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σελ. 8

σελ. 5

Η 
μεγαλύτερη και ιστο-

ρικότερη εφημερίδα 
της Κορινθίας, "Το 

Βήμα Λουτρακίου Περαχώρας 
&  Αγίων Θεοδώρων", εδώ και 
25 χρόνια, με σεβασμό στους 
αναγνώστες και αφοσίωση στο 
λειτούργημά της δημοσιογραφίας, 
αναζητά  ἀδιαλείπτως με τα  ρε-

πορτάζ της την αλήθεια, που την 
φέρνει  στην πόρτα των χιλιάδων 
πιστών αναγνωστών της,εξασφα-

λίζοντας τους, μόνο διεξοδική και 
αντικειμενική ενημέρωση! 
Με την ευκαιρία της συμπλήρω-

σης 1/4 αιώνα ζωής της εφημε-

ρίδας μας, ο εκδότης κ. Σπύρος 
Γιαλοψός, θέλει να ευχαριστήσει  
τους χιλιάδες αναγνώστες μας, για 
την εμπιστοσύνη και την στήριξη 
τους, και να τους διαβεβαιώσει, ότι 
τόσο ο ίδιος, όσο και η υπόλοιπη 
συντακτική  ομάδα, θα συνεχίσουν 
με την ίδια αυταπάρνηση και με-

ράκι, την προσπάθεια της έγκυρης 
ενημέρωσης, με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αντικειμενικότητα! 
Σε  μια εποχή, που δεσπόζει η 

«δημοσιογραφία» του εκμαυλι-
σμού και της σύμπλευσης με τα 
επιχειρηματικά και πολιτικά συμ-

φέροντα, το οργανικό  θεμέλιο της 
αντικειμενικότητας, θα εξακολου-

θήσει να παραμένει αναλλοίωτο 
στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας μας!
Γιατί η έγκυρη και αντικειμενική 

ενημέρωση, που είναι δικαίωμα 
του πολίτη, είναι αδιαπραγμάτευτη 
για εμάς, καθώς αποτελεί έναν 
από τους βασικούς πυλώνες της 
Δημοκρατίας. 
Από όλους εμάς λοιπόν, ένα  με-

γάλο «ευχαριστώ» από τα βάθη της 
καρδιάς μας!
Και θα κλείσουμε με τα λόγια του 

ΠΛΑΤΩΝΑ:

"Κάθε λαός είναι άξιος των 
ανθρώπων που τον κυβερ-
νούν"
Όσοι αδιαφορούν για τα 

κοινά είναι καταδικασμένοι 
να εξουσιάζονται πάντα, από 
ανθρώπους ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕ-

ΡΟΥΣ ΤΟΥΣ.

(Και εμείς λέμε ο νοών νο-
είτω)

25 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 

ΒΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  

& ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ...
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ 

"Δεν Λυγίζω, Το Mέλλον είναι 
Eδώ". Eυχαριστηριο στον 

πρωθυπουργο

Νίκος Λόης: Ο Δήμαρχος 

ακολουθεί την λάθος γραμμή...

σελ. 4

ο Πρόεδρος της τουριστικής-
αυτοκράτορας που αντιλαμβάνεται 

την ανεπάρκεια του

Στις πληγείσες περιοχές από 
τον καύσωνα ο Χρίστος Δήμας

σελ. 5

ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΗΝΑ) ΤΣΕΡΩΝΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ενεργειακοί Καθαρισμοί - Θεραπείες  
Ατόμων, Ζώων, Κτιρίων, Ζητημάτων

ΣΟΛΩΜΟΥ 8, 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 

2744112630-31, 6936722530

email: enallaktikestherapies777@gmail.com

altherapy.gr
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

Πριν λίγες ημέρες στο 

θεατράκι του Ποσειδώ-

να η Φιλαρμονική Λου-

τρακίου γιόρτασε τα 60 

χρόνια δημιουργίας της 

με ένα πολύ ωραίο πρό-

γραμμα.

