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ΤA ΔΙΚA ΣΑΣ ΔΙΚA ΜΑΣ EIΠΑΝ ΟΙ ΝEΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤEΣ...
ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ;

Μ

ια καθαρά αποικιοκρατική
πρόταση επιφύλαξαν οι εκπρόσωποι του ομίλου Comer,
στη συνάντηση που διεξήχθη με τους
επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που επιδιώκουν
να πετύχουν στην Club Hotel Loutraki
S.A. και η οποία εάν εφαρμοστεί, μετατρέπει το Δήμο Λουτρακίου σε προτεκτοράτο τους!
Οι εκπρόσωποι του Ομίλου ζήτησαν
την τροποποίηση των όρων της υπάρχουσας συμφωνίας της Κοινοπραξίας
και τη μετατροπή της Κοινοπραξίας
σε Ανώνυμη Εταιρεία, προτείνοντας:
α. Η νέα συμφωνία να ισχύει για 100
χρόνια.
β. Το 99% των μετοχών της νέας
εταιρείας να ανήκει στην Club Hotel
Loutraki SA και το 1% στο Δήμο μας.
γ. Η Club Hotel Loutraki SA να δίνει
στο Δήμο ποσοστό 0,5% για τα πρώτα

40 εκατομμύρια επί του τζίρου. Το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται, κλιμακωτά, μέχρι 1% για τζίρο μέχρι και 100
εκατομμύρια. Επίσης, ποσοστό 1%
για τζίρο πάνω από 100 εκατομμύρια
ευρώ. Το όποιο ποσοστό θα καταβάλλεται, στο Δήμο, σε μηνιαία βάση.
Και όλα αυτά τα εξωπραγματικά,
προσκρούουν στην υπάρχουσα, συμφέρουσα συμφωνία, με την οποία ο
δήμος μας έχει ετήσιο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 1.000.000 $, ανεξαρτήτως των εσόδων του καζίνο, ενώ η
συμμετοχή μας στο εταιρικό σχήμα
του καζίνο ανέρχεται σήμερα στο
16%, το 2033 θα εκτοξευτεί στο 50%
και το έτος2045 θα περάσει το καζίνο
στην απόλυτη ιδιοκτησία του Δήμου
με ποσοστό 100%!
Ακούγοντας τις προτάσεις, ακολούθησε, για λίγα δευτερόλεπτα, νεκρική
σιγή, από τους επικεφαλής, γιατί δεν
μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν

αυτά που άκουσαν. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν, εκφράζοντας την αρχική τους αντίθεση, προς τις προτάσεις
αυτές και είπαν ότι θα απαντήσουν,
αφού τις παραλάβουν γραπτώς και τις
μελετήσουν.
Μεταξύ των άλλων ο επικεφαλής
της παράταξης “Αλλάζουμε ΜΑΖΙ”
Γιάννης Καραπανάγος είπε ότι θεωρεί
τις προτάσεις “σενάριο επιστημονικής
φαντασίας” και ότι “αισθάνεται πως το
Λουτράκι είναι μία έρημος, οι συνδημότες μας πτώματα και οι νέοι επενδυτές κοράκια πάνω από το κεφάλι
μας”, ενώ την επόμενη μέρα, με Δελτίο
Τύπου, ο κ. Κώστας Λογοθέτης τόνισε
ότι “οι νέοι κάτοχοι των μετοχών της
Club Hotel Loutraki SA μάς θεωρούν
ένα μικρό χωριό ιθαγενών στα βάθη
του Αμαζονίου”.
Επίσης, στις 28 Αυγούστου 2020,
το απόγευμα, ο κ. Comer, συνοδευόμενος από στελέχη του, μετά από

πρόσκληση που απηύθυνε ο ίδιος,
συναντήθηκε, εθιμοτυπικά, με τους
επικεφαλής των παρατάξεων κα Μαρία Πρωτοπαππά, και κ.κ. Ιωάννη
Καραπανάγο, Κωστή Ζερβό και Δημήτρη Βασιλείου, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου).
Οι κ.κ. Κώστας Λογοθέτης και Χρήστος Ασημακόπουλος δεν έλαβαν μέρος στη συνάντηση αυτή.
Υ.Γ. Αλήθεια; οι θέσεις των άλλων
συνδυασμών, ποιές είναι;

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ...

Π

έρα από τους προφανείς λόγους συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, υπάρχουν και ισχυροί λόγοι που αφορούν
την εμβέλεια και ελκυστικότητα του Λουτρακίου, ως μεγάλου διεθνούς τουριστικού θέρετρου και προορισμού.
Η σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής Αθηνών - Λουτρακίου και αντίστροφα,
που θα επιτευχθεί με τον προαστιακό, σε
συνδυασμό με τη δυνατότητα άμεσης μετεπιβίβασης στο μετρό με το ίδιο εισιτήριο, θα
συμβάλλει σε μια συγκοινωνιακή επανάσταση για του Λουτράκι, με ευεργετικές συνέπειες για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.
Αφού εκ των πραγμάτων αναβαθμίζεται
ο κεντρικός ρόλος του Λουτρακίου και η περιοχή καθίσταται ζωτικός χώρος επέκτασης
της ενδοχώρας, άμεσης επιρροής του ευρύ-

Ιδού μερικά από τα πλεονεκτήματα!
τερου πολεοδομικού συγκροτήματος της
πρωτεύουσας. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι
η περιοχή μετατρέπεται σε ένα κατ’ εξοχήν
προνομιακό προάστιο της Αθήνας με καταλυτικές συνέπειες στους τομείς (αύξησης)
της αξίας γης και των ακινήτων στην ευρύτερη ζώνη επιρροή της - με δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και επενδυτικών ευκαιριών μέσω δημιουργίας υπερτοπικών πόλων
έλξης και νέων δραστηριοτήτων.
Κατά συνέπεια καθίσταται επιβεβλημένη όσο ποτέ η επιτάχυνση υλοποίησης του
έργου, για την απευθείας σύνδεσης του
Λουτρακίου με την αρτηριακή γραμμή του
προαστιακού σιδηροδρόμου καθ’ ότι θα επιτευχθούν τα ακόλουθα:
· Προσέλκυσης μεγάλης τουριστικής κίνησης από το διεθνές αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά και μελλοντικά
της Πάτρας (μελέτες σκοπιμότητας προαστιακού και δήμου Λουτρακίου).
· Διευκόλυνση της προσβασιμότητας για
τον εσωτερικό τουρισμό μέσω της πρωτεύουσας.
· Ανάπτυξη περιοχής πρώτης κατοικίας
υψηλής ποιότητας.
· Ανάπτυξη νέων εμπορικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
· Διαδημοτική συγκοινωνία με την εύκολη,
γρήγορη και οικονομική μετακίνηση δημοτών, μεταξύ Αγ. Θεοδώρων, Ισθμού, Λουτρακίου & αντίστροφα!
·Επιτυγχάνεται η ομαλή επέκταση του
νέου σχεδίου πόλης, με την διάνοιξη όλων
των παράπλευρων και κάθετων δρόμων
από την σιδηροδρομική γραμμή και δημιουργούνται ισόπεδες διαβάσεις που θα
είναι προστατευόμενες με την κατάλληλη
σήμανση για την ασφαλή προσπελασιμότητα της!
· Ξεκινάει και πάλι ο ανταγωνισμός στις

επιβατικές μεταφορές για Αθήνα, ανάμεσα
σε προαστιακό και ΚΤΕΛ, προς όφελος των
πολιτών και μπαίνει τέλος στο μονοπώλιο
υπέρ του μοναδικού φορέα!
· Ο προαστιακός, θα διαδραματίσει στο
κυκλοφοριακό της περιοχής, τον ίδιο ρόλο
που διαδραμάτισε και το μετρό στην Αθήνα,
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίλυση του
κυκλοφοριακού που παρατηρείται στο Λουτράκι, σε περιόδους τουριστικών αιχμών!
· Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των
όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
όπως λχ, η σπουδάζουσα νεολαία, η τρίτη
ηλικία, οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, οι ποδηλάτες, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κινητικές δυσκολίες, που σήμερα
είναι αποκλεισμένες από το συγκεκριμένο
σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
· Άμεσες ευεργετικές συνέπειες στην επιχείρηση του καζίνο, με τους 1300 εργαζόμενους, αλλά και σε ολόκληρη την οικονομία
της Κορινθίας, μιας και οι προμηθευτές του
καζίνο Λουτρακίου, προέρχονται από όλη
την επικράτεια του νομού! Αφού ο προαστιακός, θα μεταφέρει στο Λουτράκι, γρήγορα
και μαζικά την πελατεία του καζίνο, η οποία,
όπως είχε δηλώσει και ο κ.Νικόλαος Ρεμαντάς προέρχεται κατά 95% από την Αθήνα!
Ενώ όπως είχε ανακοινώσει στην δημόσια
διαβούλευση του πνευματικού κέντρου για
τον προαστιακό, ο πρώην διευθ. του καζίνο
κ. Αντώνης Στεργιώτης, το καζίνο θα μισθώνει δύο βαγόνια, σε κάθε δρομολόγιο του
προαστιακού, για την μεταφορά της πελατείας του.
· Κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας στο Loutraki Thermal Spa και το δημοτικό κολυμβητήριο, με εξασφάλιση όλων των
θέσεων εργασίας.
· Επί τα βελτίω, ακόμα και η ίδια στρατηγική πρωτοβουλία ανάπτυξης του δήμου
Λουτρακίου, με την διακριτική ονομασία

"LOYTRAKI PLUS", που αφορά την ενδυνάμωση του επιχειρείν στον τόπο μας, μνημονεύει ξεκάθαρα την αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων του Λουτρακίου, στις
οποίες, συμπεριλαμβάνεται και το έργο της
έλευσης του προαστιακού στο Λουτράκι ως
την οδό Αιγαίου!
Με την παράθεση των ανωτέρω επιστημονικών θέσεων, που απορρέουν από όλες
τις μελέτες, η εφημερίδα μας "Το Βήμα Λουτρακίου Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων,
προβαίνει στην διεξοδική ενημέρωση των
πολιτών, ώστε να απομονωθούν αποπροσανατολιστικές φήμες που διαχέουν στην
κοινωνία, ορισμένοι κακόβολοι και οι οποίοι,
ουδεμία σχέση έχουν, με τα συμφέροντα της
κοινωνίας του Λουτρακίου!
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
Απάντηση Σπύρου Ράτη ανίσχυρες οι κατηγορίες
σας Κυρία Πρωτοπαππά...
Για την κοπή των δέντρων στους Αγίους Θεοδώρους αλλού τα πολιτικά σας παιχνίδια

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει

Ιδού η απάντηση της πολεοδομίας στις καταγγελίες της κυρίας Πρωτοπαππά
Νόμιμη και απαραίτητη η κοπή δέντρων στους αγίους θεοδώρους υποστήριζε
η τεχνική υπηρεσία του δήμου...

