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ΉΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΊΝΟΥΝ ΤΑΔΕ ΕΦΗ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
& ΔΙAΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σ

ε μια διαδικτυακή συνέντευξη
που παραχώρησε ο εκπρόσωπος
του Καζίνο Λουτρακίου κ. Ασημάκης Ασημακόπουλος, είχε σαν θέμα τις
πρόσφατες εξελίξεις για τη νέα επενδυτική δραστηριότητα των νέων επενδυτών
του ομίλου COMER.
Στη συνέντευξή του ο κ. Ασημακόπουλος
ανέπτυξε τα εξής θέματα.
Ανέφερε ότι ο όμιλος COMER έχει
επενδύσει 43 εκατομμύρια ευρώ στην
Ελλάδα και τα 35 εκατομμύρια αφορούν
επενδύσεις στο Νομό Κορινθίας.
Μίλησε για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία για τις ρυθμίσεις
οφειλών προς το δημόσιο ΕΦΚΑ, τη ρύθμιση οφειλών προς τους προμηθευτές,
τη ρύθμιση οφειλών προς τους εργαζόμενους για τα νυκτερινά τους, τις αργίες
αλλά και για τα φιλοδωρήματα και την
τελική διευθέτησή τους.
Τόνισε επίσης ότι το φλέγον θέμα είναι
η μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.
(ζήσε Μάη μου θα πούμε εμείς) για την
εξυγίανση της Κοινοπραξίας.
Είπε επίσης ότι η επιχείρηση δεν πρόκειται να πουληθεί ούτε να εγκαταλειφθεί.
Μίλησε επίσης για τη συμβολή της
εταιρείας στην τουριστική αναβάθμιση
του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής της Κορινθίας.
Ο κ. Ασημακόπουλος απάντησε σε όλες

Δ

Όχι στην κατασκευή τεράστιου
αγωγού που θα μεταφέρει
τα βοθρολύματα κ. Δήμαρχε

σελ. 2

τις ερωτήσεις που έγιναν και είπε ότι η
εταιρεία των αδελφών COMER ήρθε για
να μείνει.
Η εφημερίδα μας καλωσορίζει την επένδυση, ελπίζοντας να γίνουν με ίσους
όρους και με διαφάνεια οι οποιεσδήποτε
συμφωνίες. Καλό θα είναι η εταιρεία να
μην ασχοληθεί με τα δημοτικά δρώμενα,
όπως έκαναν οι προηγούμενοι επενδυτές.
Ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η συμπολίτευση αλλά και η αντιπολίτευση, η οποία
έχει επωμισθεί την ευθύνη στον έλεγχο
της πλειοψηφίας, όπου μέχρι σήμερα σε

ό,τι έχει σχέση με τους νέους επενδυτές
το πράττει σωστά και δεν θαμπώνονται
από τυχόν καθρεφτάκια.
Κύριοι νέοι επενδυτές του Καζίνο, μην
επαναλάβετε τα λάθη των προκατόχων
σας και μην ασχοληθείτε με τα πολιτικά
δρώμενα του Δήμου μας. Όπως προεκλογικά ο κ. COMER ήταν στην προεκλογική ομιλία του κ. Γκιώνη και σημερινού
Δημάρχου, δεν νομίζω ότι αυτό άρεσε
στους υπόλοιπους εκλεγμένους δημοτικούς συνδυασμούς, με τους οποίους
καλείστε τώρα να συνεργαστείτε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
20ΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

σελ. 3

... Η ΦΩΤIA ΣΤΑ ΓΕΡAΝΕΙΑ

εν είμαστε ειδικοί πάνω σε θέματα της φωτιάς,
είμαστε όμως ειδικοί να ψάχνουμε τα γεγονότα,
να τα βάζουμε σε σειρά με στοιχεία και αποδείξεις,
όπως θα κάνουμε σήμερα με τη φωτιά του βουνού μας, τα
Γεράνεια όρη.
“Τη φωτιά στα Γεράνεια όρη δεν την έβαλε κανένας 90χρονος! Η πυρκαγιά ξεκίνησε την ώρα της αλλαγής βάρδιας του
πυροσβεστικού”,
αναφέρει ο Δημήτρης Δεσύλας,
εθελοντής πυρο-

σβέστης και πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ. Παράλληλα αναφέρεται στα λάθη που έγιναν
το μοιραίο βράδυ της 20ης Μαΐου, όταν οι φλόγες μέσα σε
λίγα λεπτά ξέφυγαν από ένα χωράφι στο Σχίνο και κατέκαψαν
75.000 στρέμματα παρθένου δάσους.
Στις σελίδες 4-5 διαβάστε όλη την αλήθεια για τη φωτιά
στο βουνό μας.
ΥΓ.: Το Συμβούλιο Επικρατείας με εισήγηση της κ. Σακελαροπούλου, σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας, ψήφισε την
με αριθμό 2499/2012 ότι είναι νόμιμα τα ΑΙΟΛΙΚΑ πάρκα σε
αναδασωτέες εκτάσεις ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΟ.

Λουτράκι: Βόμβα: Σχετικά με
την μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ
λουτρακίου

σελ. 5

Απάντηση του Περιφερειάρχη
στο κ. Τατούλη

σελ. 5
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ
ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΡΆΣΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΎ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΤΑ ΒΟΘΡΟΛΎΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ ΣΤΟΝ ΤΌΠΟ ΜΑΣ!

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει

Έκλεισε ο ΟΤΕ
Λουτρακίου

Και μετά σου λέει λουτρόπολη “τρομάρα μας”
Εδώ και λίγους μήνες μέσα
στον κορονοϊό έκλεισε και το
ιστορικό κτίριο του ΟΤΕ Λουτρακίου, το οποίο είναι και ιδιόκτητο
και δεν μίλησε κανείς από όλους
αυτούς, Δημάρχους, συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους, βουλευτές. Α! Ξέχασα αυτοί
μιλάνε όταν έρχονται να μας ζητήσουν την ψήφο “κοροϊδία”{.
Και όλα αυτά διότι δεν ψηφίζουμε έντιμους και σοβαρούς
ανθρώπους, αλλά “φαφλατάδες,
πολυλογάδες, ψεύτες και δήθεν.
Γι’ αυτό λοιπόν με αυτούς που
ψηφίζουμε ας βάλουμε την ουρά
στα “σκέλια”, αφού εμείς τους
εκλέγουμε.
Μόνο το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου έβγαλε ανακοίνωση και
μιλούσε για το θέμα και ο δημοτικός συνδυασμός “Αλλάζουμε
μαζί” με επικεφαλής τον Γιάννη
Καραπανάγου. Εύγε τους.

Μια άνευ προηγουμένου ενέργεια της
δημοτικής αρχής και του δημάρχου Λουτρακίου Γιώργου Γκιώνη βάζει μπουρλότο
στα θεμέλια της Τουριστικής ταυτότητας
της περιοχής μας και κινδυνεύει να τη
μετατρέψει δια παντός σε Ψυττάλεια της
Ανατολικής Πελοποννήσου!
Ενώ αποτελεί και τον ορισμό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, όταν ακόμη
και στην Κερατέα χύθηκε στην κυριολεξία
αίμα, για να αποτραπεί η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων!
Πρόκειται για την απερίσκεπτη και σίγουρα χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση
επιλογή του δημάρχου, να συμφωνήσει
στην κατασκευή ενός τεράστιου αγωγού,
που θα μεταφέρει το “τρισάθλιο” περιττό
φορτίο όλων των περιοχών της κεντρικής
Κορινθίας, στο Λουτράκι μας!
Καθήκον σύσσωμης της αντιπολίτευσης
πλέον να σταματήσει το επιχειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα της δημοτικής αρχής Γκιώνη!
Διαβάστε τι έλεγε από τη θέση της
αντιπολίτευσης το 2012, για το ίδιο
έργο, ο Γιώργος Γκιώνης, ώστε να

βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
«Βοθρολυματική» ανάπτυξη επιφυλάσσει η Δημοτική Αρχή Λογοθέτη στον Δήμο
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, τον πιο
τουριστικό Δήμο της Κορινθίας! Το πρώτο
«αναπτυξιακό» έργο που θα υπογράψει ο κ.
Λογοθέτης είναι η μεταφορά των λυμάτων

του Βέλου και της Βόχας στο Λουτράκι...
Η Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών θεωρεί ότι οι Δήμοι της Κορινθίας
οφείλουν να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν κοινές δράσεις και υποδομές για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται με
γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική κάθε
Δήμου.
Το Λουτράκι είναι η κατεξοχήν τουριστική πόλη της Κορινθίας. Όλοι έχουμε επενδύσει στον τουρισμό για το μέλλον του
τόπου μας. Όλοι εκτός από την Δημοτική
Αρχή Λογοθέτη, η οποία θεωρεί ότι οι τουρίστες θα συρρεύσουν στον Ισθμό για να
δουν και να μυρίζουν τα λύματα που μας
έρχονται από άλλους Δήμους.
Το ότι τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης
Λογοθέτη ανέχονται τώρα να «εμπλουτίζονται» με... οσμές οι αρχαιολογικοί θησαυροί που κόπτονται για να προστατεύσουν,
ας το εξηγήσουν οι ίδιοι. Συνυπεύθυνοι
είναι».
Αυτά έλεγε ο Δήμαρχος το 2012 και
τώρα γι’ αυτά που ήταν αντίθετος τα
πράττει ο ίδιος (μάλλον κάτι δεν πάει
καλά).

AΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡIΔΑΣ ΜΑΣ!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΙΑ ΣΟΥ!
Με 43% + 1 ψήφο οι
επόμενες δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές

Θα ξεχάσουμε κι αυτά που
μας έμαθαν και γνωρίζουμε περί πλειοψηφίας με το
νέο εκλογικό σύστημα. Όχι
με 50% + 1 ψήφο, αλλά με
43% + 1 ψήφο γίνεσαι Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης.
Έτσι λοιπόν οι επόμενες
εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα γίνουν
8 Οκτωβρίου του 2023, θα
γίνουν με το νέο εκλογικό
νόμο.
Επίσης μπαίνει πλαφόν
3% για την είσοδο ενός
συνδυασμού στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ενώ οι εκλογές
θα γίνονται ξανά ανά πενταετία (και όχι 4 χρόνια
που ίσχυε έως τώρα).

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΖΗΣΕ ΜΑΪ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΗ
Στο φύλλο του περασμένου Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα μας " Το Βήμα Λουτρακίου" είχε δημοσιεύσει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ανάπλαση
της παραλίας Λουτρακίου, που ενόχλησε την δημοτική αρχή, καθώς εξηγούσε
λεπτομερώς στους χιλιάδες αναγνώστες της, τους λόγους για τους οποίους,
το συγκεκριμένο έργο, δεν πρόκειται
να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, όπως
αφηγείται για ψηφοσυλλεκτικές σκοπιμότητες η δημοτική αρχή!
Εκείνο το ρεπορτάζ είχε τίτλο :
"Ανάπλαση Παραλίας Λουτρακίου;
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι!"
Από τότε μέχρι σήμερα, παρήλθαν
ήδη εννέα μήνες και δυστυχώς για τον
τόπο και τους πολίτες του, η εφημερίδα
μας επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά!
Αφού στην νιοστή προγραμματική

σύμβαση, που συμφωνήθηκε τούτες
τις μέρες, μεταξύ Δήμου Λουτρακίου
και Λιμενικού Ταμείου, για το αρχέγονο όπως το κατάντησαν, έργο της ανάπλασης της παραλίας, ο νέος χρονικός
ορίζοντας, είναι οι 36 μήνες, δίχως φυσικά να προκύψουν άλλες απρόβλεπτες
και καταθλιπτικές καταστάσεις, που θα
καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο την
ολοκλήρωση του έργου !
Εις επίρρωση αυτών, η συντακτική
ομάδα της εφημερίδας μας, σας παρουσιάζει και τα παρακάτω σχετικά ντοκουμέντα...
* Μήπως επιτέλους κύριοι της δημοτικής αρχής, τώρα ήρθε η ώρα να κάνετε
μικρές παρεμβάσεις στην παραλία μας,
για να μην παρουσιάζει την τριτοκοσμική
εικόνα που παρουσιάζει σήμερα και για
τα επόμενα χρόνια;

ΝΙΚΟΣ ΛΟΗΣ

Θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος;

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας και που ποτέ δεν έχουμε πέσει έξω
όλα αυτά τα 25 χρόνια που εκδίδουμε την ιστορική μας εφημερίδα, ο Νίκος Λόης
σκέφτεται πολύ σοβαρά να είναι υποψήφιος Δήμαρχος για τις επόμενες εκλογές,
οι οποίες θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου του σωτήριου έτους 2023.
Πράγματι μια ομάδα ανθρώπων είναι έτοιμη και του έχει προτείνει να είναι
υποψήφιος Δήμαρχος.
Αυτά προς το παρόν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Περιοχή: Κοϊδέλα, Οδός: Εκκλησιαστικού λυκείου

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 20ΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α

πελπιστικά ελάχιστο το
έργο της νέας Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.
Εξάλλου η αδικαιολόγητη αύξηση
των ταμειακών διαθεσίμων από
28.370.000 € που παρέλαβε στις
31/8/2019 από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή σε 31.000.000 €
στις 31/3/2021 το αποδεικνύει.
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
Μηδέν
ΚΟΡΦΟΣ
Μηδέν
ΣΟΦΙΚΟ ► Αγροτική οδοποιία
Σοφικού (Κιουρκάτι) 680.000 €
(Δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί 34%).
ΚΑΤΑΚΑΛΙ
Μηδέν
ΓΑΛΑΤΑΚΙ ►Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και συνοδά
έργα βελτίωσης κόμβων Γαλατακίου 670.000 € (δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει
κατασκευαστεί το 75%), πλέον
αντιπλημμυρικού έργου στην
Αλμυρή από έκτακτες ανάγκες
για τον Ιανό.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ► Βελτίωση
οδού Άγιος Ιωάννης-Αγγελόκαστρο (δημοπρατήθηκε από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
ολοκληρώθηκε τον Μάϊο 2020)
ΑΘΙΚΙΑ
Μηδέν
ΑΛΑΜΑΝΟ
Μηδέν
ΑΓΙΟΝΟΡΙ ► Ασφαλτόστρωση οδού Αγιονόρι-Προσύμνη
210.000 € (ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2020)
ΣΤΕΦΑΝΙ ► Επισκευή συντήρηση Αστεροσκοπείου 515.000

€ (Δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί μόλις
30%)
ΚΛΕΝΙΑ
Μηδέν
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μηδέν
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
Μηδέν
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
Μηδέν
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ► Ασφαλτόστρωση δρόμου ΣπαθοβούνιΚαλέντζι (2020)
ΜΑΨΟΣ
Μηδέν
ΑΣΣΟΣ ► Ανάπλαση δημοτικού
καταστήματος και περιβάλλοντος χώρου Άσσου 82.000€ (ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή και ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο 2020
►
Αντικατάσταση
δικτύου
ύδρευσης (Δημοπρατήθηκε και
συμβασιοποιήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το
50%)
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
Μηδέν
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
Μηδέν
ΛΕΧΑΙΟ ► Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή
και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί
το 50%)
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ► Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Αρχαίας (σταμπωτά) 150.000 €
(ξεκίνησε από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020)
ΕΞΑΜΙΛΙΑ ► Ασφαλτοστρώσεις
► Αγωγός νερού άρδευσης από
το βιολογικό καθαρισμό (Ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημο-

τική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει
εκτελεστεί το 70%)
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ
Μηδέν
ΣΟΛΟΜΟΣ
Μηδέν
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ► Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στην
Αγία Άννα . Έργο που ξεκίνησε
η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
το 2018 και ολοκληρώθηκε το
2020
► Ανάπλαση πλατείας Παναγή
Τσαλδάρη (Ξεκίνησε από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή
και παραδόθηκε με ελλείψεις
σε χρήση μόνον η πλατεία τον
Μάρτιο 2021)
► Διαμόρφωση κτιρίων και
περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού
234.000 € (Ξεκίνησε από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μόνο το ένα κτίριο που στεγάζει την αυτεπιστασία).
► Ασφαλτοστρώσεις στο Κέντρο
της πόλης και την Μπαθαρίστρα
(Ξεκίνησε από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα
έχει εκτελεστεί 65%)
Όλα τα ανωτέρω έργα είτε
δημοπρατήθηκαν, είτε συμβασιοποιήθηκαν, είτε άρχισε η
εκτέλεσή τους από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι
η αλήθεια.
Τα έργα που συμβασιοποίησε
η Δημοτική Αρχή Νανόπουλου,
χωρίς όμως μέχρι σήμερα να
έχει ξεκινήσει η εκτέλεση εργασιών σε κανένα απολύτως, είναι:
1) Οδοποιία Κορίνθου 17/12/20
603.787 €
2) Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας
Κορίνθου 7/5/20 1.406.945 €
3) Οδοποιία Σολυγείας 30/6/20
331.080 €
4) Αναπλάσεις Κ.Χ. επέκτασης σχεδίου πόλης Κορίνθου
16/2/21 357.795 €
5) Συντήρηση σχολικών κτιρίων
22/2/21 250.036 €
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19/04/2021

Μάθε γέρο γράμματα
Αν ο Θεός ήξερε ότι θα υπήρχαν νέοι-ες
που δεν προτίθενται να εξυπηρετήσουν
τους ηλικιωμένους, σίγουρα θα έκανε τον
άνθρωπο πρώτα γέρο και ύστερα νέο. Έτσι
θα μπορούσαν ορισμένοι νέοι να καταλάβουν ότι το μυαλό των ηλικιωμένων δεν είναι όπως το δικό τους, κάτασπρο, αφράτο,
ογκώδες και με τα κύτταρα να λειτουργούν
αρμονικά, έτσι που να παράγουν τέλεια τη
μνήμη, τη σκέψη, την αντίληψη, την αντίδραση.
Το μυαλό των ηλικιωμένων, λόγω πολυχρονίου χρήσεως, έχει συρρικνωθεί στο
μέγεθος ενός μεγάλου πρασινόφαιου αυγού. Κοντολογίς είναι κουρκούτι κι όλα τα
κύτταρα έχουν νεκρωθεί, γι’ αυτό και πέραν της διάνοιας επηρεάζονται αρνητικά η
όραση, η ακοή, το σταθερό περπάτημα κλπ.
Και λέμε όλα αυτά επειδή η σύγχρονη