Τι σόι γιορτή είναι αυτή 

όταν δεν λες στους πα-

ρευρισκόμενους με λίγα 

λόγια την ιστορία της Φι-

λαρμονικής από τη δημι-

ουργία της έως σήμερα; 

(Νέα ήθη, νέα έθιμα)

Δεν καλέσανε τιμής 

ένεκεν τα παλιά μέλη της 

Φιλαρμονικής, όσα είναι 

ακόμη εν ζωή, να τους τι-

μήσουν για τα όσα έχουν 

προσφέρει στη Φιλαρμο-

νική Λουτρακίου. Από τα 

παλιά μέλη της Φιλαρμο-

νικής έχουν μείνει μόνο 

εφτά (7).

Η εφημερίδα τούς τιμά 

και τους ευχαριστεί για 

την προσφορά τους και 

την αγάπη τους για το 

Λουτράκι και τη Φιλαρ-

μονική του. Και είναι ο 

Γιάννης Καλίρης, ο Βασι-

λείου Χρήστος, ο Περι-

κλής Μπόικος, ο Χαράλ. 

Σέγκας, ο Βασ. Γλυκο-

φρύδης, ο Ιωάν. Παπαφί-

λης και ο Φάνης Μουζά-

κης.

Έφτασαν τα υλικά για το στρώσιμο της γραμμής του προαστιακού

Πραγματικά, δεν  υπάρχουν λόγια 
για να περιγράψουν τα αισθήματα 
που νιώθεις, όταν σε συναντά-

ει ένας πατέρας που έχασε λίγες 
ημέρες πριν, τον 20χρονο γιο του, 
σε τροχαίο  δυστύχημα  και σου 
ζητάει, με την φωτογραφία του 
στα χέρια, να γράφεις κάτι για την 
τραγική απώλεια του παιδιού του!  
Το οποίο  σημειωτέον, δεν είναι το 
μόνο που σκοτώθηκε πρόσφατα σε 
δρόμους του Λουτρακίου!

 Είναι από τις στιγμές, που η 
γλώσσα δένετε κόμπους χάνεις τα 
λόγια σου και το μόνο  που μπορείς 
να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις, 
είναι να προσεύχεσαι στο Θεό, να 
δίνει κουράγιο και δύναμη σε αυ-

τούς τους γονείς, για να αντέξουν 
την ανείπωτη θλίψη που τους προ-

κάλεσε, ο τραγικός  χαμός του παι-
διού τους! 

 Εμείς από την μεριά μας ως 
εφημερίδα, θα θέλαμε εκτός των 
άλλων, να σταθούμε και στις ευθύνες 
που έχουν, τα πολιτικά πρόσωπα, που 
στην αρμοδιότητα τους, έχουν την  

επικίνδυνη όπως εξελίσσεται Λεωφό-

ρο Αθηνών-Λουτρακίου.
Κύριε Νίκα και κύριε Γκιολή, πότε  

θα πάρετε μέτρα για  την ασφάλεια 

του κόσμου στην Λεωφόρο Αθη-

νών; 
Πότε θα κατασκευάσετε επιτέ-

λους τους κυκλικούς κόμβους που 
έχουν σχεδιαστεί εδώ και χρόνια 
από τον Δήμο και οι οποίοι, μπο-

ρούν να διαδραματίσουν αποφα-

σιστικό ρόλο στην μείωση της τα-

χύτητας των αυτοκινήτων ;
Γιατί αφήνετε να συνδέονται 

παράνομοι αυτοσχέδιοι δρόμοι με 
την οδοποιία Ισθμού-Λουτρακίου 
από το ύψος του Αλεξάνδρειου 
Συνεδριακού Κέντρου έως την 
στροφή των ευκαλύπτων; 

Αρμοδιότητα σας, λέει, με έγ-

γραφα του ο δήμος Λουτρακίου! 
Συνεπώς, γιατί βάζετε σε κίνδυ-

νο χιλιάδες δημότες και επισκέ-

πτες που χρησιμοποιούν τους συ-

γκεκριμένους δρόμους; 
Η εφημερίδα μας, αν χρειαστεί 

θα επανέλθει με διαφορετικό τρό-

πο, γιατί εδώ με την ολιγωρία σας, 
χάνονται ζωές και κινδυνεύουμε κα-

θημερινά, όλοι μας...