Mην υποβαθμίζεται
άλλο το ΔΣ, ντροπή για
όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους
ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ...
Πάμπολλες φορές η εφημερίδα
μας, έχει
στηλιτεύσει το επικίνδυνο φαινόμενο, της "πεζοδρομιακής" συμπεριφοράς, στελεχών της δημοτικής αρχής, που δημιουργεί μια ταραχώδη
ατμόσφαιρα στις συνεδριάσεις των
θεσμικών οργάνων του δήμου μας,
η οποία αλλοιώνει την δημοκρατική
λειτουργία των θεσμών!
Μετά τον Γιώργο Γκιώνη, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και τον αποπεμφθέντα δημοτικό σύμβουλο, από τον
συνδυασμό της Μαρίας Πρωτοπαππά, Γιώργο Κοντό, σειρά πήρε στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 6/6/2020, ο
άνθρωπος που υποτίθεται πως πρέπει να είναι ο εγγυητής της εύρυθμης και δημοκρατικής λειτουργίας
του ανώτατου θεσμικού οργάνου
του δήμου μας, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Φίλιππας Θυμής!
Συγκεκριμένα, ο κ. Θυμής, μόλις
διέκοψε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή άλλο μέλος
της Δημοτικής Αρχής ωρυόταν και
χτυπούσε τα χέρια του στα έδρανα
των συνεδριάσεων, επιχείρησε με
τρόπο αυθάδη, να επιτεθεί στον επικεφαλής της παράταξης "Αλλάζουμε
Μαζί" Γιάννη Καραπανάγο,επειδή ο
προαναφερόμενος, του ζήτησε να
προστατεύσει το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου!
Τα χειρότερα, σύμφωνα με παρευρισκόμενους,
αποτράπηκαν,
χάρη στην καταλυτική παρέμβαση
των δημοτικών συμβούλων Θανάση
Μουζάκη και Κώστα Σταυρόπουλου,
αλλά ο κ. Θυμής, δεν σταμάτησε εκεί,
αφού εκτόξευσε μία ύπουλη κακολογία εναντίον του κ.Γιάννη Καραπανάγου, (που έχει διατελέσει ανώτατο
στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας)
αποκαλώντας τον "μπάτσο" !
Προσβάλλοντας με αυτόν τον
εξευτελιστικό χαρακτηρισμό και
όλους τους ανθρώπους που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία!

Εις απάντηση του
υπ’ αριθμ.
10143/26.6.2020 ερωτήματος, που κατέθεσε η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης της κ. Μαρία Πρωτοπαππά, σχετικά με
την κοπή δέντρων στην δημοτική ενότητα
των Αγίων Θεοδώρων, η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ) του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, με βάση τα παρακάτω :

Ι)τον
Κώδικα
Δήμων
και Κοινοτήτων και το ν.
998/1979 (ΦΕΚ Α` 289) του
άρθρου 5...
ΙΙ) την 46794/4-12-2015
Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος...
ΙΙΙ) τα άρθρα 105-106 του
ΕισΝΑΚ, για τις αποζημιώσεις
σε τρίτους, από παραλείψεις,
των Νομικών Προσώπων
που οφείλουν να προλαβαί-

νουν ζημιές
ΙV) τις διατάξεις αντικειμενικής ευθύνης ΣτΕ 3098/2015, ΔΕφΑθ 5124/2014,
70/2006...
... αποφάνθηκε, όχι μόνο ότι ήταν νόμιμη
η κοπή δέντρων, αλλά και ακραιφνώς απαραίτητη, ώστε να προληφθούν κίνδυνοι για
τους δημότες και τις περιουσίες τους!

ΧΥΜΑ ΣΤΟ
ΚΥΜΑ Ο
ΔΗΜΟΣ
ΈΒΑΨΑΝ ΤΙΣ
ΔΙΑΒAΣΕΙΣ
ΑΝΑΠHΡΩΝ
Πριν λίγο καιρό ο
Δήμος έβαψε τις διαβάσεις στην κεντρική
λεωφόρο Λουτρακίου
και καλά έκανε. Στις
διαβάσεις δεξιά και
αριστερά υπήρχαν ειδικές σημάνσεις για
τους ανάπηρους και
μάλιστα αυτές οι σημάνσεις ήταν από ένα
ειδικό υλικό πανάκριβο από την εποχή Π.

Ο ΕΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ;

Έμειναν οι σχάρες
Ευτυχώς που δεν τις πήραν οι ΡΟΜΑ
(γύφτοι)
Ένας αναγνώστης της εφημερίδας μας και τον ευχαριστούμε - μας έστειλε πάνω
από 35 φωτογραφίες από διάφορα πεζοδρόμια και περιοχές της πόλης μας, όπου
για κάποιο λόγο τα δέντρα που είχε βάλει
ο Δήμος, πάλι επί Δημαρχίας Π. Παύλου,

για κάποιο λόγο ξεράθηκαν. Γράφουμε
επί Δημαρχίας Παύλου, διότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που φυτεύτηκαν
και οι φωτογραφίες του αγαπητού φίλου
αναγνώστη είναι τραβηγμένες εδώ και 5
χρόνια και ακόμη οι σχάρες είναι κενές.
Κύριοι της δημοτικής αρχής, ή βγάζετε
και σκεπάζετε τις σχάρες ή βάζετε δέντρα.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Παύλου, που παρά του
ότι έχουν περάσει 15
χρόνια, ακόμη ήταν σε
άριστη κατάσταση.
Όπως βλέπετε στη
φωτογραφία, τις έβαψαν. Πρέπει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να
μεριμνήσει να καθαριστεί στο χρώμα στο
σημείο αυτό και να
ξαναφανούν οι διαβάσεις.
Λίγο σεβασμό στα
έργα των προηγούμενων Δημάρχων και στα
χρήματα των δημοτών
δεν βλάπτει.

Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:
Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459
e-mail: 2gasuneed@hotmail.com
f.b: 2 G.A.S. u need

Διαμέρισμα Οικιας Α ορόφου 90μ γωνιακό και για Επαγγελματική στέγη (γραφείο-ιατρείο) πρόσοψη θάλασσα Βεραντες
Τέντες.3υπνοδ -Μεγαλο Χωλ-κουζίνα- WC-Διαμπερές Αυτόνομη
θέρμανση καλοριφέρ Ανακαινισμένο πληρως 2020. Οδός Λ Κατσώνη 7 κΠοσειδωνος(Παραλιακη) θέση Πάρκινγκ ΤΗΛ:Κον Θ
ΠΑΥΛΟΥ 6908564464

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει
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Σελ. 3

Ιστορία Ολυμπιακών
ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
Αγώνων
Κύριε Χριστό Δήμα, αφού η κυβέρνηση
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
σας υποδύεται τον εκφραστή της πολιτικής
καθαροτητας, απαντήστε μας εάν μπορείτε...

Ο

Πρόσφατα, ύστερα από μεγάλη
πολιτική πίεση της αντιπολίτευσης,
μπήκε τέλος στις κρυφές προθέσεις της κυβέρνησης και δόθηκε
επιτέλους στην δημοσιότητα, η πολύκροτη λίστα "Πέτσα", με τα χρήματα, που έλαβαν τα ΜΜΕ ανά την
Ελλάδα, για να προωθήσουν την
καμπάνια «Μένουμε σπίτι»!
Με μια απλή ματιά, όλοι οι πολίτες, αντιλαμβάνονται ποια είναι η
αληθινή αξιοπιστία της σημερινής
κυβέρνησης και πως στην πράξη,
εφαρμόζεται η προεκλογικά διατυμπανιζόμενη αριστεία, η εντιμότητα
και η αξιοκρατία αφού ο αντιπολιτευόμενος τύπος, απέσπασε λιγότερο του 1%, αυτών των χρημάτων
για την συγκεκριμένη προωθητική
καμπάνια η οποία πληρώθηκε με
τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου!
Επιπλέον, στο όνομα του κορονοϊού, βρέθηκαν μέσα ενημέρωσης
με ανύπαρκτη αναγνωσιμότητα και
διαδικτυακά μέσα, που άνοιξαν

και έκλεισαν, σαν τα λαμπάκια στα
χριστουγεννιάτικα δέντρα, έχοντας
λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά για
την συγκεκριμένη καμπάνια!
Επιπλέον άγνωστα τα αξιολογικά κριτήρια, για το ύψος της χρηματοδότησης που δόθηκαν στα
μέσα, γεγονός που αμέσως μετά
την δημοσιοποίηση της λίστας Πέτσα, προκάλεσε τα φίλια πυρά, του
κυβερνητικού τύπου, προς την κυβέρνηση!
Στα καθ ημάς τώρα και στην περιφέρεια! Διαπιστευμένες με την
δημοσιογραφική ιδιότητα εφημερίδες, με χιλιάδες φύλλα ενημέρωσης
σε κάθε τους έκδοση, που βρίσκονται δεκαετίες τώρα, στην κορυφή
της προτίμησης του αναγνωστικού
κοινού, όπως η εφημερίδα μας το
βήμα Λουτρακίου Περαχώρας &
Αγίων Θεοδώρων, έμειναν εκτός
της κυβερνητικής καμπάνιας. Σε
αντίθεση με αλλά μέσα, που φιγουράρουν, στα γκάλοπ προτίμησης
του αναγνωστικού κοινού, σε θέσεις
κατώτερες και τα οποία βρέθηκαν
χωρίς πολιτική πέτσα, μέσα στην λίστα Πέτσα, με υπέρογκα πόσα, για
τα δεδομένα του τοπικού τύπου!
Διευκρινίζουμε πως η εφημερίδα
μας, δίχως να εναντιώνεται σε κανένα άλλο μέσο, έχει ηθική υποχρέωση, να θέτει όλα τα αντιδεοντολογικά ζητήματα και τους πολιτικούς
προβληματισμούς, στην κρίση των
πολιτών, για τις πολιτικές της κυ-