ΤΟ ΒΗΜΑ

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

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

τεχνολογία δεν επιτρέπει στους ηλικιωμένους τη δια ζώσης συναλλαγή με τον υπάλληλο, κυρίως στις τράπεζες, αλλά σε στέλνει στο μηχάνημα να καταθέσεις τα χρήματα. Και κοιτάζοντας γύρω σου διαπιστώνεις απροθυμία, ενίοτε και δυσανασχέτηση
ορισμένων υπαλλήλων να βοηθήσουν τον
ανήμπορο παππού ή γιαγιά να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή.
Και σε παίρνει το παράπονο.
Σώπα γέρο και μην κλαις, θα γεράσουνε
κι αυτές.
Θα τις δεις μ’ άσπρα μαλλιά, στα ματάκια
τους γυαλιά.
Στο χεράκι τους μαγκούρα, τη μεσούλα
τους καμπούρα.
Ιωάννης
Παπαγεωργίου
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλατεία 25ης Μαρτίου 20 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20300

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

Σελ. 3

Οινόη - Αλκυόνες - Γεράνεια

Η

οχυρωμένη κώμη της Οινόης υπήρχε κοντά
στο ακρωτήριο των Ολμιών και στα σύνορα
Περαίας και Μεγαρίδος.
Το όνομά της το χρωστάει στον “οίνο”, ο οποίος
παραγόταν από τα πολλά αμπέλια της περιοχής
της.
Στο Βιόκαστρο, τον πρόβουνο των Γερανείων,
πάνω από το λιμάνι του Σχοίνου, είναι ορατά τα
αρχιτεκτονικά λείψανα ισχυρού φρουρίου του 5ου
Επιμέλεια:
αι. π.Χ.
Κώστας Στάμου
Το έτος 390 π.Χ. την Οινόη κατέλαβε ο Αγησίλαος
Β΄, βασιλιάς της Σπάρτης, οι στρατιώτες του οποίου αφαίρεσαν όλα
τα υπάρχοντά της.
Την ίδια τύχη είχε και ο γύρω οικισμός που βρισκόταν στη χώρα της
Περαίας. Την Οινόη απελευθέρωσε ο Αθηναίος στρατηγός Ιφικράτης.
Το ακρωτήριο των Ολμιών προβαίνει στη θάλασσα εντός του κόλπου
των Αλκυονίδων, προς ανατολάς του Κορινθιακού κόλπου κατά το
ΒΑ άκρο του ακρωτηρίου Ηραίου, το ΒΔ της Οινόης και το δυτικό
των Παγών.
Η Οινόη ήταν φρούριο των Κορινθίων και οι Παγές των Μεγαρέων.
Κοντά στο ακρωτήριο, στη μέση σχεδόν του στομίου του κόλπου της
Αλκυονίδας, βρίσκονται τα Καλά Νησιά, Ζωοδόχος Πηγή, Πρασονήσι ή Πρασόφυλλο και Γλαρονήσι. Καλά νησιά τα είπαν γιατί στις
όχθες τους, που είναι χαμηλές και προσιτές, είναι εύκολο να αποβιβαστεί κανείς.
Στις ρωγμές των ακτών τους κάνουν τις φωλιές τους οι αλκυόνες.
Έτσι και η ονομασία τους Αλκυονίδες νήσοι και Αλκυονίδα θάλασσα.
Οι Αλκυόνες κάνουν τις φωλιές τους στους βράχους των ακτών τους,
έρχονται δε στην Ελλάδα στις αρχές Σεπτεμβρίου και φεύγουν στο
τέλος Μαρτίου.
Η Αλκυόνη είναι το πουλί του τόπου μας με το πιο χαρακτηριστικό
πτέρωμα. Έντονα μεταλλικό γαλάζιο στο πάνω μέρος, λευκός λάρυγγας, λευκή κηλίδα στο λαιμό στο κάτω μέρος και μάγουλα πυρόξανθα
με κόκκινα πόδια.
Φωλιάζει σε πρανή κοντά στο
νερό, φτιάχνοντας μια σήραγγα,
όπου γεννά έξι - εφτά στρογγυλά
αυτά.
Το γρήγορο ίσιο και χαμηλό πέταγμά της πάνω από το νερό δίνει
την εντύπωση γαλάζιου βέλους
που σχίζει τον αέρα.
Λένε, και το γράφει και ο Πλούταρχος, ότι η αλκυόνα αγαπά
τόσο πολύ το σύντροφό της, που
δεν τον αποχωρίζεται ως το θάνατό της. Δεν τον εγκαταλείπει, ούτε
όταν αυτός αρρωστήσει, ούτε
όταν γίνει ανίκανος από γηρατειά. Τον παίρνει στη ράχη της, τον κουβαλά παντού μαζί της, τον τρέφει, τον περιποιείται. Ένα συγκινητικό
παράδειγμα θηλυκής αφοσίωσης και αυτοθυσίας.
Τα Γεράνεια αποτελούν δύο κάπως ξεχωριστά ορεινά συγκροτήματα,
το ανατολικό που ονομάζεται Μακρυπλάγι με ύψος 1.351 μ. και το
δυτικό πάνω από το Λουτράκι Παληοβούνα, με ύψος 1.052 μ.
Τα πτηνά, οι Γέρανοι, ήταν γνωστοί στους αρχαίους, οι οποίοι τα εκάλουν πτηνά Σκυθικά ή της Λιβύης, επαινούντες τους γέρανους της
Μήλου και των οποίων το κρέας δεν έπρεπε να μαγειρεύεται ευθύς
μετά τη σφαγή.
Του πτηνού τούτου, του οποίου υπήρχε αφθονία κατά τόπους, μνεία
ως εξαιρετικού εδέσματος αναφέρουν διάφοροι συγγραφείς.
Οι γέρανοι, οι οποίοι γενικά δεν τρώγονται σήμερα, κατά τόπους,
όπως π.χ. στην Τήνο θεωρούνται νόστιμο φαγητό, δύνανται δε να
παρασκευαστούν εξ αυτών εβδομήντα επτά διάφορα φαγητά.
Στα βουνά της Γεράνειας ζούσαν έλαφοι, δορκάδες, αγριόχοιροι και
ήταν γεμάτα από πεύκα, των οποίων πλήθος κατεκάει από ποιμένες,
αποτελούσαν δε πάντα σπουδαίο στρατηγικό σημείο.
* Αποσπάσματα από το βιβλίο “Στ’ αχνάρια του τόπου μου” του αείμνηστου συμπατριώτη μας Αντώνη Γ. Κουκουλά.

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΦΟΡΤ ΜΟΝΤΕΟ,
Μοντέλο: 2008 1600cc
κ. Σπύρος, Τηλ.: 27440