Να είναι ο τελευταίος νεκρός ο 20χρονος Ντίνος Κολιάκος

Ακριβώς την στιγμή, που η εφημερίδα μας όδευε για εκτύ-

πωση στο τυπογραφείο, κατέφθασε και η είδηση, πώς στο ερ-

γοτάξιο όπου εξελίσσεται το έργο του προαστιακού, έφθασαν 
και τα πρώτα υλικά για το στρώσιμο της νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής που θα συνδέσει το Λουτράκι, με την πρωτεύουσα της 
χώρας, το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς 
και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου,  που είναι 
ο Πειραιάς! 

Σημάδι αλάνθαστο, πώς το συγκεκριμένο αναπτυξιακό και 
κοινωφελές έργο, που αποτέλεσε για μια δεκαετία, πάγιο και 
διαχρονικό αντικείμενο διεκδίκησης της κοινωνίας του Λουτρα-

κίου, μπαίνει στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης του...

Στις 30 Ιουνίου 2021 πραγματοποι-
ήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συ-

νέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. 
Κορινθίας με τον απολογισμό των 
ενεργειών για την περίοδο 2018-
2021, καθώς και οι αρχαιρεσίες.
Κατόπιν προσκλήσεως της πλειο-

νοψηφήσαντος Σοφίας Φιλιππίδου στις 08 Ιουλίου 
2021, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-

σης Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας, συγκροτήθηκε σε σώμα, 
με τις κάτωθι αρμοδιότητες όπως το καταστατικό του 
ορίζει:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (HOTEL 
THEOXENIA, Λουτράκι)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (HOTEL 
EPHIRA, Κόρινθος)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΣΙΑΓΓΑΝΑ ΑΝΝΑ 
(SIAGAS HOTEL, Άγιοι Θεόδωροι)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ–ΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ (HOTELBAKOS, Λουτράκι)
ΤΑΜΙΑΣ – ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (HOTEL 
VASSILIKON, Λουτράκι)
ΜΕΛΟΣ-ΜΑΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑ-

ΛΑΡΙ, Τρίκαλα Κορινθίας
ΜΕΛΟΣ – ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (HOTEL 
ILION, Λουτράκι Κορινθίας)
ΜΕΛΟΣ – ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (HOTEL 
ACROPOLIS, Κόρινθος)
Η εφημερίδα μας εύχεται καλή δύναμη στην πανάξια 
πρόεδρο του Συλλόγου και σε όλο το διοικητικό συμ-
βούλιο και θα είναι δίπλα στις προσπάθειες για την ανά-
πτυξη της Κορινθίας.

ΝΕΟ ∆.Σ. ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 Εκδήλωση με πολλά 

μειονεκτήματα

60 χρόνια
Φιλαρμονικής  

Λουτρακίου
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 

- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Μίλτων Ιατρίδης (1906-1960)

Ο ελληνικός στόλος, που πήρε μέρος στην απο-
σόβηση της εθνικής απειλής εκείνο το μοιραίο 
Οκτώβρη του 1940, αριθμούσε 6.500 άνδρες 