βέρνησης, που αναμφίβολα, αντιστρατεύονται τα όσα διακηρύττει
περί Δημοκρατίας με τα λόγια!
Γιατί οι πολίτες αυτού του τόπου,
είναι και οι μοναδικοί εντολείς της
εφημερίδας "Το Βήμα Λουτρακίου
- Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων!
Αυτοί μας δίνουν την πραγματική δύναμη να συνεχίσουμε χωρίς
παραχωρήσεις, το έργο της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας! Μιας
δημοσιογραφίας, δίχως εντολοδόχους, με τα κόλπα της πληρωμένης
διαφήμισης, χωρίς σπόνσορες επιχειρηματίες και φυσικά χωρίς καμία
πολιτική ασπίδα...
Ο κ. Χρίστος Δήμας, Κορίνθιος
υφυπουργός τι λέει για όλα αυτά;
Θα απαντήσει ποια ήταν τα κριτήρια της αξιολόγησης των ΜΜΕ, που
έλαβαν εντολή για την σχετική καταχώρηση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της καμπάνιας, η πρώτη
εφημερίδα του δήμου Λουτρακίου,
Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων;
Και σας ρωτάμε κύριε Δήμα, διότι
δεν είστε απλά βουλευτής συμμετέχετε στο κυβερνητικό σχήμα. Και
σαν Κορινθιακή εφημερίδα, η πιο
ιστορική του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, 25
χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας. Τον
Κορίνθιο υφυπουργό θα ρωτήσουμε...!
Υ.Γ. Το κείμενο είναι γραμμένο
απο συνεργάτη της εφημερίδας και
ψηφοφόρο σας.

Νέο απόκτημα για τον Α.Ο. Λουτράκι

Ο Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ανακοίνωσε την απόκτηση
του Γιώργου Μπέλλου του 28χρονου ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός
αλλά και ως επιτελικός μέσος, ξεκινώντας την
καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Κόριν-

ΤΟ ΒΗΜΑ

Λουτρακίου - Περαχώρας
Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

θος.
Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν
ο Ισθμιακός με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος την αγωνιστική
περίοδο 2015-16 και την άνοδο στην πρώτη
κατηγορία. Στην συνέχεια φόρεσε την φανέλα
του Ηρακλή Λεχαίου και ήταν πρώτος σκόρερ
της ομάδας τόσο την σεζόν 2018-19 όσο και την
περίοδο 2019-20.
Τον αθλητή υποδέχτηκαν ο! ειδικός Γραμματέας κ. Αλεξανδρόπουλος Χρήστος και ο Σύμβουλος Στρατηγικής του συλλόγου κ. Γιαλοψός
Ματθαίος που του ευχήθηκαν υγεία και καλή
επιτυχία...
Πηγή: Από το Loutraki Blog

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ι Ολυμπιακοί Αγώνες της ελληνικής
αρχαιότητας, τα Ολύμπια, ήταν η σπουδαιότερη γιορτή όλων των Ελλήνων,
διεξάγονταν δε κάθε τέσσερα χρόνια.
Ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων θεωρείτο
κατά την αρχαιότητα ο δωρικός ήρωας Ηρακλής, με αφετηρία το έτος 776 μ.Χ. όταν είχε
νικήσει ο αθλητής Κόρυβος σε αγώνα δρόμου
και το τέρμα τους το 394 μ.Χ. όταν καταργή- Επιμέλεια:
Κώστας Στάμου
θηκαν οι αγώνες αυτοί.
Κατά την παράδοση, με προτροπή του Δελφικού μαντείου για “ιερή εκεχειρία”, δηλαδή για αναστολή των
πολεμικών επιχειρήσεων λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και λίγο μετά
τη λήξη των αγώνων, ώστε όσοι ήθελαν να τους παρακολουθήσουν από οποιαδήποτε ελληνική περιοχή να είναι ασφαλείς κατά
την άφιξή τους και κατά την αναχώρησή τους από τους αγώνες.
Μετά την αρχική ενδοπελοποννησιακή φάση των αγώνων,
ακολούθησε η φάση της πανελλήνιας συμμετοχής από τον ελλαδικό και από τον εξωελλαδικό χώρο.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το μεσοκαλόκαιρο (Ιούλιο προς Αύγουστο), ανάλογα με τον αριθμό των αγωνισμάτων, μπορούσαν να
διαρκούν ως και πέντε ημέρες.
Ο χώρος των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η Άλτις, ένας ιερός
περίφρακτος χώρος στην Ολυμπία, που στο κέντρο του υψωνόταν βωμός του Δία και γύρω υπήρχαν ναοί του Δία, της Ήρας και
του Πέλοπα και προς τα δυτικά ήταν το Γυμνάσιο (γυμναστήριο)
και προς τα ανατολικά ήταν το Ιπποδρόμιο και το Στάδιο, όπου
έγιναν 283 Ολυμπιάδες.
Η γιορτή περιλάμβανε δύο τμήματα. Στο πρώτο γίνονταν
οι προσφορές στον Δία και σ’ άλλους θεούς και ήρωες από
τους Ηλείους, από τους επίσημους απεσταλμένους διαφόρων
ελληνικών πόλεων και από επισκέπτες, ενώ στο άλλο τμήμα
διεξάγονταν οι αγώνες.
Στα αγωνίσματα έπαιρναν μέρος μόνο άντρες (από το 632 και
παιδιά) που ήταν ελεύθεροι πολίτες και είχαν ελληνική καταγωγή,
όπως μας ιστορεί ο Θεόδ. Γ. Μαυρόπουλος). Ο όρος αυτός ήταν
απαραίτητος για τη συμμετοχή στους αγώνες.
Στην πρώτη Ολυμπιάδα της αρχαιότητας έγινε ένα μόνο αγώνισμα, αγώνας δρόμου ενός “σταδίου” (περίπου 600 ποδιών).
Στην πρώτη φάση έτρεξαν τετραμελείς ομάδες και στη δεύτερη
φάση έτρεξαν όσοι πρώτευσαν στις ομάδες τους, για να αναδειχθεί τελικά νικητής όποιος πρώτευσε στην τελική αυτή φάση.
Ύστερα από 50 χρόνια, το έτος 725, προστέθηκε στο πλαίσιο των αγώνων το αγώνισμα του “διαύλου”, δηλαδή διπλού
δρόμου.
Οι αθλητές είχαν την υποχρέωση να φθάσουν τρέχοντας σε
καθορισμένο σημείο του σταδίου και με κυκλική πορεία να γυρίσουν στην αφετηρία της αρχικής εκκίνησής τους.
Το έτος 720 π.Χ. εντάχθηκε στο πρόγραμμα των αγώνων το
αγώνισμα του “δολίχου”, δηλαδή δρόμου μεγάλων αποστάσεων
(οι αθλητές είχαν την υποχρέωση να διατρέξουν 6, 7, 8, 12, 20
ή 29 φορές την περίμετρο του σταδίου).
Το 688 π.Χ. συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα η πυγμαχία.
Το έτος 680 π.Χ. εντάχθηκε η αρματοδρομία, που αν και ήταν
διπλάσια σε μήκος από το στάδιο, έπρεπε να διανυθεί οκτώ
έως δώδεκα φορές (στην αρχή με τέθριππο, δηλ. με άρμα που
έσερναν τέσσερα άλογα), μετά δε το 500 π.Χ. με μουλάρια και
μετά το 408 με δύο άλογα.
Από το 648 συμπεριελήφθησαν οι ιπποδρομίες (οι ιππείς πριν
το τέλος της διαδρομής έπρεπε να πηδήσουν από τα άλογα και
να τρέχουν πίσω από αυτά με τα ηνία στα χέρια τους.
Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες το
αγώνισμα του παγκρατίου, που ήταν ένας συνδυασμός πάλης
και πυγμαχίας.
Τέλος το 520 π.Χ. συμπεριλήφθηκε ο δρόμος οπλιτών με
κράνος, θώρακα και ασπίδα, αργότερα μόνο με ασπίδα.

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

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

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο
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Καταπολέμηση της ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
γραφειοκρατίας!
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Επιμέλεια:

Ιωάννης
Παπαγεωργίου

Αν χρειαστεί να
κόψετε ένα ξερό
δέντρο από την
αυλή σας, θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με
πλήρη
στοιχεία
ταυτότητας
του
ιδιοκτήτη και του

ακινήτου.
2. Βεβαίωση και τεχνική έκθεση
μηχανικού για το ξερό δέντρο.
3. Απόσπασμα κτηματολογικού
κτηματογραφούμενου ακινήτου.
4. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
5. Φωτογραφία του ακινήτου.
6. Τεχνική έκθεση μηχανικού ή
γεωπόνου, στην οποία να περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή του δέντρου.
7. Τοπογραφικό διάγραμμα ή
αντίγραφο, στο οποίο να περιγράφεται η θέση του ξερού δέντρου.
8. Αποδεικτικό ότι δεν υπάρχουν
συνιδιοκτήτες.
Άντε και συγκεντρώσατε όλη
αυτή τη χαρτούρα, μη φανταστείτε
ότι τελειώσατε. Η Πολεοδομία ζητάει ακόμη:
1. Στέλεχος της οικοδομικής
άδειας του κτιρίου.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα της
άδειας.
3. Διάγραμμα κάλυψης της
άδειας.
4. Κατόψεις όλων των ορόφων
του κτιρίου.
5. Τομές του ακινήτου.
6. Φωτογραφία του ξερού δέντρου και της αυλής.
Αν τελικά κατορθώσετε να συγκεντρώσετε όλα αυτά τα δικαιολογητικά και πάρετε την πολυπόθητη άδεια, τότε μπορείτε να κόψετε το ξερό δέντρο.
Τα ανωτέρω αναφέρονται στο
υπ’ αριθ. 4520 από 16-10-2018
ΦΕΚ κι εμείς τα διαβάσαμε σε μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή εφημερίδα.
Προσοχή. Αν όλα αυτά είναι έτσι
κι εσείς κόψετε αυθαίρετα το ξερό
δέντρο, διαπράττετε το αδίκημα
της δεντροκτονίας εκ προθέσεως
και το πιθανότερο είναι να οδηγηθείτε σιδηροδέσμιος στο αυτόφωρο.
Άραγε ποιος νοσηρός εγκέφαλος
συνέλαβε αυτή την ιδέα; Και καλά
αυτός ο εγκέφαλος ήταν πειραγμένος, όλοι οι άλλοι που την ψήφισαν, τι ήταν;
Μήπως ήταν σαν εκείνους που
ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο χωρίς
να το διαβάσουν; Ή μήπως ισχύει
το ΝΑΙ σε όλα τυφλοίς όμμασι;