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

21455

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

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 4

Ο δρόμος έχει τη
δική του ιστορία

Όντως η μνήμη μου
δεν με ακολουθεί,
υποθέτω όμως πως ο
χρόνος από την έναρξη
των εργασιών για τον
περιφερειακό δρόμο
της πόλης Λουτρακίου
πρέπει ν’ αγγίζει τον
μισό αιώνα. Το μεγάλο
και δύσκολο μέρος είΕπιμέλεια:
ναι έτοιμο, λόγος γίνεΙωάννης
Παπαγεωργίου ται για ένα μικρό κομμάτι στην είσοδο του
περιφερειακού,
ένα
περίπου χιλιόμετρο, που είναι χωματόδρομος κι αναξιοποίητος. Τόσο δύσκολο είναι
και τόσα πολλά χρήματα απαιτούνται για
την ασφαλτόστρωσή του; Απ’ ό,τι λέγεται,
οι ιδιοκτήτες των παρακείμενων κτημάτων
έχουν αποζημιωθεί.
Και άντε να δεχτούμε ότι η πρώην Νομαρχία και νυν Περιφέρεια αδιαφορούν.
Από τη διάνοιξη του χωματόδρομου μέχρι
σήμερα πόσοι δήμαρχοι πέρασαν από το
Δήμο; Αν ο καθένας τους αξιοποιούσε 200
μέτρα, θα είχε ολοκληρωθεί το έργο και θα
έπαιρνε η πόλη ανάσα. Θα είχε απαλλαγεί
από το βρόχο που την πνίγει, κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Η πεπαλαιωμένη και κοντοχωριάτικη
αντίληψη ορισμένων ότι και η σκόνη που
αφήνει ο περαστικός είναι χρήσιμη ξεθώριασε. Εκείνος που έχει προορισμό το Λουτράκι θα έρθει, ο περαστικός για Περαχώρα - Βουλιαγμένη κλπ. θέλει χώρο και χρόνο να πάει στη δουλειά του. Και τα χωριά
ακόμη το κατάλαβαν κι ανοίγουν περιφερειακούς δρόμους. Βλέπε Βυτίνα κ.ά.
Εμείς γιατί τους υποχρεώνουμε να ακροβατούν ανάμεσα από διπλοπαρκαρισμένα
αυτοκίνητα, από κάδους απορριμμάτων,
από τραπέζια, καρέκλες κι άλλα αντικείμενα που τοποθετούν ορισμένοι στους δρόμους;
Αλήθεια όλα αυτά και η χάραξη κίτρινων
γραμμών στους δρόμους τι νόημα έχουν;
Μ’ εξαίρεση τα αναπηρικά.
Ποιος νόμος το προβλέπει;
Ποια αρχή τα ανέχεται;
Σε ποια άλλη πόλη γίνονται αυτά;
Πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους
οι επισκέπτες;
Κι αν αυτό το κάνουν όλοι ή πολλοί, τι
θα γίνει;
Ωστόσο όλοι εκείνοι που με την ανοχή
των αρμοδίων οικειοποιούνται τους δρόμους, περιμένουν τουρίστες για να δουλέψουν κι αντί να τους διευκολύνουν, τους
κάνουν το βίο αβίωτο.
Αν οι δημοτικοί άρχοντες, αλλά κι εμείς
οι κοινοί θνητοί (κι εμείς έχουμε τις ευθύνες μας), επισκεφθούμε άλλες πόλεις της
χώρας, όχι απαραίτητα τουριστικές, θα εκπλαγούμε από την τάξη και την καθαριότητα. Οι πεζοί και κυρίως οι ηλικιωμένοι και
οι οδηγούντες καροτσάκια νηπίων ή αναπήρων δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν
στα κατειλημμένα από τραπεζοκαθίσματα
και όχι μόνο πεζοδρόμια.
Το Λουτράκι δεν είναι παραγωγική ή βιομηχανική περιοχή. Είναι ένας τουριστικός
προορισμός, γι’ αυτό οι δημοτικοί άρχοντες, οι δημότες και κυρίως οι επαγγελματίες προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουν
να δραστηριοποιούνται. Η φιλοσοφία της
αρπαχτής είναι για τα πανηγύρια.
Το Λουτράκι δεν είναι μαχαλάδες ούτε
μπουλούκι ασκέρι. Είναι μια αμιγώς τουριστική λουτρόπολη, προικισμένη με φυσικές καλλονές, γνωστή και πέραν των
ορίων της χώρας και το γεγονός ότι ενίοτε
παρουσιάζει εικόνα ανοικοκύρευτης πόλης, το αδικεί. Τα κάποια μπαλώματα της
μόστρας δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί
Λουτράκι δεν είναι μόνο η οδός Ελ. Βενιζέλου. Και οι “υπηρετούντες” στις παράκεντρες και παραμεθόριες περιοχές δημότες
είναι και πληρώνουν τον οβολό τους. Η
καλή νοικοκυρά από την τουαλέτα φαίνεται και όχι από το σαλόνι.
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Η καταστροφή στα Γεράνεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάλυση πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη
Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω μια
ανάλυση της πυρκαγιάς αφήνοντας την στην
κρίση του καθενός.
Η φωτιά ξεκίνησε την Τετάρτη 19 Μαίου
2021 στις 22:30 σε μια περιοχή του Σχίνου
Κορινθίας που ονομάζεται Μπαφάνι. Η περιοχή αυτή γειτνιάζει με ορεινό όγκο ύψους
~500 μέτρων, με κλίσεις πλαγιάς >50 μοίρες
και μη προσβάσιμο οδικά.
Οι αναφορές που διακινούνται για τα αίτια αναφέρουν ως επικρατούσα αιτία την
καύση κλαδιών ελιάς από έναν ηλικιωμένο.
Το περίεργο στην υπόθεση είναι πως παρότι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι
ελαιώνας, δεν ήταν οδικά προβάσιμο κατά
τα πρώτα λεπτά λόγω μπαζωμένου δρόμου
- έτσι η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την αρχική εστία άμεσα.
Όλα τα παραπάνω μοίαζουν περίεργα
αλλά στατιστικά είναι πιθανόν να συμβούν
και να αποδοθούν στην αμέλεια, την βλακεία και την κακιά ώρα - άλλωστε έχουμε
δει πολύ χειρότερες καταστροφές να κρίνονται σε απίθανες λεπτομέρειες. Η έρευνα
της πυροσβεστικής είναι ακόμα σε εξέλιξη
και ελπίζουμε να υπάρξει διαλεύκανση της
υπόθεσης.
Ας αναλύσουμε όμως τα μετεωρολογικά
δεδομένα καθώς και το υπόβαθρο της περιοχής.

Από την Τετάρτη το πρωί είχαμε σταδιακή
ενίσχυση των Δ/ΔΒΔ ανέμων στην περιοχή.
Την Πέμπτη όποιος ασχολείται με τέτοια δεδομένα γνωριζε πως η σταδιακή ανάπτυξη
χαμηλών πιέσεων στο ΒΑ Αιγαίο θα προκαλούσε περαιτέρω ενίσχυση των ΒΔ ανέμων
οι οποίοι στον ανατολικό Κορινθιακό λόγω
καναλισμού, ενισχύονται σε τέτοια συστήματα έως και 3 μποφόρ πάνω από τις προβλέψεις. Είχαμε δηλαδή έναρξη της φωτιάς
σε προχωρημένες βραδυνές ώρες με ανεμολογικό πεδίο Δ (δυτικής συνιστώσας) της
τάξης των 6-7 μποφόρ. Οι παραπάνω συνθήκες και το μονοπάτι της επέκτασης πάνω
από ορεινούς όγκους με κλίσεις >50% χωρίς
οδικό δίκτυο ήταν σίγουρο πως θα έφερναν
την πυρκαγιά μέσα στον κύριο ορεινό όγκο
των Γερανείων με κατεύθυνση προς το Αλεποχώρι μέσα στις επόμενες ώρες, όπως και
έγινε.
Τα Γεράνεια Όρη - μια περιοχή Natura
- είχαν προσεγγίσει (όπως το μεγαλύτερο
άλλωστε τμήμα της χώρας) αιτήσεις για
εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Οι αιτήσεις
αυτές απερρίφθησαν απο την ΡΑΕ στην
πλειονότητα τους.
Την Πέμπτη 21 Μαίου 2021 η φωτιά είχε
ήδη φτάσει στον κύριο ορεινό όγκο των Γερανείων καίγοντας όλες τις δασικές εκτάσεις των απορριφθέντων αιολικών πάρκων.
Εδώ θα κάνω παύση και θα περιμένω. Αν
μέσα στα επόμενα 2 χρόνια δεν έχουν ξεκι-

νήσει διανοίξεις δρόμων στις καμένες πλαγιές των Γερανείων (κατά τα πρότυπα του
καμένου Ελικώνα, Κιθαιρώνα και δυτικής
Πάρνηθας μετά τις καταστρεπτικές πυρκαγιές της δεκαετίας του 2000) τότε θα πιστέψω πως ένας ηλικιωμένος και οι απίθανες
συμπτώσεις έφεραν την περιβαλλοντική
αυτή καταστροφή.
Αν όμως μέσα στα επόμενα 2 χρόνια δούμε μηχανήματα διάνοιξης στις πλαγίες των
καμένων Γερανείων τότε η καταστροφή
αυτή θα έχει ονοματεπώνυμο γνωστά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Υ.Γ.1 Ο δρόμος από Αλεποχώρι προς Σχίνο θα καταστεί απροσπέλαστος τα επόμενα
χρόνια από τις διαρκείς κατολισθήσεις (ήταν
ήδη ένας δύσκολος δρόμος) ενώ η ποιότητα της θάλασσας θα επιβαρυνθεί σημαντικά
μετά τις πρώτες βροχές.
Υ.Γ.2 Στα Γερανεια Όρη αυτήν την στιγμή έχει απομείνει μια νησίδα ελατοδάσους
γύρω από τον πύργο του ΟΤΕ - ήταν το
μόνο παρήγορο στην καταστροφή διότι το
ελατοδάσος δεν αναγεννάται.
Υ.Γ.3 Με την ευχή καμία περιοχή της χώρας να μην γνωρίσει ποτέ τέτοια καταστροφή. Εμένα προσωπικά μου έκανε στάχτη
αναμνήσεις μιας ζωής.
Δημήτρης Καμπόλης
Φυσικός, κατεύθυνσης περιβάλλοντος και
μετεωρολογίας - MSC
AMS member

Πώς ξέφυγε η φωτιά που έκαψε τα Γεράνεια Όρη
Η μαρτυρία του εθελοντή πυροσβέστη και προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Τα Γεράνεια όρη»
είναι αποκαλυπτική και χρήζει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.
«Τη φωτιά στα Γεράνεια Όρη δεν
την έβαλε κανένας 90χρονος! Η
πυρκαγιά ξεκίνησε την ώρα της αλλαγής βάρδιας του πυροσβεστικού»
αναφέρει ο Δημήτρης Δεσύλας,
εθελοντής πυροσβέστης και πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου
«Τα Γεράνεια όρη». Παράλληλα,
αναφέρεται στα λάθη που έγιναν
το μοιραίο βράδυ της 20ής Μαΐου, όταν οι φλόγες μέσα σε λίγα
λεπτά ξέφυγαν από ένα χωράφι
στον Σχίνο και κατέκαψαν 75.000
στρέμματα παρθένου δάσους.
Ο Δημ. Δεσύλας, αποκλείει η φωτιά να ξεκίνησε από το οικόπεδο
με τις ελιές που αναφέρθηκε από
πολλά ΜΜΕ και πως στο Σχίνο «δεν
γνωρίζουμε κανέναν 90χρονο»
αναφερόμενος στον άνθρωπο που
φέρεται να έκαιγε ξερόκλαδα.
«Αυτό το οικόπεδο βρίσκεται σε
άλλο σημείο της πυρκαγιάς, το
οποίο κάηκε πολύ αργότερα. Άρα,
καταρρίπτεται ο μύθος αυτός.

