι πολύ 
επικίνδυνος, γιατί αν έχετε κάποια πληγή ή τραύμα, 
μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του αίματος. Και αυτή 
η μόλυνση έχει τον ίδιο ποσοστό θνησιμότητας με 
τον Έμπολα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο. Ο κόσμος 
πεθαίνει από αυτό» επισημαίνει ο επιστήμονας. Ο Γιαν 
Σεμέντζα συνέβαλε στη δημιουργία ενός συστήματος 
έγκαιρης ειδοποίησης, όταν υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
νος από το βακτήριο.

Στη Νότια Ευρώπη, ο κίνδυνος προέρχεται από το 
ασιατικό κουνούπι τίγρης, που μεταφέρει τροπικές 
ασθένειες.

«Βλέπουμε λοιπόν δάγκειο πυρετό, πυρετό Τσικου-
γκούνια και τον ιό Ζίκα, που είναι τροπικές ασθένειες 
που δεν υπήρχαν παλιά στην Ευρώπη. Αυτοί οι τύποι 
ασθενειών εξαπλώνονται πλέον στην Ευρώπη, εξαι-
τίας της αυξανόμενης περιβαλλοντικής και κλιματικής 
καταλληλότητας για την εκδήλωση ασθενειών που 
μεταφέρονται με τα κουνούπια» τονίζει ο Σεμέντζα.

Τα κουνούπια τίγρεις είναι παρόντα όλη τη χρονιά 
πλέον σε παράκτιες και παραποτάμιες ζώνες.  Πώς 
μπορούμε να προσαρμοστούμε στους νέους αυτούς 
κινδύνους; «Δεν θέλεις να εκτεθείς σε κουνούπια που 
μπορούν να σε τσιμπήσουν και να σου μεταφέρουν 
κάποια τροπική ασθένεια. Θα ήθελες να αποφύγεις 
να κάνεις μπάνιο σε νερά με υψηλή συγκέντρωση βα-
κτηρίων, που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την 
υγεία σου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε 
να κάνουμε για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής σε ατομικό επίπεδο» αναφέρει ο 
Γιάν Σεμέντζα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 
και Ελέγχου Ασθενειών.

Με πληροφορίες από Πηγή: euronews.com

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μιας ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης ασθενειών στην Ευρώπη

Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαμπίκος - 
Πετρόπουλος

Κατόπιν ρεντεβού
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Η  ζωή μας από κύκνος έγινε κοράκι
...αυτοί οι καινούργιοι
παλιοί μου φαίνονται
Σπ. Ζαχαράτος, Φύλακας φυλαχτών

Παρά την έλλειψη φυσικής εγγύτητας 
λόγω των επιδημιολογικών περιορι-

σμών, το ‘ανυπότακτο’[;] πνεύμα ορισμένων 
βρίσκει τρόπους να επι-δείξει και την ψυχική 
τους αδιαφορία ως προς τις κοινωνικές 
συνέπειες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς 
τους. Σε μία λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην 
ανομική δια-ταραχή [ίσως λόγω ανορθολο-
γικής πίστης] και τη [μη-]ηθική της ευθύνης 
κινούνται άναρχα και σπασμωδικά στο χώρο 
της γενικής άρνησης.

Τόσους κοινωνιοπαθείς διαθέτει η χώρα, 
τόσους φέροντες συναισθηματικά τραύμα-
τα και διαψεύσεις, τόσους απορρίπτοντες 
βασικές έννοιες αμυντικής αλληλεγγύης κι 
ενσυναίσθησης κι εντέλει τόσους αφελείς 
ώστε ν’ ακολουθούν τις προ[σ]κλήσεις 
κάποιων ιδεοληπτικών, οι οποίοι θέλουν να 
κάνουν πολιτικό παιχνίδι πάνω σε φόβους 
και θανάτους;

Δεν πρόκειται για εξέγερση, για αναζήτη-
ση μεγάλης περιπέτειας ή έντονων συγκι-
νήσεων, αλλά περισσότερο μοιάζει με  την 
άρνηση ορίων και κανόνων στο όνομα των 
απόλυτων δικαιωμάτων τους. Το ατομικό 
μοντέλο αυτο-επιδειξισμού συγκρούεται με 
το κοινωνικό/υγειονομικό δέον χωρίς ίχνος 
αισθήματος ενοχής. Το ανεξέλεγκτο και 
αυτοκαταστροφικό Εγώ κατισχύει όλων των 
αναστολών, αφού έχει ήδη απογυμνωθεί 
από κάθε σύστημα  κοινών αξιών.