Όταν ένα μεγάλο ειδησεογραφικό site γράφει ότι ο Αντρέα Μποτσέλι «βρίσκεται σε παραλήρημα» γιατί αντιδρά στα ακραία μέτρα
αντιμετώπισης του κορωνοϊού και φωνάζει ότι πλήττονται καίρια οι
ανθρώπινες ελευθερίες και η Δημοκρατία, τότε καταλαβαίνεις πόσα
λεφτά έχει πάρει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για να… «μείνουμε
ασφαλείς» και κλειδωμένοι όσο γίνεται περισσότερο στα σπίτια μας!
Όταν οι υπεύθυνοι ενός site μεταχειρίζονται τις απόψεις ενός διάσημου και μοναδικού καλλιτέχνη, όπως ο Μποτσέλι, ως δηλώσεις
ενός «ψυχοπαθούς» ατόμου που βρίσκεται σε «παραλήρημα», τότε
αντιλαμβάνεσαι ότι ένα «βαθύ σύστημα» αποφασίζει ποια είναι η «είδηση» που πρέπει να βγει στον αέρα και ποια δεν είναι, ανάλογα με
την πολιτική που θέλει να επιβάλλει και φυσικά τα συμφέροντά του.
Έχει γίνει μοναδική «τέχνη» από την μπουκωμένη γκεμπελοπαρέα
που αυτοαποκαλείτε << Δημοσιογράφοι >> να «ποδοπατείται», να
στρεβλώνεται και να προσφέρεται με προπαγανδιστικούς τίτλους
αυτό που συμβαίνει εδώ ή αλλού.
Σε όλους τους διαδρόμους των κυβερνητικών γραφείων κυκλοφορεί το φάντασμα του Γκαίμπελς και σχεδόν καθημερινά η μορφή του
μπερδεύεται στην σκαλέτα των ειδήσεων του ΣΚΑΪ ή των δύο ειδησεογραφικών site που «σερβίρουν» καθημερινά φιλέτο κορωνο-λαγνείας με πιπεράτη σάλτσα λοιμωξιολογικού τρόμου και γαρνιτούρα
μάσκες, αντισηπτικά και… μπόλικο νταηλίκι. Έτσι παθητικοποιούμε και
ελέγχουμε καλύτερα τον πληθυσμό.
Στην αρχή του μνημονίου του είπαμε να μην συγκεντρώνεται στο
Σύνταγμα γιατί «άγνωστοι» πυρπολούν και σκοτώνουν αθώους μέσα
στην MARFIN με αποτέλεσμα να επικρατεί διχασμός. Δηλαδή είπαν
στον κόσμο «καλύτερα μνημόνιο, μακριά από το Σύνταγμα, με πίτσα,
Τσάμπιονς Λιγκ, ειρήνη, ενότητα και απεριόριστη λιτότητα…».
Τώρα, όπως έχετε αντιληφθεί, το «μενού» της αφενημέρωσης – παραπληροφόρησης περιλαμβάνει: Ο Ντόναλντ Τραμπ «φταίει για όλα»!
Οι Κινέζοι «δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά» σύμφωνα με την άποψη
των Παγκοσμιοποιητών.
Ο Πρόεδρός του είναι ένας
«έντιμος άνθρωπος». Οι αμερικανικές Αρχές τον κατηγορούν «άδικα»
όπως λέει και ο κύριος Σύψας! Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ένας «φιλάνθρωπος», «ανιδιοτελής», «παγκόσμιος πατερούλης» της Υγείας, ιδιαίτερα
χρήσιμος αφού δίνει πολλά λεφτά για συμπαραγωγές εκπομπών με
τον ΣΚΑΪ
(γύρω από τα «οφέλη» της τηλεργασίας και της
«ασφαλούς απομόνωσης» στο σπίτι) και ταυτόχρονα «συγχαρητήρια»
στον γερμανόφιλο πρωθουργό που συμμετέχει ως καλεσμένος στην
εκπομπή!!!
Αν διατυπώσεις οποιαδήποτε αμφιβολία ή αντίρρηση για το
lockdown ή για τα ακραία μέτρα των επιχορηγούμενων από πολυεθνικές λοιμωξιολόγων, μπαίνεις στο κάδρο των εχθρών της κυβέρνησης
και της «Sagrada Familia».
Εξαερώνεσαι επαγγελματικά χωρίς να το καταλάβεις. Με ένα SMS!!!
Ουδείς δημοσιογραφος από τα πολύ – χρηματοδοτούμενα κανάλια
ή τις ιστοσελίδες δεν θεωρεί είδηση τη βίαιη και φασιστική απομάκρυνση δημοσιογράφου από την εργασία του, επειδή διατύπωσε διαφορετικές απόψεις. Θεωρείται κάτι «φυσιολογικό» και «αναπόφευκτο» αφού τόλμησε να εκφράσει αντίθετη άποψη. Το λιγότερο που
μπορούν να του προσάψουν είναι ότι ειναι «τρελός» ή «γραφικός» ή
έχει «παραλήρημα» όπως αυτό του Αντρέα Μποτσέλι!!!
«Απαγορεύεται» να έχει την ίδια άποψη με τον διάσημο Γάλλο καθηγητή λοιμωξιολόγο Ντιντιέ Ραούλ ή τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ
ότι η υδροξυχλωροκίνη θεραπεύει τον COVID-19. Πρέπει να προσεύχεσαι μόνο στον κύριο… Σύψα και το Remdesivir της GILEAD, που
κατά σύμπτωση είναι χορηγός του!!!
Το ίδιο συμβαίνει αν κάποιος δημοσιογράφος ή πολιτικός αντίπαλος της «Sagrada Familia» και των γερμανόφωνων δεχθεί σφαίρες
από αγνώστους! Είτε είναι βλήματα, είτε βόμβες, είτε μαχαιριές, η

είδηση «θάβεται». Δεν παίρνει διαστάσεις στα
«γνωστά» ΜΜΕ. Δηλαδή σε αυτά που εισπράττουν εκατομμύρια από τον κύριο Πέτσα για να
«ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ» ή για να αποθεώνουν
όλες τις αποφάσεις και τις επιλογές του «αρχαγγέλου-προστάτη» της υγείας μας, Κυριάκου
Μητσοτάκη!
Τα γεγονότα διογκώνονται, μεγεθύνονται ή
υποβαθμίζονται ανάλογα με το αν αυτό βολεύει
ή όχι τα πιόνια του Βερολίνου και τις δυνάμεις Επιμέλεια:
κατοχής στην διατήρηση της «τάξεως». Δηλαδή Tάκης Ρέππας
της λαϊκής ανοχής και καρτερίας απέναντι στην
συνεχιζόμενη οικονομική ισοπέδωση, την πείνα
και την ανεργία. Όπως και απέναντι σε όλες τις μειοδοτικές κινήσεις
στα εθνικά μας θέματα. Επιδιώκουν την πλήρη αδρανοποίηση – παθητικοποίηση της κοινωνίας!
Αντίθετα μπορεί η ανοησία ή και η γιγαντιαία «μαλ…» ενός δημάρχου να προβάλλεται ως καινοτομία ή μεγάλη «έμπνευση» ενώ ταλαιπωρεί… «πειραματικά» – «πιλοτικά» εκατομμύρια πολίτες, ξοδεύοντας
ανερυθρίαστα τα λεφτά τους, λες και παίζει με τρενάκια που του πήρε
η μαμά του από παιχνιδάδικο της οδού Αιόλου και δεν τον ενδιαφέρει
αν θα εκτροχιαστούν ή θα συγκρουστούν, γιατί οι γονείς του έχουν λεφτά και θα τα αντικαταστήσουν. Πιστεύει μάλιστα ότι έχει πολύ πλάκα
πότε να παίζει… με δύο λωρίδες για τα αυτοκίνητα και πότε με μία!!!
Επί χούντας Ιωαννίδη, στήθηκε η «δίκη των κρεάτων». Κατηγορούμενοι οι Μπαλόπουλος, Τσώνης (μεγαλέμπορος κρεάτων) και άλλοι
γνωστοί έμποροι των Αθηνών. Οι απριλιανοί έστρεψαν όλα τα φώτα
πάνω σε αυτή τη στημένη δίκη, προβάλλοντας πόσο «καθαροί» και
πόσο «έντιμοι» είναι, αφού στέλνουν στο εδώλιο με πλήθος κατηγοριών μια σειρά επωνύμων και ισχυρών. Με αυτό τον τρόπο ήθελαν να
καλύψουν την επιχείρηση «Αλέξανδρος» που ετοίμαζαν στα παρασκήνια. Δηλαδή την επιχείρηση ανατροπής του Μακαρίου και της συνταγματικής τάξης στο νησί της Αφροδίτης. Οι τούρκοι βρήκαν την μεγάλη
ευκαιρία. Ακολούθησε η αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του
Αρχιεπισκόπου, η εισβολή του Αττίλα και η διχοτόμηση του νησιού.
Τώρα έχουμε άλλο, παρόμοιο σκηνικό. Έχουμε COVID-19, καθημερινή διάχυση του φόβου στις ψυχές των Ελλήνων, έντονη πλύση
εγκεφάλου για την δήθεν «προστασία» της ανθρώπινης ζωής και μιξάρισμα με ατμόσφαιρα κάθαρσης τύπου ΄89! Επιδιώκουν να στρέψουν
την προσοχή του κόσμου αλλού.
Στην πραγματικότητα οι Γερμανοί και η γερμανόφιλη κυβέρνηση, με
την βοήθεια των ΜΜΕ, ετοιμάζουν την τελική φάση του διαλόγου με
την Τουρκία που ήδη σοβεί στα παρασκήνια. Το Βερολίνο οδηγεί το
πιόνι του, οδηγεί τον Μητσοτάκη σε καθολικό διάλογο με την Άγκυρα
για όλα τα θέματα από την Θράκη και το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική
Μεσόγειο και την Κύπρο.
Ο νοσηρός και γερμανόφιλος θα υπογράψει ότι του πουν οι Γερμανοί!!! Οι αιώνιοι σύμμαχοι των Τούρκων!
Φυσικά ένα μεγάλο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου θα απολογηθεί κάποτε για την βοήθεια που προσέφερε προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η μεγάλη εθνική προδοσία!!!
Υ.Γ.1. Διάβασα ότι οι Γερμανοί πράκτορες, μέλη ΜΚΟ, φωτογράφιζαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις μας. Εξ’ όσων έχουν γίνει γνωστά , εδώ και 50 χρόνια, πάντα πιάναμε Γερμανούς και Αυστριακούς
«τουρίστες» να φωτογραφίζουν πότε τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και
πότε στρατιωτικές μονάδες στα νησιά μας. Πάντα για λογαριασμό των
Τούρκων…
Υ.Γ.2. Όλα τα βοηθήματα – αντίδωρα που μοιράζει ο γερμανόφιλος
είναι η ελάχιστη ζάχαρη που πρέπει να μπει στο κινίνο για να γίνει
ανεκτή η πίκρα του οικονομικού εφιάλτη και της εθνικής ταπείνωσης.