Μετά, ακούστηκε μια άλλη ''μαρτυρία'', για τον 90χρονο που έβαλε
φωτιά μέσα στον ελαιώνα. Μετά, ο
παππούς ''έγινε''γιαγιά και έκαιγε
ξερόκλαδα, και μετά μας το ‘πε και
ο Χαρδαλιάς. Εμείς, πάντως, στον
Σχίνο 90χρονο δεν έχουμε στην
περιοχή. Επίσης, όσοι λένε ότι είδαν

κανένας καπνός, καμιά φωτιά και
κανένας 90χρονος δίπλα από το
σπίτι του. Στις 21.32 είδε ξαφνικά
να πετάγονται φλόγες μέσα από
τον ελαιώνα και πήρε αμέσως την
Πυροσβεστική», λέει ο εθελοντής
πυροσβέστης.
Στο ερώτημα: «Πώς ξέφυγε τελικά

τον παππού να καίει ξερόχορτα
στον ελαιώνα, αυτό καταρρίπτεται
με το εξής περιστατικό:
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είναι
ακριβώς δίπλα στον ελαιώνα (όπου
υποτίθεται άναψε η φωτιά) ήταν
εκεί. Όταν τον ρωτήσαμε, μας είπε
ότι από το απόγευμα δεν υπήρχαν

η φωτιά;» απαντά: «Όταν πήγαμε
εκεί, επικρατούσε πολύ δυνατός
νοτιάς, 7-8 μποφόρ, με ριπές από
βορειοδυτικό. Οπότε ξεκίνησε να
πηγαίνει προς την περιοχή Αλμύρα, που βρίσκεται στη θάλασσα.
Διέσχισε μια λωρίδα του βουνού
και βγήκε από την άλλη πλευρά

των Γερανείων.
Η φωτιά ξεκίνησε την ώρα της αλλαγής βάρδιας του πυροσβεστικού.
Γιατί στον Σχίνο έχουμε και ένα
πυροσβεστικό που φιλοξενούμε
στα γραφεία μας. Και, όταν πήγαν
για αλλαγή βάρδιας, αμέσως ξεκίνησε η πυρκαγιά. Με λίγα λόγια, ο
υποτιθέμενος παππούς περίμενε να
φύγει το πυροσβεστικό για να τη
βάλει. Επίσης, υπήρχε και άλλο ένα
παράδοξο: Υπάρχει ένας δασικός
παράδρομος που συνδέει τη μια
περιοχή με την άλλη, που θα μας
έβγαζε στην κεντρική δεξαμενή
για να προμηθευτούμε με νερό.
Κάποιος λοιπόν είχε μπαζώσει τον
δρόμο και είχε φτιάξει χαντάκια, για
να μην μπορεί να περάσει κανείς.
Και η Πυροσβεστική έπρεπε να
γυρίσει 5 χιλιόμετρα πίσω για να
προμηθευτεί νερό. Εκεί χάθηκαν
όλα».
Ο κ. Δεσύλας επιρρίπτει ευθύνες
«γιατί δεν υπήρξε καμιά πρόληψη
για τα Γεράνεια Όρη εδώ και χρόνια. Έχουν κοπεί εδώ και χρόνια οι
πυροφύλακες, δεν υπάρχει πουθενά αντιπυρική ζώνη, δεν γίνεται
διαχείριση του δάσους», ανέφερε.

Τώρα ψήνουμε
όλα τα ψάρια μας
στα κάρβουνα
Σας περιμένουμε

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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Λουτράκι: Βόμβα – Η Αποκεντρωμένη

Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για τη
μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ

Α

κύρωση της απόφασης 13/2021
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για μετεγκατάσταση
του ΚΤΕΛ στο 422ΟΤ έναντι μισθώματος,
μετά από προσφυγή του νομικού Νίκου Λόη
(ΑΔΑ65ΖΒΟΡ1Φ-ΡΑΕ) στον Συντονιστή της
Αποκεντωμένης Διοίκησης.

Παντελώς αναιτιολόγητη χαρακτηρίζεται η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την μετεγκατάσταση του
ΚΤΕΛ ως προς την χωροθέτηση του
Σταθμού (πχ απόσταση απο σχολεία)
ενώ η απόφαση έχει παρθεί κατά παράβαση διατάξεων για τον ορισμό του
μισθώματος, επισημαίνει στο σκεπτικό
του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου.
Αναφέρει ο Νίκος Λόης
Είναι δυσάρεστο να προσπαθείς να
προασπίζεις το Δημόσιο και Δημοτικό
Συμφέρον έναντι της Δημοτικής Αρχής
που πολλές φορές το απεμπολεί, έστω
αν αυτό συμβαίνει κατά την εκτίμησή
σου. Έτσι κι αλλιώς αυτό το κρίνουν οι
Δημότες και όχι μόνο.
Συκεκριμένα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την με αρ. 13/2021,
δώσαμε στο ΚΤΕΛ ΑΕ Ν. Κορινθίας, δημοτικό χώρο , πάνω από 600 τ.μ., στο
οκοδομικό τετράγωνο 422, δίπλα στα
τρία σχολεία (2ο Δημοτικό Λουτρακίου,
2ο Νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό ),
έναντι μισθώματος 1800 ευρώ ανά έτος
(150 ευρώ το μηνιαίο μίσθωμα) και συνεκτιμώντας , ακόμα στο μίσθωμα, ότι
θα τοποθετήσει το ΚΤΕΛ ένα λυόμενο
55 τμ περίπου, με δικές του δαπάνες,
αξίας 68.000 ευρώ περίπου και για
τουλάχιστον για 20 έτη. Δηλαδή το
συνολικό μίσθωμα θα ανέλθει στις
104.000 ευρώ συνολικά , για 20 έτη,
κάνοντας όμως ο Δήμος, κατά την εκτίμησή μου, διπλό λάθος.
1ο λάθος.
Δεν αντιλαμβάνεται η ίδια Δημοτική Αρχή με αυτήν του 2015, ότι ο Νομοθέτης που απαιτούσε την ελάχιστη
απόσταση από σχολεία , δηλαδή τα
100 μέτρα από την κοντυνότερη πλευρά του παραχωρούμενου οικοπέδου
(ΠΔ 79/2004) , το έπραξε για να μήν
υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους μαθητές και την υγεία τους από κίνδυνο
ατυχημάτων και προστασίας της υγείας
και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της
περιοχής όπου βρίσκονται τα σχολεία…
Έπρεπε λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό
το γεγονός.
Όμως, εκ των υστέρων έλαβα γνώση
, μετά την ασκηθείσα πρισφυγή, ότι ο
Δήμος το γνώριζε ήδη παλαιότερα και