και περί τα 34 μάχιμα πολεμικά πλοία.
Ο υποβρύχιο “Παπανικολής” ήταν παλαιό ακόμη και 
για τα πρότυπα εκείνης της εποχής, αφού ήταν 14 ετών 
σε παλαιότητα κατασκευής.
Είχε παραγγελθεί στα γαλλικά ναυπηγεία της Νάντης 
το 1925 και αποπερατώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1927 
μαζί με το αδελφάκι του “Κατσώνης”.
Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο υποβρύχιο στις 21 
Δεκεμβρίου 1927 σε μια σεμνή τελετή στη γαλλική 
Τουλώνη και μαζί με τον “Κατσώνη” αποτέλεσε τον πρώτο υποβρύχιο στο-
λίσκο της Ελλάδας.
Ο Μιλτιάδης Ιατρίδης ήταν φοβερός αγωνιστής και ατρόμητος άνθρωπος και 
με το βαθμό του πλωτάρχη σαν κυβερνήτης του Παπανικολή, ήταν έτοιμος 
να γράψει χρυσές σελίδες στην εποποιία του 1940.
Προέταξε το συμφέρον της πατρίδας, ανοίγοντας την πόρτα της δόξας και 
έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για τη γαλανόλευκη σημαία.
Το υποβρύχιο Παπανικολής δεν ήταν μέλος μιας αγέλης, όπως τα γερμανικά 
υποβρύχια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.
Ο Παπανικολής ήταν ένας μοναχικός λύκος, ένα φάντασμα που έσπερνε τον 
τρόμο και τον πανικό στις νηοπομπές του Άξονα και τα ιταλικά πλοία.
Κύριο ορμητήριο του ατρόμητου πολεμιστή ήταν ο όρμος Σελόντα, που ήταν 
το λημέρι και το κρησφύγετό του.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ο θρύλος των θαλασσών και εφιάλτης των 
Ιταλών τοποθετήθηκε στη Βάση Υποβρυχίων και αργότερα σε άλλες στερια-
νές υπηρεσίες του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Ο ίδιος ο Ιατρίδης πρωτοστάτησε και επέβλεψε τις επισκευές του ιταλικού 
καταδρομικού “Ευγένιος της Σαβοΐας” το 1950-51, το οποίο παραδόθηκε 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο των πολεμικών αποζημιώσεων για τον τορπιλισμό 
της “Έλλης” και μετονομάστηκε τελικά σε “Έλλη”.
Η νέα “Έλλη” ύψωσε τη γαλανόλευκη τον Ιούνιο του 1951 και έγινε η έδρα 
του αρχηγού στόλου (παροπλίστηκε το 1965).
Ο Ιατρίδης διετέλεσε διοικητής Αρχιπελάγους (1944-45), διοικητής στολί-
σκου Βορείου Αιγαίου (1947) και διοικητής της Ναυτικής Ακαδημίας (1948).
Αποστρατεύτηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1953 ως πλοίαρχος του Πολεμικού 
Ναυτικού.
Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος με τη Λέλα Ιατρίδη και είχε μια 
κόρη, την οποία ονόμασε χαρακτηριστικά Αδριατική, από το όνομα της θά-
λασσας, που τόσο είχε δράσει και τρομοκρατήσει τις νηοπομπές του Άξονα 
ο πλωτάρχης πατέρας της.
Η μοίρα έμελλε ωστόσο να δείξει το σκληρό της πρόσωπο στον πλοίαρχο, ο 
οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθί-
ας στις 18 Φεβρουαρίου 1960, όντως μόλις 54 ετών.
Ο άνθρωπος που έγραψε μία από τις πιο ηρωικές σελίδες στην ιστορία του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, δεν ήταν πια στη ζωή, ο άθλος του όμως 
έμελλε να μείνει για πάντα ζωντανός.
Η πολιτεία τίμησε το Μίλτο Ιατρίδη, δίνοντας το όνομά του σε πλατεία του 
Πύργου Ηλείας, όπου υπάρχει και η προτομή του, τόπο καταγωγής του πα-
τέρα του.
Αδριάντας του στήθηκε στη γενέτειρά του, το Σοφικό Κορινθίας, στο προαύ-
λιο του Ναού της Αγίας Τριάδος.
Προτομή του στήθηκε στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Φλοίσβος), 
έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών στην Κόρινθο και στο Κατάκολο Ηλεί-
ας.