Τώρα ψήνουμε
όλα τα ψάρια μας
στα κάρβουνα
Σας περιμένουμε

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

προς τους δημοτικούς άρχοντες

Ως γνωστόν, το Λουτράκι είναι κοσμοπολίτικο και λουτρόπολη με ολοχρόνια κίνηση.
Το σοβαρό είναι ότι η μία κεντρική λεωφόρος του δεν λειτουργεί, ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες και τις εορτές με το
πλήθος των επισκεπτών ή διακινουμένων
μεταξύ Περαχώρας και χωριών ή και αντίστροφα.
Μέγα κυκλοφοριακό κομφούζιο, με κίνηση τροχοφόρων εκνευριστικά
με τέτοια ταχύτητα, ώστε να προκαλεί θυμηδία
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών.
Αυτό το φαινόμενο δεν αφορά τους Λουτρακιώτες μόνο αλλά όλους τους επισκέπτες της ωραίας κατά τα άλλα πόλης που
την αμαυρώνει το προαναφερόμενο και
ακατανόητο ως τώρα αθεράπευτο γεγονός.
Ενώ εμπλέκεστε όλοι και δεν πιστεύουμε
στο λεγόμενο όπου λαλούν πολλοί κοκόροι
αργεί να ξημερώσει, ώστε το μπαλάκι να μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο, οπότε
όχι μόνο θα αργήσει να ξημερώσει, αλλά
δεν θα ξημερώσει ποτέ.
Δεν χρειάζονται δισεκατομμύρια για να
τελειώσει το έργο αυτό.
Ουδείς έχει την οικονομική δύναμη να

Περιφερειακός δρόμος Λουτρακίου
υλοποιήσει τον τελειωμό του έργου αυτού
και νομίζω υπάρχει και ΕΣΠΑ.		
Μην ξεχνάμε ότι η υστεροφημία,
δόξα και ευγνωμοσύνη παραμένει αιώνια
στους άρχοντες που αφήνουν τη σφραγίδα
τους στο διάβα της εξουσίας τους με τέτοια
έργα ωφελιμότητας στους διοικουμένους
τους.
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία όλων σας
θα λύσει το «τόσο τεράστιο έργο» και ευελπιστούμε ότι δεν θα μας απογοητεύσετε,
ώστε να μας αναγκάσετε να προσφύγουμε στα μέσα ενημέρωσης (όχι για εκβίαση)
αλλά η αδήριτος ανάγκη γίνεται διέξοδος
ώστε να γνωρίσει όλη η Ελλάδα πόσο εργάζονται για την πρόοδο των διοικουμένων οι
διοικούντες που ο λαός τούς εκλέγει.
Τέλος ευελπιστούμε και δεν αναμένουμε
αναιτιολόγητες δικαιολογίες ακαμάτου ενδιαφέροντος.
Ακούστε τη φωνή του προαναφερόμενου
ταλαιπωρημένου λαού.
Με τη δέουσα εκτίμηση
Ανδρέας Δήμας
Ανώτατος αξιωματικός
της ΕΛΑΣ (ε.σ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ!
ΖΉΣΕ ΜΑΗ ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ;
Έχοντας στην μνήμη μας, την
«ερευνητική » μελέτη, του πρώην
προέδρου του Λ. Τ. κ. Ρουμελιώτη,
που προτιμήθηκε έναντι της αντίστοιχης μελέτης, που κατέθεσε ο
πρώην αντιπρόεδρος του Λ. Τ. κ.
Άρης Μαρίνης και οι οποίες περιλάμβαναν :
Η πρώτη μελέτη, πρόταση για τα
στέγαστρα των καταστημάτων της
παραλίας, μαζί με την αρχιτεκτονική αναβάθμιση του παραλιακού
μέτωπου!
Η δεύτερη (που έφερε και την
σφραγίδα της αναγνωρισμένης
αξιοπιστίας του ΕΜΠ) είχε όλα τα
προβλεπόμενα της πρώτης μελέτης και επιπλέον, συμπεριλάμβανε,
τα πρόσθετα οφέλη, της ολοκληρωμένης πρότασης, για την μετατροπή του αλιευτικού καταφυγίου
Λουτρακίου, σε μικρό τουριστικό
λιμένα! Γεγονός που θα σηματοδοτούσε την προσέλκυση ενός αριθμού τουριστικών σκαφών, υψηλού
επιπέδου!
Επιπρόσθετα, η δεύτερη μελέτη, συμβάδιζε με τον σεβασμό στο
δημόσιο χρήμα, μιας και ήταν οικονομικότερη κατά 55.000€, αφού
η μελέτη του ΕΜΠ κόστιζε μόλις
50.000€, έναντι των 105.000 που
κόστισε η μελέτη Ρουμελιώτη!
Σημειωτέον ότι και οι δύο μελέτες, δεν διέθεταν τεύχη δημοπράτησης! Δηλαδή δεν μπορούσαν να
ενταχθούν σε κανένα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα χρηματοδότησης !
Και μετά από όλα αυτά, πρόσφατα, μάθαμε οι δημότες, πώς από το
πρόγραμμα "Φιλόδημος" εξασφα-

λίστηκε κονδύλη ύψους 303.000€
για την σύνταξη των μελετών, για
το έργο της ανάπλασης της παραλίας Λουτρακίου!
Και μάλλον αυτό να σημαίνει για
την ανάπλαση της παραλίας, ζήσε
Μάη μου να φας τριφύλλι!
Γιατί, όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκπόνησης
των οριστικών μελετών, θα ακολουθήσει κι άλλος χρονοβόρος
γύρος για τις εγκρίσεις από τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες,
ενώ μετά το πέρας αυτών των διαδικασιών, θα ξεκινήσει ο αγώνας
δρόμου, για την εύρεση χρημάτων
του συγκεκριμένου έργου, για να
προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός!
Όταν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί με το καλό και έχουμε και τον
τελικό ανάδοχο (μετά τις συνηθισμένες χρονοβόρες ενστάσεις που
υπάρχουν μεταξύ των εργολάβων
) και εάν δεν υπάρχει δικαστική
προσφυγή από κατοίκους, τότε θα
μπορέσει να ξεκινήσει το έργο,της
ανάπλασης της παραλίας, με ημερομηνία παράδοσης, το αόριστο,
μακρινό μέλλον! Και έχει ο Θεός!

ΙΔΟΥ... Η ΝΤΡΟΠΗ!
με κουβάδες ρίχνουν τσιμέντο για να
μπαλώσουν τις τρύπες. Η ντροπή στο
μεγαλείο της.

Σελ. 5

Πατρίδα που σε γνώρισα
στ’αναγνωστικά του σχολείου
πάνω στο λόφο του Κολωνού
Πατρίδα που σ’αγάπησα
στις διηγήσεις του περήφανου παπού
πλά’ι’ στη σβησμένη ξυλόσομπα
Πατρίδα που σε ανακάλυψα
μέσα στις σκοπιές της ομιχλώδους Λάρισας
Πατρίδα που σε θαύμασα
στις απαντοχές της Κομοτηνής
Πατρίδα που σε λησμόνησα
τρέχοντας από δω κι από κεί
για να βρώ μιάν άλλη ταυτότητα
Πατρίδα που σ’έχασα
-ευτυχώς για λίγοχαμένος κι εγώ στις φρούδες υποσχέσεις
μιάς παγκοσμιοποιημένης ειρήνης
Πατρίδα που σε πλήγωσα
αρνούμενους την ιστορία και τους
ήρωές σου

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*
Πατρίδα που σε πρόδωσα
κρατώντας και κυματίζοντας άλλες
σημαίες
Πατρίδα-μάνα
πρέπει να ξαναγυρίσεις κοντά μας
να προστατεύσεις όλα σου τα παιδιά
στην Ελλάδα και στην ξενητειά
από τους κινδύνους του μέλλοντος
Χωρίς εσένα
κρατάμε τη δάδα μιάς δόξας
που μας καίει δίχως ποτέ να μας
φωτίζει

ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Λέει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξυλοκάστρου...
Ας τα δούν μερικοί μίζεροι στο Λουτράκι που
δεν θέλουν το προαστιακό στο Λουτράκι!