το 2015 εκμεταλλεύθηκε μιά
τροποποίηση
του ως άνω
ΠΔ, που επήλθε το 2012,
νομίζω, δηλαδή
τροποποίηση
της εποχής των
μνημονίων, που
τα κάναμε όλα,
και , με απόφασή του, μειώθηκε η απόσταση εγκατάστασης του ΚΤΕΛ στην περιοχή, στα 50
μέτρα , για γίνει σταθμός του ΚΤΕΛ!!!
(Τόσο πολύ σκεφθήκαμε το ΚΤΕΛ και
όχι τα μικρά παιδιά).
2ο Λάθος.
Το ΚΤΕΛ θα καταβάλει συνολικά για
20 έτη 1800 ευρώ ανά έτος και ένα λυόμενο αξίας 68.000 ευρώ, το οποίο θα
συνυπολογιστεί με το μίσθωμα, δηλαδή
συνολικά θα καταβάλει το ΚΤΕΛ στον
Δήμο μας 104.000 ευρώ στα 20 έτη,
ενώ τώρα το ΚΤΕΛ καταβάλει μηνιαίο
μίσθωμα τουλάχιστον 1000-1200 ευρώ
για ένα μικρό χώρο που έχει μισθώσε
έτη και έτη, δηλαδή κάθε έτος καταβάλει ήδη 12000-14.400 ευρώ και για 20
έτη θα κατέβαλε τουλάχιστον 240.000
ευρώ, υπολογίζοντας τα 1000 ευρώ ως
μηνιαίο μίσθωμα.
Αυτό λοιπόν το μίσθωμα θα μπορούσαμε να του ζητούσαμε και εμείς εάν
τοποθετούσαμε ένα ή δύο λυόμενα
κτίρια που περισσεύουν από τα παλαιά
τοποθετημένα στα Σχολεία και ιδιαίτερα από το Γυμνάσιο Λουτρακίου, αφού
έφυγε το Λύκειο, και τοποθετώντας και
τουαλέτες για το κοινό σε χώρο όμως
που να μην κινδυνεύουν οι μικροί μαθητές.
Όμως πήγαμε να χαρίσουμε στο ΚΤΕΛ
πάνω από 100000-140000 ευρώ…
Έτσι λοιπόν αισθάνθηκα την ανάγκη
και κατέθεσα Προσφυγή και πρόσθετους λόγους , η οποία έγινε δεκτή και
ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
Ο αγώνας όμως δεν σταμάτησε και
πρέπει να συνεχιστεί, όταν ξαναέρθει το
θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρέπει να ξεσηκωθούν οι γονείς των
μικρών μαθητών και οι μικροί μαθητές, οι οποίοι πρέπει και μπορούν να
επιβάλουν καλύτερες συνθήκες για να
.αθαίνουν γράμματα και να παίζουν, και
ο γνώμονας να είναι πάντα το Δημόσιο
και το Δημοτικό Συμφέρον…
Φιλικά
Νίκος Λόης

Σελ. 5

Αριστερά στο φως κι ‘αριστεροί’
στο σκότος;

Εσύ ανέβαινες
κι εγώ κατέβαινα
με τ’άλλο ασανσέρ

Νίκος Παυλίδης, Στο ασανσέρ
Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που έχει
ν’αντιμετωπίσει η σύγχρονη Αριστερά
είναι ένα ‘σύμπλεγμα ημι-παρανομίας’.
Οι διωγμοί και οι κατατρεγμοί του παρελθόντος έχουν αφήσει ορισμένα κατάλοιπα σε πολλούς νοσταλγούς ,οι οποίοι
προτιμούν να κινούνται στο σκοτάδι της
μετεμφυλιακής ‘εκδίκησης’[sic]παρά στο
φως της Δημοκρατίας.
Εξηγούμαι:
1. Νομίζουν ότι ζουν στη χώρα των άτυπων, αυτόκλητων εισαγγελέων οι οποίοι
αναπληρώνουν ή συμπληρώνουν τη δράση των επισήμων οργάνων της Δικαιοσύνης, δικάζοντας και καταδικάζοντας
όποιον δεν τους αρέσει, δεν τους ‘πάει’.
Χρησιμοποιώντας συνήθως τα ανώνυμα
blogs πυροβολούν κατά παντός, εκτός
βεβαίως από το κόμμα τους, τον ‘χώρο’
τους ή την ‘παρέα’ τους.
Κριτές και ηθικολογούντες, ψευδολογούντες ή συκοφατούντες, μοιράζουν ύβρεις,
κατάρες και ‘ποινές’, θέτοντας τον (άσπιλο; άμωμο;) εαυτό τους υπεράνω θεσμών
και ανθρώπων.
Η διαπλοκή και ατιμωρησία των Μεγάλων γέννησε την αυθαιρεσία και την ανομία των Μικρών (;) και οι δύο μαζί έχουν
θρυμματίσει το κοινωνικό συμβόλαιο και
οδηγούν τη χώρα σε ιδιότυπη ψευδο-ιδεολογική ρήξη.
2. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Άλλο συναίνεση και άλλο συνενοχή. Άλλο η ‘τιμωρία’ των υπεύθυνων προσώπων κι άλλο
η ‘συλλογική ενοχοποίηση’ κομμάτων και
φορέων (μήπως και των εκατομμυρίων
ψηφοφόρων και μελών τους;).
Πέραν της αλαζονείας και της απολυτότητας, τέτοιες αντιλήψεις ανοίγουν το
δρόμο στον εκφασισμό της κοινωνίας.
3. Η Αριστερά δεν είναι χοληστερίνη για

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*
να διακρίνεται σε καλή και σε κακή.
Η επιστροφή της Αριστεράς με την καταστροφή της Αριστεράς θα κριθεί στο
σημείο αυτό. Σε ποιο βαθμό δηλαδή η
Αριστερά θα λειτουργήσει προσθετικά κι
όχι αφαιρετικά, πολλαπλασιαστικά κι όχι
διαιρετικά.
4. Οι ζωσμένοι με εκρηκτικά – ιδεολογήματα (σχολιαστές;) ανώνυμης ή επώνυμης δημ(ι)οσιογραφίας που εκπαιδεύτηκαν για να λειτουργούν ως Μουζαχεντίν
του φανατισμού κάνουν ό,τι μπορούν για
να χαθεί οριστικά ο κεντρώος ψηφοφόρος
Επειδή δεν είμαστε δημοκράτες όταν
‘χρησιμοποιούμε’ τις διαδικασίες της Δημοκρατίας κατά βούληση αλλά όταν τις
σεβόμαστε κυρίως όταν χάνουμε
οι παλαιότεροι πρέπει να θυμίσουν στους
νεότερους πόσο μάτωσε η Αριστερά από
τους ‘κουκουλοφόρους – δικαστές’.Αν
κάποιοι [εξακολουθούν να] πιστεύουν
ότι η Ιστορία δίνει τη δεύτερη ευκαιρία
ακόμα και σ’εκείνους οι οποίοι στην Πρώτη Φορά έχασαν[εκόντες/άκοντες;] το
ηθικό/ιδεολογικό τους μπούσουλα,τότε
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα σε ποιόν
επιτίθενται,γιατί επιτίθενται,ποιά μέσα
χρησιμοποιούν και κυρίως να θυμούνται
ότι πολύ συχνά το μπούμερανγκ επιστρέφει στον άδικα κι ασύμμετρα επιτιθέμενο
με μεγαλύτερη ισχύ.
ΥΓ.’Εδώ δεν έχει πρόσωπα.Μονάχα προσωπίδες
Παραμορφωμένες κι αυτές...’[Λουκάς
Θεοδωρακόπουλος, Σημείο Μηδέν]

Απάντηση στο κ. Τατούλη

Από την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (παράταξη Περιφερειάρχη Παν.
Ε. Νίκα) εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση-απάντηση στον κ. ΤΑΤΟΥΛΗ:
"Στο γνωστό μοτίβο ο κύριος Τατούλης
θέλει να μας υπενθυμίσει την παρουσία του,
για ακόμα μια φορά με τον ίδιο μονότονο
τρόπο που μόνο θλίψη προκαλεί…
Κύριε Τατούλη, τα χρήματα που διαχειριζόμαστε ανήκουν στον κόσμο και σε αυτόν
πρέπει να επιστρέφουν. Τα έργα, επίσης, δεν
έχουν πατέρα, ανήκουν στον λαό!
Η διαφορά μας είναι ότι εμείς εργαζόμαστε σκληρά για την παραγωγή έργου, την
οποία θεωρούμε καθήκον μας. Ούτε κομπάζουμε, ούτε θεωρούμε πως κάνουμε χάρη
σε κανέναν, επειδή πραγματοποιούμε αυτό
που οφείλουμε να κάνουμε και αυτό για το
οποίο εκλεγήκαμε. Συνεχίζουμε με ζήλο να
προσφέρουμε στο λαό της Πελοποννήσου
ουσιαστικό έργο, όλα όσα δηλαδή δεν καταφέρατε να του προσφέρετε εσείς 10 χρόνια,
με τα κούφια λόγια και το «όραμά» σας.

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Πάμε τώρα να δούμε τί βλέπει στον ύπνο
του ο κύριος Τατούλης…
Τον ενοχλεί ο καθαρισμός των ρεμάτων,
που είναι προϋπόθεση για την προστασία
των πολιτών; Λογικό είναι, αφού ως Περιφερειάρχης αυτά τα θεωρούσε δευτερεύοντα
ενώ είχε απαξιώσει όλον τον μηχανισμό της
πολιτικής προστασίας…
Τον ενοχλεί η Μαρίνα Ναυπλίου; Λογικό,
αφού την εξήγγειλε 7 φορές συνολικά από
το 2010 μέχρι το 2019 αλλά δεν κατάφερε
ποτέ να την υλοποιήσει…
Μέχρι και η ολοκλήρωση του κτιρίου για
τη διευκόλυνση της διανομής του συσσιτίου
στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ναυπλίου
τον ενοχλεί;
Θυμηθήκατε ξαφνικά και το Δήμο Ερμιονίδας; Θυμίστε μας τί έχετε κάνει για
αυτόν τον Δήμο 10 χρόνια τώρα; Δεν σας
προβλημάτισε ποτέ η έλλειψη νερού ή η έλλειψη σύγχρονης οδικής σύνδεσης σε αυτή
τη σπουδαία τουριστική περιοχή; Εμείς τα
αντιληφθήκαμε και σε συνεργασία με την
κυβέρνηση και το Δήμο έχουμε ήδη σχεδιάσει και έχουμε θέσει προς υλοποίηση έργα
για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημαντικά
προβλήματα.
Η Πελοπόννησος θα φθάσει εκεί που της
αξίζει. Ο λαός ξέρει ότι τον σεβόμαστε και
τον υπηρετούμε, αναγνωρίζει και την ηπιότητά μας και την τιμιότητα και την εργατικότητά μας – και δυστυχώς για σας – θα πρέπει
να εξασκηθείτε περαιτέρω στην αντιπολιτευτική σας ικανότητα γιατί όπως όλα δείχνουν
θα την ασκείτε για πολλά χρόνια ακόμα."