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ του Δημητρίου και της Ευαγ-

γελίας, γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΕΡΑΧΩΡΑ 
Κορινθίας και η ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Σωτηρίου και της 
Μιχαλίτσας, που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο 
Λουτράκι Κορινθίας, πρόκειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Γιάτρισσας Λουτρακίου.

Γάμοι

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
& ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Συχνά πυκνά το τελευταίο χρονικό διά-
στημα, η εφημερίδα μας, γίνεται αποδέκτης 
παραπόνων από αναγνώστες-πολίτες, για 
την ελλιπή αστυνόμευση της πόλης του 
Λουτρακίου, αλλά  και για την μη προσή-
κουσα συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών, 
που αμαυρώνουν το κύρος του Σώματος 
και δηλητηριάζουν τη σχέση Αστυνομίας 
– Κοινωνίας! 

Καίτοι η ευγενής συμπεριφορά των αστυ-
νομικών προς τους πολίτες, καθώς και ο 
σεβασμός και η προστασία των δικαιω-

μάτων αυτών», αποτελούν στοιχεία της 
έννοιας της πειθαρχίας (άρθρο 2 παρ.1, 
περ. ε΄ του π.δ.120/2008).
Πολλά τα παράπονα του κόσμου για την  

έκθεση της σωματικής του ακεραιότητας  
σε κίνδυνο, με την ταυτόχρονη διατάραξη 
της κοινής ησυχίας, από τις κόντρες που 
ανεμποδιστα συντελούνται τις μεταμεσο-
νύχτιες ώρες, στον κεντρικότερο δρόμο 
της πόλης,  την  Ελευθερίου Βενιζέλου, 
από  αγωνιστικές μηχανές και αυτοκίνητα 
με σπασμένα φρένα και χαλασμένες εξα-
τμίσεις!  

Η έλλειψη αστυνόμευσης,  αποδεικνύε-
ται και από τις αλλεπάλληλες διαρρήξεις 
καταστημάτων και τραπεζών, που έχουν 
διαπραχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα 
σε κεντρικά σημεία της πόλης, κάνοντας ως 
είδηση το γύρο της χώρας! 
Τα παράπονα των πολιτών, δεν λείπουν 

ακόμα και για τις πρωινές ώρες, αφού 
σύμφωνα με τον κόσμο, γίνονται καταγγε-
λίες στο 100 της Κορίνθου, για παράνομες 
σταθμεύσεις στις διαβάσεις πεζών, στις 
στροφές των τετραγώνων και στις ειδικά 
διαμορφωμένες θέσεις για τα λεωφορεία, 
στις οποίες είτε η αστυνομία δεν ανταπο-
κρίνεται καθόλου ως οφείλει, είτε επεμβαί-
νει με χαρακτηριστική καθυστέρηση. 
* Η συντακτική ομάδα  της μεγαλύτερης 

και ιστορικότερης  εφημερίδας του δή-
μου Λουτρακίου, που έχει δώσει μεγάλο 
αγώνα ακόμα και για την παραμονή του 
ΑΤ Λουτρακίου στον τόπο μας, την περί-
οδο που έκλειναν σωρηδόν τμήματα της 
αστυνομίας,  σε όλη την χώρα,  αναδει-
κνύει καλοπροαίρετα τα παράπονα του 
κόσμου, όπως οφείλει και αποσκοπεί 
στην επίλυση τους, με αστυνόμευση 
που κατά περίπτωση ΔΕΝ θα λειτουρ-
γεί σώνει και καλά τιμωρητικά αλλά 

αποτρεπτικά, ώστε να καλυτερέψουν οι 
συνθήκες διαβίωσης στο Λουτράκι και να 
εξομαλυνθούν  οι  σχέσεις αστυνομίας 
&  κοινωνίας...

Τηλεφώνησαν στο 100 αλλά ουδείς από την αστυνομία 
φάνηκε. Διάβαση πεζών τράπεζας Πειραιώς Λουτρακίου.