Τ

ην ώρα που η μια τουριστική πόλη
μετά την άλλη,
( Χαλκίδα, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, Αίγιο
κτλ) συνδέονται με σύγχρονα μέσα
μεταφοράς, όπως ο προαστιακός, που
διανέμει επισκεψιμότητα, ή ετοιμάζονται
να συνδεθούν με τον σιδηρόδρομο (
Μυκήνες, Άργος, Ναύπλιο κτλ) και
κερδίζουν τεράστια πλεονεκτήματα
έναντι του Λουτρακίου, ενώ και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας, στην πρόσφατη συνάντηση που
είχε στην Τρίπολη, με τον Υπουργό
Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνο
Καραμανλή, δήλωσε ότι: "Πλέον μπαίνουμε σε μία εποχή που δεν μπορούμε
να έχουμε ανάπτυξη χωρίς σύγχρονο
σιδηρόδρομο", κάποιοι ελάχιστοι στο
Λουτράκι, το έχουν βάλει αμέτι μουχαμέτι να μας καταστρέψουν με τις
γελοιότητες τους!
Προς την κατεύθυνση της λογικής και
ο εμπορικός σύλλογος Ξυλοκάστρου, ο
οποίος αφουγκραζόμενος τις σύγχρονες
απαιτήσεις της εποχής , εξέδωσε μια
ηχηρή ανακοίνωση, που απέστειλε και
στην ΤΡΕΝΟΣΕ, με την οποία χαιρετίζει
την λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου, ζητάει συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα,
αναδεικνύει τα μεγάλα πλεονεκτήματα
που θα επιφέρει στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία της πόλης,
το εν λόγω σύγχρονο και περιβαλλοντικά φιλικό μέσο μαζικής μεταφοράς!
Ταυτόχρονα καταθέτει προτάσεις,
για την ολοκληρωτική αξιοποίηση του
προαστιακού, δίνοντας έμφαση, στην
συνεχή προβολή του σιδηροδρόμου,

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

στις δράσεις των καταστημάτων εστίασης, των
εμπορικών επιχειρήσεων
και των ξενοδοχείων του
Ξυλοκάστρου, μέσα από
αφίσες, ενημερωτικό υλικό & social media.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου Ξυλοκάστρου :
“Με μεγάλη χαρά αναμέναμε, την άφιξη του
προαστιακού, ενός σύγχρονου και περιβαλλοντικά φιλικού, μεταφορικού
μέσου σταθερής τροχιάς, στην πόλη
μας.
Θέλουμε η άφιξη του, να συνδυαστεί
με την τοπική μας ανάπτυξη, ιδίως
τώρα που ο Covid 19, έχει προκαλέσει
πλήγματα στην επιχειρηματικότητα, στον
τουρισμό και εν γένει στην οικονομία σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Να μην είναι απλώς μία τελετή εγκαινίων αλλά άμεσα να διασυνδεθεί και
να πολλαπλασιάσει τα προσδοκώμενα
αναπτυξιακά οφέλη.
Στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής
Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) που διέπει μεγάλους
Οργανισμούς και Εταιρείες θέλουμε να
συνεργαστείτε, ως ΤΡΕΝΟΣΕ, με τον
ιστορικό (από το 1919) σύλλογο μας.
Το μήνυμα της προβολής θα είναι
κοινωνικά συμβολικό και αφενός θα
ενισχύσει την ασφαλή επισκεψιμότητα
στην περιοχή μας και αφετέρου θα
προσδώσει αισιοδοξία και δύναμη στον
αγώνα επιβίωσης των μικρών τοπικών
επιχειρήσεων.
Ο προαστιακός να φέρει το μήνυμα ότι
στηρίζει και ενισχύει την οικονομία και
την κοινωνική συνοχή μικρών τοπικών
προορισμών.
Είμαστε στην διάθεσή σας για να
αναδείξουμε και επικοινωνήσουμε, τα
πολυποίκιλα οφέλη του ερχομού του
προαστιακού σε μία τοπική κοινωνία στα
πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνικά, οικονομικά & περιβαλλοντικά).
Ας είναι το Ξυλόκαστρο ένα νέο σημείο ανάδειξης της μεγάλης σημασίας
άφιξης και λειτουργίας του προαστιακού
στην περιφέρεια!"

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 6

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Φ
ίλοι μου, σήμερα θα ασχοληθώ, λόγω επικαιρότητας, σημασίας και συμβολισμού για τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί.
Πρέπει ευθύς εξ αρχής να διευκρινιστεί ότι με τον όρο “Αγία
Σοφία” δεν εννοούμε κάποια Αγία
ενδεχομένως, αλλά εννοούμε τον
Υιό και Λόγο του Θεού, δηλ. το
δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Ο ναός αυτός κτίστηκε από τον
Μέγα Κωνσταντίνο, καταστράφηκε και ξανακτίστηκε πάλι από τον
Ιουστινιανό. Τα εγκαίνια της Αγίας
Σοφίας έγιναν το 537 μ.Χ. Ο ναός
αυτός είναι κτισμένος με δικό του
“ρυθμό” και ευρισκόμενος κάποιος
μέσα σ’ αυτόν, συνειδητοποιεί ότι
εκφράζει ή δίνει λύση στο θεολογικό αλλά και αρχιτεκτονικό πρόβλημα!
Τη σχεδίαση του Ναού ανέλαβαν
οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος. Η Αγία Σοφία είναι το ιερό
σύμβολο του σύμπαντος, όπου ο
τρούλος παριστά τον ουρανό και
το τετράγωνο δάπεδο συμβολίζει
τη γη.
Η Κωνσταντινούπολη, στην οποία
βρίσκεται ο ιερός ναός της Αγίας
Σοφίας, είναι μια τουρκική πόλη,
που ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια ως το Βυζάντιο, στη συνέχεια
έγινε ρωμαϊκή, μετά οθωμανική
και τέλος τουρκική πόλη.
Ο πανούργος και λαϊκιστής Ερντογάν στην προσπάθειά του να
αποπροσανατολίσει έστω και πρόσκαιρα το λαό του από ζωτικά και
οικονομικά προβλήματα και με τη
μωροφιλοδοξία που τον διακρίνει, έστησε μια φιέστα - πανηγύρι για το “άνοιγμα” του τζαμιού
“Αγία Σοφία”, όπου αντί θριάμβου
η μετατροπή της Αγίας Σοφίας έγινε σύμβολο της αδυναμίας του.
Μας θυμίζει την αποτυχημένη του
προσπάθεια να εκβιάσει πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με
εκείνο το προσφυγικό κύμα στον
Έβρο ποταμό.
Ο Ερντογάν φιλοδοξεί να κάνει τη χώρα του μια νέα ισλαμική δύναμη και να ηγηθεί αυτής,
πλην όμως το εκλογικό σώμα στην
Τουρκία στις επόμενες εκλογές δεν
θα επιλέξει για κυβέρνηση εκείνη
που βαυκαλίζεται για το “εθνικό
της ανάστημα”, αλλά εκείνη που
θα του γεμίσει το πιάτο με φαγητό.
Το έγκυρο γερμανικό περιοδικό
“Der spiegel” (ο καθρέπτης) έγραψε ότι η φιέστα του Ερντογάν ήταν
μια “εκνευριστική παράσταση” του
έμπειρου λαϊκιστή, ο οποίος επιχειρεί να αντιμετωπίσει την πτώση
της δημοφιλίας του.
Οι αντιδράσεις τώρα που προκλήθηκαν από την παγκόσμια κοινότητα, ιδιαίτερα της... πολιτισμέ-

νης Δύσης προς το περιφερειακό
τους εργαλείο που λέγεται Ερντογάν, ήταν χλιαρές έως ανύπαρκτες,
αφού τα πάντα γίνονται στο βωμό
του χρήματος, δηλ. πρόκειται για
μπίζνες και... μίζες.
Φίλοι μου, μόνο η Αυστρία υπήρξε σκληρή σε δηλώσεις λέγοντας:
Η πράξη αυτή της Τουρκίας είναι
ένας ακόμη κρίκος σε μια αλυσίδα
προκλήσεων, αφού λόγω και των
εξελίξεων στη Λιβύη, το βόρειο
Ιράκ, τη Συρία, η Τουρκία δεν είναι
αξιόπιστος εταίρος της Ευρώπης.
Πρέπει αμέσως να διακοπούν οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις ΕΕ Τουρκίας.
Η μεγάλη μας σύμμαχος Αμερική εξέφρασε την... απογοήτευσή
της μέσω του Τραμπ, η δε ηγέτιδα της Ευρώπης και της Γερμανίας Frau Merkel και προεδρεύουσα
της ΕΕ μάλιστα, διαπίστωσε έτσι
απλά, χαλαρά και χλιαρά ότι στις
Βρυξέλες δεν υπάρχει εδώ και καιρό κοινή γραμμή για τα καμώματα του Ερντογάν! Η δε γερμανική
κυβέρνηση εξέφρασε τη λύπη της
και ότι το ζήτημα αυτό αφορά την
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά
και όχι τις πολιτικές σχέσεις ή την
πολιτική διαμάχη μεταξύ μεμονωμένων κρατών!!!
Φίλοι μου,
Η μετατροπή του Ιερού Συμβόλου της Χριστιανοσύνης σε τζαμί
είναι πέρα από επίδειξη ισχύος του
Σουλτάνου προς τη φοβική... και
πολιτισμένη Δύση, είναι ένα καρφί
στην καρδιά της Χριστιανοσύνης
και του Ελληνισμού.
Αλήθεια, πού είναι οι αντιδράσεις... από το ξανθό γένος και τον...
γίγαντα Βλαδίμηρο;
Αλήθεια, πού είναι οι δικές μας
αντιδράσεις από τους Ιεράρχες
μας, την Ιερά μας Σύνοδο;
Αλήθεια, πού είναι μια οδηγία
για μποϋκοτάζ των τουρκικών
προϊόντων, να παύσουν τα ταξίδια
και τα ψώνια από τη γείτονα χώρα;
Φίλοι μου, τελειώνοντας και
προκειμένου να θυμηθώ την...
πολιτική μου καταγωγή, πιστεύω
ακράδαντα ότι μόνο αν ζούσε ο
Ανδρέας Παπανδρέου θα μπορούσε να βάλει... σε σειρά και με τον
γνωστό του τρόπο την Αφέντρα
της Ευρώπης και κάποιους... τζιτζιφιόγκους της δήθεν Ενωμένης
Ευρώπης.
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“Πού πάμε” σήμερα

Κ

ατά Αριστοτέλη, όλα τα ανθρώπινα προβλήματα δεν λύνονται
μόνο με τη γνώση. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε σωστή γνώμη
και γνώση για πράγματα γύρω μας που αλλάζουν συνεχώς. Ένας
σκεπτόμενος άνθρωπος πάντα θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά όλες
αυτές τις δυνάμεις που αποφασίζουν για την εξέλιξη της πορείας της
κοινωνίας μας. Βεβαίως και είναι άλλο πράγμα η ελευθερία της σκέψης
μας κι άλλο πράγμα η ελευθερία της θέλησης. Η ορθή γνώμη είναι αυτή
που έρχεται από τους βατήρες της ιστορίας μας, στη συνέχεια από μέσα
μας από την πείρα της ζωής μας και δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε Β. Βεκούσης
να τη βάλουμε μέσα στο κεφάλι του άλλου, διότι υπάρχει το “κώνειο”.
Κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα σημαντικά κοινωνικά, που όμως δεν
μας είναι εύκολο να τα απαντήσουμε. Παρόλα αυτά παριστάνουμε τους έξυπνους,
κοροϊδεύοντας ακόμη και τον εαυτό μας. Άλλο πράγμα να προσπαθεί κάποιος να βάλει στο μυαλό του άλλου τις γνώσεις του κι άλλο πράγμα να κάνει διάλογο μαζί του,
εξετάζοντας τις γνώσεις του άλλου.
Σώφρων είναι αυτός που γνωρίζει πως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω του που
δεν τα γνωρίζει και ξεπερνούν τις γνώσεις του. “Η γνώση είναι απεριόριστη, όμως το
ανθρώπινο μυαλό έχει τα όριά του”.