Σελ. 6

Παγκοσμιοποίηση,
Νέα Διεθνής Τάξη (ΝΔΤ)
και κορονοϊός

ΤΟ ΒΗΜΑ

Ό

πως είναι γνωστό, τη δεκαετία του 1980-90 ξεκίνησε η μαζική εξάπλωση
των πολυεθνικών εταιρειών, αλλάζοντας τόπο, πηγαίνοντας σε γειτονικά
ή μακρινά σημεία δραστηριοποίησης. Ας μην ξεχνάμε στο σημείο αυτό τι
συνέβη στην πατρίδα μας, όπου μικρές και μεγάλες βιομηχανίες ...μετακόμισαν σε
βόρεια από εμάς κράτη, αφήνοντας σε εμάς τα χρέη τους και στρατιές ανέργων.
Η κατάσταση αυτή αποτελεί το βασικό, θα μπορούσε να πει κάποιος, χρονικό σημείο
εκκίνησης της λεγόμενης “παγκοσμιοποίησης”. Σήμερα λοιπόν μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολυεθνικές εταιρείς με πολύ μεγάλο “τζίρο” - κύκλο εργασιών
- ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, οι δε ιδιοκτήτες ή επικεφαλής αυτών των
εταιρειών ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, αποτελώντας - δημιουργώντας ένα
club οικονομικά ισχυρών ανθρώπων που ονομάζεται Υπερεθνική Ελίτ και η οποία
ουσιαστικά κυβερνά τους λαούς οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά.
Η κατά κύριο λόγο οικονομική αυτή ελίτ έχει στοχεύσει στον έλεγχο των μέσων
μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπου τον πλέον σημαντικό ρόλο, έχουν αναλάβει οι
δημοσιογράφοι και οι τηλεοπτικοί... διαμορφωτές της κοινής γνώμης (ευτυχώς
που δεν είναι όλοι ακόμη).
Ευτυχώς, θα έλεγε κάποιος, όπου ακόμη υπάρχουν φωνές αντίστασης στα σχέδια τους για παγκοσμιοποίηση όπως είναι τα κινήματα διαφόρων λαών π.χ. των
κίτρινων γιλέκων στην Γαλλία όπου, τελικά, το κίνημα αυτό συνετρίβει από την
συγνή κρατική βία.
Στην Αμερική επίσης το εργατικό κίνημα σ'αυτή όπως και στην Ιταλία, έχουν θα
μπορούσε να ισχυριστεί κανείς "ξεθωριάσει" παρά τις σωστές θέσεις τους όπως
επιστροφή των πολυεθνικών μολοσών να κάνουν επενδύσεις στις χώρες τους και
όχι στην Κίνα, την Ινδία, ή οπουδήποτε υπάρχουν φθηνά εργατικά χέρια.
Τα παραπάνω κινήματα, αλλά και σ' άλλες χώρες μικρότερες σε μαζικότητα φθίνουν
συνεχώς από το "μέτωπο" των ελεγχόμενων ΜΜΕ, της άρχουσας τάξης αλλά και
της "Αριστεράς", η οποία είναι απόλυτα συνεργάσιμη αφού είναι σκουριασμένη και
γενικά έχει πλέον λόγο... μόνο στα λόγια για την εργατική τάξη!
Φίλοι μου σήμερα όλα τα κινήματα έχουν κυριολεκτικά συντριβεί από την ωμή
αστυνομική βία αλλά και από συνεχώς καινούργια... εφευρήματα, όπως είναι αυτά
που παρασκευάζονται μέσα σε βιολογικά - βιοχημικά εργαστήρια, π.χ. ο κορονοϊός.
Έχει λοιπόν αποδειχθεί ότι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου των λαών είναι ο φόβος,
το κλείδωμα των πολιτών στα σπίτια, αλλά και η μείωση των απολαβών των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Ο κορονοϊός αποδείχθηκε ότι παίζει τον πλέον κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο των πολιτών που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, ζουν με το φόβο, την οικονομική αβεβαιότητα, αποτρέποντας έτσι την όποια αντίδραση ή δημιουργία νέων κινημάτων.
Ο κορονοϊός φυσικά και υπάρχει, πλην όμως η παγκοσμιοποίηση και μόνο αυτή
κατά τη γνώμη μου είναι ο κύριος παράγοντας για την ταχύτατη εξάπλωσή του.
Γιάννης Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής ΤΕΙ-ΤΕΕ

Γάμοι

Ο Γεώργιος Κουτσός του Κωνσταντίνου και της Ανδριάνας που γεννήθηκε

στην Κόρινθο και κατοικεί στο Λουτράκι Κορινθίας και η Μαρία Μουζάκη του
Νικολάου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Λουτράκι Κορινθίας, πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου,
Αρχαίας Κορίνθου.

Ο Παπαδάκης Νικόλαος, του Λυκούργου και της Διονυσίας, το γένος Αθανα-

σακοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, και η Μπεκιάρη
Κυριακή του Σωτηρίου και της Μαρίας, το γένος Σκλάβου, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους
στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στο Λουτράκι Κορινθίας.
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Πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μ

ε πολλή ταπεινότητα στον αναγνώστη, τον οποίο τιμώ, σήμερα με τα γνωστά γεγονότα υπάρχει φιλότητα μεταξύ των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπάρχει ο αδάμαστος
νόμος των συμφερόντων του κάθε κράτους;
Αυτή την ένωση δεν την καταλαβαίνω από την αρχή της. Τα γεγονότα αποκαλύπτουν τις προσδοκίες. Τι το σπουδαίο έγινε από την
εποχή που τα βιοτικά μας προϊόντα τα έθαβαν στις χωματερές προς
είσπραξη των κοινοτικών επιδοτήσεων;
Θεωρώ πως έχω το δικαίωμα της απορίας μου, τι είδους δημοκρατική Β. Βεκούσης
συναδέλφωση είναι αυτή για τον σημερινό ανίσχυρο οικονομικά
Έλληνα, ο οποίος βλάπτεται καθημερινά. Πολιτικά λόγια για ότι ο τιμάριθμος
μειώθηκε κατά τινος μονάδος. Τη μείωση αυτή πώς εξηγείτε όταν τα βασικά αγαθά
αυξάνουν συνεχώς και πολλά εξ αυτών γίνονται απρόσιτα στους πολλούς πολίτες;
Δεν έχω την πρόθεση να θίξω τον πολιτικό λόγο κανενός, ούτε πρόσωπα. Το ότι
εδώ και χρόνια η χώρα μου δεν πάει καλά είναι ορατό στους πολλούς απλούς
πολίτες και είναι λυπηρό, όπως τα γεγονότα δείχνουν, να υπάρχει σαν συνήθεια
προς αυτό το γεγονός στο οικονομικό, την εγκληματικότητα και σε πολλά άλλα
των ημερών μας.
Από κράτος των σοφών που μας αποκαλούσαν ανά τον κόσμο, έχουμε γίνει
δακτυλοδεικτούμενοι με άσχημους χαρακτηρισμούς, διότι σήμερα στη χώρα των
σοφών ζούμε “τον πολιτισμό της εικόνας και όχι του πνεύματος”.