Κεντρική λεωφόρος Λουτρακίου επάνω στην στροφή 
με ξεχαρβαλωμένο κολονάκι, μπροστά έχει διάβαση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επι-

λογής Προϊσταμένων των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών Τουρισμού κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλι-

κού Κώδικα (Ν. 3528/2007 )με απόφαση του 

Υπουργείου Τουρισμού επανατοποθετήθηκε  

προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Του-

ρισμού Πελοποννήσου,  του Υπουργείου Του-

ρισμού, με έδρα την Τρίπολη, ο κος Μασαού-

της Γεώργιος  για τα επόμενα τρία χρόνια .

Τον συγχαίρουμε απο καρδιάς και του ευ-

χόμαστε καλή θητεία.  

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΣΟΥ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Τώρα ψήνουμε 

όλα τα ψάρια μας

στα κάρβουνα

Σας περιμένουμε

ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΠΡΟΕΒΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Πριν από μερικές ημέρες έλαβα γνώση 
των 5 προτάσεών  του, από τον συνάδελ-

φο Δικηγόρο της Τουριστικής Λουτρακίου 
Ο.Τ.Α., τις οποίες ήδη είχα υποστηρίξει με 
έγγραφά μου στο παρελθόν, και οι οποίες 
όπως μου είπε θα ήταν θέμα συζήτησης για 
ενιαία θέση των παρατάξεων του Δήμου 
μας, έναντι  των συνεταίρων μας στο καζίνο 
Λουτρακίου.

Αυτές οι πρπτάσεις ήταν:
1. Να παραιτηθεί η συνεταίρος μας από τις (δήθεν;) απαιτήσεις 

της από την κοινοπραξία καζίνο Λουτρακίου, ύψους άνω των 80 
εκ. Ευρώ,

2.Να εγγυηθεί η συνέταιρός μας και η κοινοπραξία ότι θα κατα-

βληθούνοι οφειλές της κοινοπραξίας σε ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ κλπ.,
3. Να καταβάλει μετρητά χρήματα στην ΑΕ του Δήμου μας, από 

τα οφειλόμενα της συνεταίρου μας,
4. Να μας παραδώσει ελεύθερο το ΣΠΑ, απο τα βάρη των εργο-

ληπτών του ΣΠΑ αφων Βλάχου, με συμψηφισμό αυτών  των χρη-

μάτων (που έχουν δώσει οι επενδυτές, οι οποίοι αγόρασαν τις με-

τοχές της συνεταίρου μας στο καζίνο Λουτρακίου, από τους αφους 
Βλάχου και έτσι αγοράστηκαν τα χρέη του ΣΠΑ), με τις οφειλές της 
συνεταίρου μας προς την δική μας ΑΕ, και

5. Να αναλάβουν και να υλοποιήσουν, οι συνεταίροι μας, το επεν-

δυτικό πρόγραμμα για την μαρίνα Λουτρακίου ή ένα ισάξιο  άλλο 
έργο, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει ο Υπουργός Τουρισμού.

Ενώ λοιπόν συμφώνησα και προσπάθησα βα πείσω για το ορθό 
των προτάσεων αρκετούς Αρχηγούς Παρατάξεων, έλαβα εμβρόντη-

τος γνώση από τον κο Λογαθέτη, ότι το θεματολόγιο που τους προ-

σκάλεσε ο κος Δήμαρχος, ανέγραφε ότι οι προτάσεις αφορούσαν 
την μετατροπή της κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, κάτι που 
"επιθυμούν διακαώς" μόνο οι συνεταίροι μας!!!!.