Η φύση και οι ρίζες του ανθρώπου...
“Ξενιτιά κατάντησε η ίδια η πατρίδα μας”...
Ο άνθρωπος είναι ο τόπος του,
το έδαφος, η γη, η φύση του.
Από τη γη φύεται το φύλο του.
Όπως των φύλλων η γενιά
το ίδιο και των ανθρώπων τα φύλα.
Η γενιά η μιά φύεται κι η άλλη πεθαίνει...
Εγώ είμαι ο τόπος σου.
Ίσως να μην είμαι κανείς
αλλά μπορώ να γίνω
αυτό που θέλεις.
γράφει ο ποιητής Γ. Σεφέρης
Ο άνθρωπος είναι ο τόπος του,
τα ήθη, η γλώσσα του,
το διάφανο φως
του ήλιου, η θάλασσα,
τα όρη του, τα μαγευτικά δειλινά του...
Βλαστάρια και αγγελούδια ονομάζει τα
παιδιά του.
Άνθος του Παραδείσου την εξωτική
ομορφιά του.
Άνθος την αρετή
και τον έρωτα τον ανθοστεφανωμένο
τον νιώθει, γιατί
το αληθινό είναι και
ωραίο...
Υ.Γ.: Ο δρόμος για
το παγκόσμιο αναπόφευκτα ξεκινά από
τον τοπικό Έρωτα.
Η γλώσσα, ο διάφανος ουρανός, η
θάλασσα, τα ιαματικά

νερά του, τα μαγευτικά
δειλινά του, τα Γεράνεια όρη του, το “Θείον
Ύδωρ” του, κ.ά.
“Κόσμος μικρός άνθρωπος”. Άνθρωπος μικρός, όμορφος κόσμος,
τώρα και ΠΑΝΤΑ!
Γράφει ο
“Ευχαριστώ το Θεό Δημήτρης Κ.
που γεννήθηκα Έλλη- Χρυσούλας
νας και Δημότης Λουτρακίου - Περαχώρας... και πλάτυνε
το πνεύμα τη ζωή τόσο πολύ και έκαμα τη Γη κι όλο το σύμπαν σπίτι μου...
Εύχομαι να περάσουν σύντομα οι
δίσεκτοι κορωνοϊκοί καιροί...
Καλό κουράγιο στο ΒΗΜΑ...

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
Κατασκευές και Συντηρήσεις κήπων, Μελέτη και
Αρχιτεκτονική, Αυτόματο Πότισμα, Εργασίες κήπου
(κλάδεμα - καθαρισμός)
Διαθέτουμε: Μεγάλη ποικιλία φυτών εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, γλάστρες (πλαστικές, πήλινες),
λιπάσματα, χώματα, δέντρα καρποφόρα, πηρηνόκαρπα,
εσπεριδοειδή.

Ι.Θ. Σιανούδης
Συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙΤΕΕ
ΥΓ.: Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να λειτουργεί το τζαμί στον
Βοτανικό. Μπράβο μας, ζήτω
μας, Ελληναράδες και πατριώτες!

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

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Σελ. 7

Κρητικός ιερέας: Αν δεν μεταδίδονται ασθένειες με τη Θεία Κοινωνία τότε δεν
θα χώριζαν ζευγάρια από θρησκευτικό γάμο «Μέχρι πριν από έναν αιώνα,
είχαμε άγνοια για τη χρησιμότητα του πλυσίματος των χεριών»

Ο

πατέρας Χαράλαμπος Κοπανάκης στο
κείμενο το οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook
μεταξύ άλλων επισημαίνει πως «την εποχή
που αποφασίστηκε και υιοθετήθηκε η χρήση
ίδιου για όλους κουταλιού, το τελευταίο που
μπορούσαν να υποθέσουν οι άνθρωποι, ήταν η
πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών. Σκεφθείτε
ότι μέχρι πριν έναν αιώνα, είχαμε άγνοια για
τη χρησιμότητα του πλυσίματος των χεριών,
ως νούμερο ένα πράξη προστασίας. Συνεπώς
η απόφαση για την χρήση ενός κουταλιού με
το οποίο θα Κοινωνούν όλοι οι πιστοί, δεν λήφθηκε με υγειονομικά κριτήρια, αλλά καθαρά
για πρακτικούς λόγους».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Ευτυχώς πλέον στην εποχή μας, η δυνατότητα να εκφράζει κανείς τη γνώμη του, είναι
κατοχυρωμένη και εν πολλοίς σεβαστή.
Είναι σημαντικό λοιπόν να εκφραζόμαστε,
αρκεί να το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης και
επιχειρήματα.
Η γνώμη μου λοιπόν εντελώς ξεκάθαρα,
για το θέμα του τρόπου μετάδοσης της Θείας
Κοινωνίας, έχει ως εξής.
Την εποχή που αποφασίστηκε και υιοθετήθηκε η χρήση ίδιου για όλους κουταλιού,
το τελευταίο που μπορούσαν να υποθέσουν
οι άνθρωποι, ήταν η πιθανότητα μετάδοσης
ασθενειών.
Σκεφθείτε ότι μέχρι πριν έναν αιώνα, είχαμε
άγνοια για τη χρησιμότητα του πλυσίματος
των χεριών, ως νούμερο ένα πράξη προστασίας.

Συνεπώς η απόφαση για την χρήση ενός
κουταλιού με το οποίο θα Κοινωνούν όλοι οι
πιστοί, δεν λήφθηκε με υγειονομικά κριτήρια,
αλλά καθαρά για πρακτικούς λόγους.
Οι άνθρωποι τώρα, διαχρονικά έχουμε την
τάση να κολλάμε στους τύπους, χάνοντας
την ουσία. Για όσους έχουν ασχοληθεί έστω
και λίγο με τα θεολογικά, είναι γνωστό ότι ο
Χριστός έδωσε μεγάλη βάση στην διάκριση
τύπου και ουσίας.
Συνοψίζοντας, η ουσία για το Χριστιανισμό,
είναι να μετέχουν οι πιστοί στη μετάληψη του
Άρτου και του Οίνου της κοινής λατρείας. Το
επουσιώδες, είναι ο τρόπος που θα γίνεται
αυτό.
Στις θρησκείες βέβαια, η σχέση με το παλαιό
είναι περίεργη. Σχεδόν σε όλες τις θρησκείες,
όποια πρακτική έρχεται από το παρελθόν,
λαμβάνει θέση δόγματος, ακόμα και αν πρόκειται
για πρακτικό θέμα, στο οποίο φυσιολογικά
θα έπρεπε να υπάρχει ευελιξία.
Επειδή λοιπόν είμαστε εγκλωβισμένοι σε
αυτό τον τρόπο προσέγγισης της εκκλησιαστικής πραγματικότητας, ψάχνουμε απεγνωσμένα επιχειρήματα που να κατοχυρώνουν
την θαυματουργική παρεμπόδιση μετάδοσης
ασθενειών, μέσω του κοινού κουταλιού.
Τα επιχειρήματα όμως αυτά, καθόλου πειστικά δεν είναι, δεδομένου ότι δεν έχουμε
επιστημονικά στοιχεία από παλαιότερες
εποχές. Αυτό, θα ήταν εξάλλου αδύνατον,
αφού οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι στατιστικές μελέτες, είναι νέες πραγματικότητες.
Το σίγουρο όμως που γνωρίζουμε, είναι ότι

η θνησιμότητα τότε ήταν στα ύψη, λόγω της
ανεπαρκούς ανάπτυξης της ιατρικής επιστήμης.
Το κύριο τώρα επιχείρημα ημών των πιστών,
ότι δηλαδή μέσω της Θείας Κοινωνίας δεν
μεταδίδονται ασθένειες που κολλάνε με το
σάλιο, μάλλον είναι και υβριστικό.
Κανείς για παράδειγμα δεν διανοείται να
υποστηρίξει ότι ένα ζευγάρι που έκανε
εκκλησιαστικό Γάμο και συνεπώς δέχθηκε
τη Θεία Χάρη, είναι αδύνατον ποτέ να χωρίσει.
Κανείς δεν διανοείται να υποστηρίξει ότι οι
ασθενείς που ευλογούνται με το λαδάκι του
ευχελαίου οπωσδήποτε θεραπεύονται.
Θα ήταν επίσης φαιδρό να πούμε ότι κάποιος που βαπτίζεται, κλειδώνει απαραίτητα η
ύπαρξη του στον Εκκλησιαστικό χώρο.
Οι άνθρωποι δε που κάποια στιγμή δεχόμαστε χειροτονία και καθιστάμεθα κληρικοί,
δεν χάνουμε μαγικά τις αδυναμίες μας. Τις
κουβαλάμε και μάλιστα στις περισσότερες των
περιπτώσεων τις μεγεθύνουμε στην πορεία.
Αυτά και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε
να πούμε, καταδεικνύουν ότι η πίστη δεν λειτουργεί με όρους μαγείας και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αναχαίτισης της όποιας
φυσικής νομοτέλειας.
Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ εύκολο
να αλλάξουμε τον τρόπο μετάδοσης της Θείας
Κοινωνίας, χωρίς να πλήττεται διόλου η ουσίας
της πίστης.
Βέβαια δεν τρέφω ουδεμία αυταπάτη ότι
αυτό πρόκειται να συμβεί. Το μόνο που διεκδικώ, είναι η ξεκάθαρη κατάθεση της γνώμης
μου».