Όσοι λαμβάνουν ‘ρίσκο υγείας’ [health 
risk], είτε λόγω life-style, είτε εξ ιδεολογικής 
πεποιθήσεως, αποτελούν αδιάψευστους 
μάρτυρες για τις ασθένειες που προκάλεσε 
-κυρίως στους νέους - η μεταπολιτευτική 
Ελλάδα του «όλα επιτρέπονται, όλα συμ-
ψηφίζονται, όλα συγχωρούνται».

Νέο δίπολο της μετά Κορονοϊό εποχής: 
άλλοι θέλουν να πάρουν πίσω τη ζωή τους 
[για να τη βελτιώσουν ή να τη διορθώσουν] 
κι άλλοι βιάζονται  να τη χάσουν [ίσως γιατί 
πιστεύουν ότι δεν αξίζει τον κόπο].

Αν και η Ιστορία μας δείχνει πως ύστερα 
από κάθε νίκη έρχεται κι ένας διχασμός [μετά 
το 1821 οι διώξεις των αγωνιστών, μετά την 
Αντίσταση ο εμφύλιος] θέλω να πιστεύω ότι 
αυτή τη φορά θα επικρατήσει η κοινή λογική 
για την κοινή σωτηρία και πορεία. Αν ΟΧΙ, 
τότε θα είμαστε και πάλι άξιοι της [κακής 
μας] μοίρας, που μόνοι μας τη δημιουργούμε.

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

A β ε λ τ ί ω τ ο ι ;

Όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος Λ-Π-Α.Θ όσον 
αφορά στην τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν οι φωνές που υποστηρίζουν 
ότι ο LTO ενεργεί σωστά σε όλα και άλλες που επιμένουν πως χρειάζεται 
αλλαγή πολιτικής στο θέμα της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 
Σημασία έχει ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως ο Δήμος μας πρέπει να έχει 
τουρισμό όσους περισσότερους μήνες γίνεται το χρόνο, αξιοποιώντας όλες 
τις δυνάμεις και όχι μόνο τους εκλεκτούς του Δημάρχου και μάλιστα με 
επιχορηγήσεις του Δήμου.

Κύριοι του LΤΟ, που είναι γραμμένο ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος 
να σας δίνει χρήματα;

Τι προσπάθησε ο κ. Γκιώνης να κάνει με την εισήγηση του στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο διαβάζοντας τις τρεις σελίδες του που δεν έπεισαν 
κανέναν αφού όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα; 

Γιατί ανέθεσε σε εταιρεία να μας πει τη γνώμη της για τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για τον τουρισμό στην μετά κορονοϊό εποχή, πλη-
ρώνοντας 21.000 ευρώ, αφού τα μέτρα παίρνονται από το Υπουργείο 
Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ; 

Πολλά τα ερωτήματα και μια αναδρομή γύρω από το θέμα LTO - του-
ρισμός σε προηγούμενα δημοσιεύματα της εφημερίδας μας είναι επίκαιρη.

Το ένδοξο του-
ριστ ικό πα-
ρελθόν του 

Λουτρακίου είναι ένα 
αναμφισβήτητο δια-
χρονικό γεγονός, το 
οποίο επιβεβαίωνα, 
όταν συμμετείχα σε 
συνέδρια, συνεδριά-
σεις και συσκέψεις, 
αρμοδιότητάς μου, 
σε Ευρωπαϊκό επίπε-

δο, από το έτος 1988 και μετά. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου, στο 

εξωτερικό, διένειμα σε συνέδρους, όταν ήταν 
δυνατόν, έντυπο πληροφοριακό υλικό για το 
Λουτράκι, το οποίο, ως επί το πλείστον, μου 
έδινε η Δημοτική Αρχή. Ένας σημαντικός 
αριθμός, εκ των συμμετεχόντων, καθώς 
παραλάμβανε τα τουριστικά φυλλάδια, μου 
γνωστοποιούσε ότι είχε επισκεφθεί το Λου-
τράκι, τις δεκαετίες ’70 και ’80 και μάλιστα 
κάποιοι εξ αυτών πάνω από δύο φορές. 
Λιγότεροι ήταν αυτοί που είχαν επιλέξει το 
Λουτράκι τη δεκαετία΄90.

Δυστυχώς, παρά τις επαφές που διατηρώ 
με άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό και 
χωρίς να αποτελεί σχήμα λόγου ή υπερβολή, 
δεν έχω συναντήσει ή επικοινωνήσει με Ευ-
ρωπαίο πολίτη, ο οποίος να με πληροφορήσει 
ότι είχε συμπεριλάβει, στις επισκέψεις του 
στην Ελλάδα, το Λουτράκι, κατά τις δεκαετίες 
2000 και 2010. 