Έτσι , έχοντας τα πράγματα, προέβη ο κος Δήμαρχος και Πρόε-

δρος της ΑΕ του Δήμου μας, σε ένα σοβαρότατο ατόπημα, που θίγει 
τα συνφέροντα του Δήμου μας. Δηλαδή ,χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί 
η υποχρέωση τους να πράξουν όλοι τα αυτονόητα, και να πρω-

τοστατήσει ο κος Δήμαρχος, και να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή, 
άμεσα , τις αυτονόητες προτάσεις αυτές,  δεν το έπραξε, ως όφειλε,  
αλλά, πονηρά , το συνέδεσε με την μετατροπή της κοινοπραξίας σε 
Ανώνυμη Εταιρεία, την στιγμή που η πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι ΔΕΝ το επιθυμεί.

 Αυτό βεβαίως συμβαίνει - και σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε 
να έχει ο κος Δήμαρχος βάλει  την μετατροπή της κοινοπραξίας σε 
ΑΕ, ως προυπόθεση να συζητηθεί -  λόγω της απόλυτης αναξιοπι-
στίας των λόγων και των έργων της συνεταίρου μας διαχρονικά,  
-από το 2008 και πρίν και μετά - η οποία, συνέταιρος, μετέτρεψε 
σε "κουρελόχαρτο" το κοινοπρακτικό λειτουργίας της κοινοπραξίας, 
ενώ οι συνεταίροι μας, είχαν τον απόλυτο έλεγχο, και γιαυτό πρώτα 
έπρεπε - και πρέπει - να δώσουν εξετάσεις αξιοπιστίας και μετά 
να συζητούσαμε περί της μετατροπής ή μη του κοινοπρακτικού σε 
άλλης μορφής εταιρεία...

 Ο  κος Δήμαρχος θέλησε μόνο να εγκλωβιστούν οι Αρχηγοί των 
παρατάξεων του Δήμου μας, στην μετατροπή της κοινοπραξίας σε 
Ανώνυμη Εταιρεία, "δείχνοντάς τους το τυράκι μέσα στην φάκα"...

Πόσο λυπάμαι για τον κο Δήμαρχο και πόσο χαίρομαι που απο-

χώρησαν οι Αρχηγοί των παρατάξεων του Δημοτικού μας Συμβου-

λίου, καταγγέλοντας την συμπεριφορά του αυτήν. 
Μπράβο λοιπόν στους Αρχηγούς των Παρατάξεων της 

Αντιπολίτευσης του Δήμου μας, διότι κράτησαν την αξιοπρέ-
πεια του Δήμου μας ψηλά...

Κύριε Δήμαρχε δεν γίνεται να κάνουμε τα "χατήρια" σε 
όλες τις "ιδιωτικές εξουσίες", για να σας λένε πόσο καλό παι-
δί είσαστε.  Ο Δήμος  μας είναι πάνω από αυτές τις εξουσίες 
που απαστράπτουν... εξωτερικά ... 

Νίκος Λόης

Ο Δήμαρχος ακολουθεί την λάθος γραμμή...

Καθημερινά ακού-

με και διαβάζουμε 
στα ΜΜΕ πόσα αδι-
κήματα και άνομες 
πράξεις διαπράττο-

νται από ανήλικους. 
Εξαφανίσεις, λη-

στείες, κλοπές, βία, 
βιασμοί, ναρκωτικά 
κλπ. Για όλα αυτά 
εμείς φορτώνουμε 
τις ευθύνες στην 

ανώνυμη κοινωνία, εξαιρώντας φυσι-
κά τον εαυτό μας. Για όλα φταίνε οι 
άλλοι.

Κι αναρωτιέται κανείς, ποια είναι η 
ανώνυμη κοινωνία; Δεν είμαι εγώ, δεν 
είσαι εσύ αναγνώστη-τρια, δεν είναι ο 
μανάβης κι ο κρεοπώλης της γειτονιάς 
που δε δώσαμε καλή αγωγή στα παι-
διά μας. Δεν είναι τα ΜΜΕ, δεν είναι 
τα σχολεία, δεν είναι η πολιτεία.