Οι ιατροί
της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι
Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΑΚΟΣ MD, PhD, FEBO
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

Κατόπιν ρεντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΛΑΡΥΓΓΟΣ • ΡΙΝΟΣ • ΦΑΡΥΓΓΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΙΛΙΓΓΟΥ • ΕΜΒΟΩΝ • ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
AKOYΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΣΟΛΩΜΟΥ 7-9, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλ.: 27440 66664, Κιν. 6944 766432
e-mail: bikolioglou@gmail.com

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Εξειδικευθείς στις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς
Ε: vsliarakos@gmail.com / T: 6972 424606

Αθήνα: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 (Hilton) - 11528
T: 210 7241888
Λουτράκι: Σολωμού 6 - 20300 / Τ: 27440 62494

Μετεκπαιδευθείς στην

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ.
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Πνευμονολογική
Φροντίδα και έλεγχος

τηλ. 27443 01500

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Κιν.: 6944-641444

Με το γιατρό και τον παπά, φιλίες να μην πιάνεις, ο ένας σε θέλει να πονείς κι ο άλλος να ποθάνεις!

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

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

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333
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MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΊΕΣ

Η

MOTOR OIL είναι η μεγαλύτερη
επιχείρηση και εργοδότης στο
Νομό Κορινθίας, συνεισφέρει
δε οικονομικά άμεσα ή έμμεσα για
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οικογενειών της περιοχής, αφού 600
εργαζόμενοι στο διυλιστήριο κατοικούν σε όμορους Δήμους.
Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική
προτίμησης των τοπικών επιχειρήσεων για να καλύψει τις ανάγκες του διυλιστηρίου σε υπηρεσίες, αναλώσιμα,
τρόφιμα κ.ά., ακόμα και αν σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει συμφέρουσα
προσφορά για την προμήθεια αυτών
των υλικών.
Έτσι η εταιρεία δαπάνησε το 2019
26 εκατομμύρια ευρώ, παρέχοντας με
αυτό τον τρόπο σημαντική στήριξη
στην οικονομία της Κορινθίας και της
ευρύτερης περιοχής.
Επιπλέον κατέβαλε σχεδόν 1,2
εκατομμύρια ευρώ σε δημοτικά τέλη
και φόρο ακίνητης περιουσίας.
Η οικονομική κρίση, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία,
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη ραγδαία
αύξηση κρουσμάτων φτώχειας.
Ανταποκρινόμενη η εταιρεία σε
αυτή την ανάγκη ανέλαβε να βοηθήσει
τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
τόσο με την προμήθεια ειδών πρώτης
ανάγκης, όσο και με την παροχή οικονομικής βοήθειας.
Οι δράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο Νομό Κορινθίας και είχαν
σαν τελικούς αποδέκτες το Δήμο
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, το
Δήμο Κορινθίων, όμορες δημοτικές
κοινότητες, μέλη απόρων οικογενειών, φιλανθρωπικές οργανώσεις και
ιδρύματα, ενώ χορηγήθηκαν μεγάλες
ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης σε
όμορους Δήμους των διυλιστηριακών
εγκαταστάσεων.
Ο όμιλος MOTOR OIL υποστήριξε
το θεσμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου που λειτουργεί στους Δήμους
Λουτρακίου, Κορίνθου, Περάματος
και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίων
Θεοδώρων, συμβάλλοντας ενεργά
στην ικανοποίηση βασικών αναγκών
οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Η δωρεά του Ομίλου MOTOR OIL
την περσινή χρονιά βοήθησε τη γενικότερη προσπάθεια, μέσω της οποίας
βρήκαν ανακούφιση πάνω από 1.200
άπορες οικογένειες, προσφέροντας
τρόφιμα στην τράπεζα τροφίμων και
ενδυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης
Κορίνθου, καθώς και στον Ιερό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και
βοήθησε τη σίτιση των μαθητών της
περιοχής των Αγίων Θεοδώρων.
Με τη δωρεάν προσφορά πετρελαίου θέρμανσης η εταιρεία αποβλέπει στην κάλυψη μέρους των αναγκών θέρμανσης, ορφανοτροφείων,
νηπιαγωγείων, δημοτικών, παιδικών

σταθμών, γυμνασίων, λυκείων, γηροκομείων, εκκλησιών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων όμορων προς
τις εγκαταστάσεις Δήμων, αλλά και
λοιπών αποδεκτών σε όλη τη χώρα.
Μεταξύ των αποδεκτών ήταν το
Ίδρυμα Προστασίας Ανηλίκων “Το
Χαμόγελο του Παιδιού”, το “Αμαλίειο” Οικοτροφείο Θηλέων, το ΚΕΘΕΑ
Στροφή, η Φοιτητική Εστία και η
Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, το
Κέντρο Υγείας Αταλάντης, οι δικα-

ρα από δέκα χρόνια η MOTOR OIL
προβαίνει αδιάλειπτα σε μια πολύ
σημαντική κοινωνική προσφορά, σε
συνεργασία με τα Κέντρα Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
των Δήμων Κορινθίων και Αγίων
Θεοδώρων.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σίτισης ηλικιωμένων, στο πλαίσιο τού
οποίου προσφέρονται κάθε μέρα, όλο
το χρόνο, πλήρεις μερίδες γεύματος
και συμπλήρωμα για το δείπνο (γάλα,

στικές φυλακές Κορίνθου, το Γενικό
Νοσοκομείο Κορίνθου, αρκετές ιερές
μονές, όπως η Ιερά Μονή Λουτρακίου
Αγία Ελένη, που στεγάζει γηροκομείο,
ο Ιερός Ναός Παναγίας Γιάτρισσας
Λουτρακίου κ.ά.
Επιπλέον αποδέκτες ήταν όλα
τα σχολεία των Δήμων Κορίνθου,
Λουτρακίου, Περάματος και των δημοτικών κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρων,
Ισθμίας, Σαρωνικού, Σολυγείας κ.ά.
Επιπρόσθετα η εταιρεία χορήγησε
λιπαντέλαια σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες, όπως στην Τροχαία Αττικής
Οδού, το Λιμεναρχείο Κορίνθου, στην
Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου κ.α.
Στον τομέα της
υγείας η MOTOR
OIL προσέφερε ένα
νέο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα στο Κουλούρειο
Νοσοκομείο Ύδρας
και ενίσχυσε τη μονάδα εγκαυμάτων
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
με ιατρικό υλικό και
εξοπλισμό.
Επίσης ενίσχυσε
το Ελληνικό Ίδρυμα
Καρδιολογίας και το
περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Αγίων Θεοδώρων.
Για περισσότε-

γιαούρτι).
Αυτό το φαγητό παρασκευάζεται
στο εστιατόριο του διυλιστηρίου και
είναι το ίδιο που προσφέρεται και
στους εργαζόμενους.
Το 2019 το εστιατόριο του διυλιστηρίου σίτιζε 116 γέροντες των
ΚΑΠΗ της Κορίνθου, των Αγίων Θεοδώρων και των Εξαμιλίων.
Ο Όμιλος MOTOR OIL έκανε δωρεά στο ΕΛΕΠΑΠ Χανίων ένα σχολικό
λεωφορείο, ειδικά προσαρμοσμένο
στις ανάγκες των παιδιών με κινητικά
προβλήματα που στηρίζει το ίδρυμα.
Επιπρόσθετα δώρισε από μια
εξωλέμβια μηχανή στα Λιμεναρχεία
Ρεθύμνου και Κορίνθου, ώστε να τε-

θούν τα πλωτά τους σκάφη σε άμεση
επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Δώρισε επίσης 24 κάμερες κυκλοφορίας στην Ελληνική Αστυνομία,
καθώς και πυροσβεστικό εξοπλισμό
στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόρου,
Ναυπλίου και Κορίνθου, ενώ πρόσφερε ανταλλακτικά για την επισκευή και
συντήρηση χωματουργικών μηχανημάτων της Διεύθυνσης Μηχανικού του
Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Το 2019 η εταιρεία ενίσχυσε την
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της
Φύσης στο σημαντικό έργο που επιτελεί στο νησί των Κυθήρων σχετικά με
τη διατήρηση της μοναδικής χλωρίδας
του νησιού με έργα όπως ο Βοτανικός
κήπος και η Τράπεζα Σπερμάτων των
σπάνιων φυτών της περιοχής.
Επιπρόσθετα η MOTOR OIL στηρίζει διαχρονικά το Σύλλογο Προστασίας του Δάσους “Οι Άγιοι Θεόδωροι”, ο
οποίος έχει σημαντική συμμετοχή στην
προστασία, φύλαξη και την πυρόσβεση του δασικού όγκου των Γερανείων
και όλους τους εξωραϊστικούς συλλόγους της περιοχής.
Σχετικά με την παροχή νερού η
εταιρεία κάλυψε τις ανάγκες περίπου
190 γειτονικών προς το διυλιστήριο
κατοικιών.
Το νερό που παράγει με αντίστροφη ώσμωση το διυλιστήριο χρησιμοποιείται για άρδευση κήπων και
καθαριότητα.
Η διοχέτευση του νερού σε αυτές
τις κατοικίες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης των
Αγίων Θεοδώρων, γίνεται μέσω δικτύου που κατασκεύασε και συντηρεί
η MOTOR OIL.
Η εταιρεία παρέχει πετρέλαιο
θέρμανσης σε δεκάδες σχολεία στην
Κόρινθο, το Πέραμα, το Λουτράκι, την
Ερμιόνη, αλλά και σε άλλες περιοχές
στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα,
βοηθώντας την καθημερινότητα των
μαθητών και βελτιώνοντας τις συνθήκες μάθησης.

ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε-MAIL ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: VIMALOUPE@YAHOO.GR