Μετά από έντονο προβληματισμό, για το αν 
αποτελεί βέλτιστο εργαλείο επικοινωνιακής 
έκφρασης η χρησιμοποίηση του Brand Name 
του Λουτρακίου, όπως υφίσταται σήμερα, 
για τον εξωτερικό και τον εσωτερικό τουρι-
σμό, κατέληξα ότι, το Rebranding, αποτελεί 
αναγκαιότητα γιατί, αφενός μεν επαναπροσ-
διορίζει και επικαιροποιεί το Λουτράκι, ως 
προορισμό, στην Πανελλήνια και Διεθνή 
Τουριστική Αγορά, αφετέρου δημιουργεί τις 
αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για νέες 
υποδομές ή ανάπλαση των υπαρχόντων, ώστε 
να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης. 

Έχουμε, πλέον, ως διευρυμένος Δήμος, 
τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, από 
τους Αγίους Θεοδώρους έως τη Μαυρολί-

μνη, τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
αντικείμενο αναδημιουργίας και περαιτέρω 
αξιοποίησης για την τουριστική προβολή. 

Διαθέτουμε δύο Κόλπους (Κορινθια-
κός, Σαρωνικός), Αρχαίo Δίολκο, Διώρυγα 
Ισθμού, Δίαυλο στη Λίμνη Ηραίου, Φάρους 
(Μελαγκάβι, Σουσάκι), Παραλίες -Τοπικούς 
Παραδείσους (από Πευκάκια έως Μαυρο-
λίμνη)- Αρχαιολογικούς Προορισμούς (Αρ-
χαία Κρομμυώνα, Ίσθμια, Ρωμαϊκή Έπαυλη, 
Ηραίον), Θερμαλισμό, Πόσιμο Μεταλλικό 
Νερό, Υδροθεραπευτήριο, Θρησκευτικούς 
Προορισμούς (Εξωκλήσια, Ιερούς Ναούς, 

Μοναστήρια), το Ηφαίστειο Σουσάκι και άλλα. 
Εδώ και χρόνια, έχω πραγματοποιήσει 

έρευνες για το θέμα, τις οποίες έχω πα-
ρουσιάσει, τόσο σε ιστολόγια όσο και στην 
εφημερίδα το Βήμα Λουτρακίου-Περαχώ-
ρας-Αγίων Θεοδώρων, στην προσπάθειά 
μου να αναδείξω, ως άμεση προτεραιότητα, 
την ανάγκη ανακατασκευής περιοχών του 
Δήμου μας. Ειδικότερα την ανάπλαση της 
παραλίας ‘‘Πευκάκια’’ των Αγίων Θεοδώρων, 
της Αρχαίας Κρομμυώνας, του Ισθμού, του 
Αρχαίου Διόλκου, της Ρωμαϊκής Έπαυλης, 
του Παραλιακού Πεζόδρομου, του Ιερού 
Ναού της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής στα 
Καλάνησα και της Λίμνης Ηραίου Περαχώρας. 

Επιπλέον, η Έλευση του Προαστιακού στην 

οδό Αιγαίου, η Επανίδρυση του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Περαχώρας και η Λειτουργία 
του Λαογραφικού της Μουσείου, η Αναβίωση 
των Ισθμιακών Αγώνων, η Αξιοποίηση της 
Μαρίνας της Μαυρολίμνης, η Προβολή όλων 
των Παραλιών του Δήμου και του Κέντρου 
Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού στον Σχί-
νο, η Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού, 
καθώς και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων, 
όπως της στάθμευσης και του κυκλοφο-
ριακού, θα συμβάλλουν στην αύξηση της 
επισκεψιμότητας. 

Επιβάλλεται, λοιπόν, να προσελκύσουμε, 

εκ νέου, τουρίστες. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, η τουριστική προβολή του Δήμου μας 
πρέπει να βασίζεται σ΄έναν βραχυπρόθε-
σμο, μεσοπρόσθεσμο και μακροπρόθεσμο, 
στρατηγικά, στοχευμένο σχεδιασμό, για να 
συμπεριληφθεί και πάλι το Λουτράκι, μαζί με 
τις υπόλοιπες περιοχές, στους πιο αναγνωρι-
σμένους Διεθνείς Τουριστικούς Προορισμούς 
Υψηλού Κύρους. 

Όμως, η κατάσταση, που επικρατεί σήμερα, 
αποτυπώνεται σε φωτογραφικό υλικό, που 
έχω στη διάθεσή μου, προκαλώντας έντονο 
προβληματισμό και αφυπνίζει συνειδήσεις, 
υπαγορεύοντας την άμεση λήψη μέτρων, 
αφού είναι προφανές ότι η τουριστική ανα-
βάθμιση του Δήμου μας είναι μονόδρομος.

Δικαίωμα όλων η τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου

Μονόδρομος η τουριστική αναβάθμιση του Δήμου μας!

Γράφει ο Ιωάννης Β. 
Καραπανάγος