Όπως σκέφτεστε έτσι θα αισθάνεστε…
Τέτοιος είσαι

«Έχουμε ανάγκη την ποίηση, των απλών πραγμάτων με ευγνωμοσύνη»… Επιγραμματικά:
Ο κορωνοϊός που μας έπληξε, ανέδειξε πως ο «Βασιλιάς» άνθρωπος είναι γυμνός και περιορισμένος». Γκρέμισε την ψευδαίσθηση ότι όλα είναι τέλεια, μας θύμισε ποσό ευάλωτοι είμαστε: «ο
φρόνιμος τα όρια του δεν τα προκαλεί…»
Γράφει ο
Η ευγνωμοσύνη δεν μας κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πολλά…
Δημήτρης Κ.
Είναι η γέφυρα για τη δύναμη της αγάπης…
Η βάση της ευτυχίας είναι η υγεία. Αγαθό που χτίζεται το αίσθη- Χρυσούλας
μα της ευεξίας και χαράς…
Η πίστη είναι η δύναμη, η ενέργεια, το κουράγιο της ζωής…Όσο υπάρχει ζωή,
υπάρχει και ελπίδα: αναπνέω, άρα ελπίζω…
Δημιουργίας κάθε αρετής και αξίας είναι η αγάπη.
Όλα με μέτρο: είναι η πιο ασφαλής λύση…
Παραδέχεται την αμάθεια του, τα όρια του ο συνετός άνθρωπος.
Η καλύτερη πολιτική είναι η ειλικρίνεια και όχι η τέχνη να λες ψέματα.
Ευγένεια-εγκράτεια-ευπραξίαομορφιά-δικαιοσύνη, ανθρωπιά θα
έπρεπε να είναι ο
«χρυσός κανόνας»
της ζωής μας…
Ειρήνη είναι η ευλογία θεού, η στοργική μάνα της ανθρωπότητας.
Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ευχαριστιέται με όσα
έχει…
Υ.Γ. Τα λόγια πεΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:
τούν και φεύγουν, τα
γραφτά μένουν…
Κατασκευές και Συντηρήσεις κήπων, Μελέτη και
Αρχιτεκτονική, Αυτόματο Πότισμα, Εργασίες κήπου
Εύχομαι το κου(κλάδεμα - καθαρισμός)
ράγιο, η χαρά και
η αγάπη να μας
Διαθέτουμε: Μεγάλη ποικιλία φυτών εσωτερικού και
συντροφεύει
«δια
εξωτερικού χώρου, γλάστρες (πλαστικές, πήλινες),
λιπάσματα, χώματα, δέντρα καρποφόρα, πηρηνόκαρπα,
βίου», «και ο θεός
εσπεριδοειδή.
βοηθός» και στην
εφημερίδα…

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

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Σελ. 7

Α.Ο. Η ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος

Ο αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Η
ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ξεκινά την αθλητική
του δραστηριότητα στο Λουτράκι. Ανεγνωρισμένος από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού (ΓΓΑ) και την Σκοπευτική
Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚΟΕ), εδρεύει
στην πόλη του Λουτρακίου και έχει τις
αθλητικές εγκαταστάσεις των αγωνισμάτων του στο πεδίο βολής του Λουτρακίου.
Σκοπός της ΘΕΡΜΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων των αθλητών για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες σκοποβολής ανδρών, γυναικών αλλά και παίδων από μικρές ηλικίες
Η σκοποβολή παράγει και προάγει το Ήθος των αθλητών έναντι των συναθλητών τους τον Σεβασμό προς τους κανόνες, τους συναθλητές τους και το νόμο
αλλά και τον πολιτισμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον με τις πράξεις και
όλα αυτά υπό την σκέπη της ασφαλούς άθλησης.
Οι αθλητές της ΘΕΡΜΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ λαμβάνουν μέρος σε προπονήσεις και

αγώνες διασυλλογικού και πανελλήνιου χαρακτήρα με διάφορα είδη όπλων. Οι
αγώνες και οι προπονήσεις γίνονται πάντα με όλους τους διεθνείς κανονισμούς.
Οι ενότητες των αγωνισμάτων είναι όπως παρακάτω
Σταθερός στόχος
Πρακτική σκοποβολή
Πήλινος στόχος
Μεταλλική σιλουέτα
Αν αγαπάς τον αθλητισμό και σου αρέσει η ενασχόληση με την σκοποβολή και
τα όπλα, αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας παρέας φίλων με γνώσεις και αγάπη στο
άθλημα της σκοποβολής σε περιμένουμε στην σκοπευτική μας παρέα, οι αθλητές
εκπαιδεύονται σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.
Α.Ο. Η ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Τμήμα σκοποβολής
Γραμματικός Νίκος
Τηλέφωνο πληροφοριών : 6944301291
Email : thermiaartemida@yahoo.com

Ελλαδική Ορθόδοξη εκκλησία και Κορονοϊός

Σ

αν θεολόγος, θεωρώ
καθήκον μου να τοποθετηθώ δημοσίως στα
όσα ανεύθυνα διαδίδονται
σχετικά με το παραπάνω
θέμα. Η εκκλησία μας αντέδρασε άμεσα και λογικά στην
πρόκληση των καιρών. Από
την αρχή ταυτίστηκε με την
υπεύθυνη πολιτεία στο θέμα
Ανδρέας Αθανασίου της πρόληψης. Έβαλε το
Οικονομολόγος
συμφέρον των παιδιών της
Marketer τ. Δημοτικός
σαν πρώτο και κύριο μέλημα
σύμβουλος Ηλιούπολης
της. Από τον Πατριάρχη μέχρι
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
τον ελάχιστο πιστό συμμορ616345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
τηλ.: 210 9932676
φώθηκαν σε τέτοιο βαθμό,
6974363393
που ακόμα και το Πάσχα
email : ellasa48@gmail.com
εορτάσαμε διαδικτυακά. Οι
συντριπτικά περισσότερες ενορίες συμμορφώθηκαν
απολύτως στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και της
πολιτείας. Βέβαια, υπήρξαν και οι θερμοκέφαλοι που
θέλησαν να επιδείξουν σε άσχετους το πόσο θεοσεβείς
είναι. Αυτό η εκκλησία το καταδικάζει σαν ευσεβισμό,
δηλαδή την προβολή της ευσέβιάς τους (εγωιστική
πηγή κάθε αμαρτίας). Εδώ, πέρα από τα γενικά, θέλω
να υποδείξω μερικά λάθη που αρκετοί συνάνθρωποι
μας είπαν και διέδωσαν μέσω των ΜΜΕ. Είναι άλλο
πράγμα ο συνωστισμός με την προφύλαξη της μάσκας και την τήρηση των αποστάσεων και άλλο θέμα
η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε, οι πρώτοι
Χριστιανοί, αν μας έβλεπαν στους ναούς κάπου- κάπου
να πηγαίνουμε και να μη μετέχουμε στο Άγιο Ποτήριο,
θα ρωτούσαν ποιοί είναι αυτοί που δεν είναι εδώ κάθε
Κυριακή και τι ήρθαν να κάνουν, αφού δεν μετέχουν

στην Θεία Κοινωνία; Δεν εννοώ βέβαια τη συμμετοχή
χωρίς την ευλογία του πνευματικού κάθε ενός πιστού.
Ακούστηκε σε ραδιοσταθμό πανελλήνιας εμβέλειας ότι
σε εκκλησία, κοντά στην οδό Μενάνδρου και Σωκράτους στην Αθήνα, οι ιερείς έδωσαν Θεία Κοινωνία σε
πλαστικό ποτηράκι και κουταλάκι, χωρίς τη διευκρίνιση
ότι μιλάνε για εκκλησία προτεσταντικής Ομολογίας
(αίρεσης). Οι άλλες ομολογίες, Ρωμαιοκαθολική και
μερικές χιλιάδες προτεσταντικές, έχουν διαφορές με
την Ορθόδοξη καθολική και αποστολική εκκλησία μας.
Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν Ιερείς και την αναίμακτο θυσία τους την ονομάζουν ‘μετουσίωση’- χρησιμοποιούν
αυτόν τον όρο από τον Αριστοτέλη. Η εκκλησιά μας
το λέει, απλά και κατανοητά, ‘μεταβολή’ των τιμίων
δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Οι πάστορες δεν
είναι ιερείς, είναι ιεροκήρυκες. Δεν κάνουν Θυσία στον
Θεό. Απλά εις ανάμνηση του μυστικού δείπνου δίνουν
ψωμί και κρασί στους πιστούς αυτής της ομολογίας.
Και πολύ καλά κάνουν, γιατί το ψωμί και το κρασί δεν
είναι Χριστός. Αυτός ο Χριστός μας, αιώνες τώρα, δεν
χάρισε παρά μόνο ζωή, υγεία και χάρη στους πιστούς.
Σκεφθείτε τους Ιερείς που καταλύουν μετά από κάθε
Θεία Ευχαριστία, μετά από μεταλήψεις ασθε-

νών με μεταδοτικές νόσους. Από παντού μπορούμε
να μολυνθούμε, ακόμα και μέσα στον Ναό άμα δεν
τηρούμε τους κανόνες, ΠΟΤΕ όμως από το Άγιο Ποτήριο. Καλό είναι λοιπόν, όσοι τα παραπάνω τα θεωρούν
παράλογα και επικίνδυνα, να ξανασκεφτούν, αν είναι
ορθόδοξοι χριστιανοί, και μέχρι να το αποφασίσουν,
ας απέχουν από το ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ. προαπαιτείται
καθαρή συνείδηση, και συγχώρηση του εχθρού μας,
για τη συμμετοχή μας στο άγιο Ποτήριο, γιατί, διαφορετικά, όπως γράφει ο απόστολος Παύλος, μπορεί να
νοσήσουμε θανάσιμα.
Ευχαριστώ με τιμή
Ανδρέας Αθανασίου
Πτυχιούχος Πανεπιστήμιων:
Πειραιώς, Οργάνωσης & διοίκησης, Παντείου,
Πολιτικών επιστήμων, Πανεπιστήμιου Αθηνών ΕΚΠΑ,
Κοινωνικής Θεολογίας & θρησκειολογίας, & Βρετανικού Ινστ. Marketing, Μέλλος του οικονομικού επιμ.
Ελλάδος & Βρετανικού Ινστιτούτου Marketing

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.

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

Κατόπιν ρεντεβού
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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ΤΟ ΒΗΜΑ
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