Δεν είμαστε ειδικοί και δε θα εισέλ-

θουμε σε επιστημονικές αναλύσεις. 
Από τη σκοπιά, όμως, του Έλληνα γο-

νιού και παππού ανησυχούμε. Κι ανη-

συχούμε επειδή βλέπουμε μερίδα της 
νεολαίας μας, τα παιδιά μας, το μέλ-

λον της πατρίδας μας να έχει πάρει 
στραβό δρόμο και υπεύθυνοι είμαστε 
όλοι.

Και είμαστε υπεύθυνοι γιατί η επο-

χή της διδαχής παρήλθε ανεπιστρεπτί. 
Τα παιδιά σήμερα διδάσκονται από το 
παράδειγμα. Όσες φορές κι αν λέει ο 
γονιός στο παιδί του μη κλέβεις, όταν 
εκείνος πάει στο σπίτι με κλοπιμαία, το 
παιδί θα γίνει κλέφτης.

Όταν ευυπόληπτα άτομα, πρότυπα 
της κοινωνίας, διαπράττουν κακουρ-

γηματικές πράξεις σε βάρος ανηλίκων, 
τι περιμένουμε από τα παιδιά;

Όταν οι γονείς μέσα στο σπίτι κατη-

γορεί ο ένας τον άλλον, αλληλοϋβρί-
ζονται με απαράδεκτες εκφράσεις και 
πολλοί χωρίζουν, τι περιμένουμε από 
τα παιδιά;

Όταν οι γονείς μπροστά στα παιδιά 
κατηγορούν θεσμούς, υπηρεσίες, ιερά 
και όσια, κράτος, συλλήβδην ό,τι στέ-

κει όρθιο, τι περιμένουμε από τα παι-
διά;

Όταν τα παιδιά ακούνε τη διάπρα-

ξη καταχρήσεων κι άλλων αξιόποινων 
πράξεων, από υπεράνω υποψίας άτο-

μα, όπως εκπαιδευτικούς, κληρικούς, 
αστυνομικούς, καλλιτέχνες, πολιτι-
κούς, τι περιμένουμε από τα παιδιά;

Ακούω πολλούς να λένε. Η αστυ-

νομία τι κάνει; Δεν ξέρω τι κάνει η 
αστυνομία, ξέρω όμως ότι την αστυ-

νομία έμμεσα την έχουν καταργήσει 
και ξέρω ακόμη ότι το θέμα δεν είναι 
αστυνομικό. Η αστυνομία, αυτή που 
υπάρχει, έχει πολλή δουλειά κι όταν 
η αστυνομία έχει δουλειά, σημαίνει 
ότι η κοινωνία πάσχει, νοσεί βαρέως. 
Φρονούμε πως η αστυνομία παρά την 
απαγόρευση της προληπτικής αστυνό-

μευσης, κινείται προς το σωστό δρόμο.
Τέλος, θα λέγαμε ότι όταν ένα φαγη-

τό δεν είναι καλό, δεν φταίει ο σερβι-
τόρος, αλλά ο μάγειρας και εν προκει-
μένω μάγειρες είμαστε όλοι εμείς που 
δίνουμε στο σερβιτόρο άνοστα και εν 
πολλοίς επικίνδυνα φαγητά. Καιρός 
είναι ν’ αλλάξουμε συνταγή με πρώτη 
την πολιτεία, τους γονείς, την παιδεία.

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Η παραβατικότητα 
των νέων

Τελικά η Δημοτική Αρχή μας συνήθισε να πράττει και να ενεργεί με γνώμονα τη Ζημιά για το Δήμο μας 
και την απίστευτη καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων.
► Αυτή τη φορά σειρά έχει η Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθικίων προϋπολογισμού 

1.030.000€.
Ένα έργο, πολύπαθο και αυτό, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, δημοπρατήθηκε από την προηγού-

μενη Δημοτική Αρχή λίγες ημέρες μετά τις δημοτικές εκλογές του Ιούνη 2019. Η έκπτωση 56,43% τότε, 
το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε από την παρούσα Δημοτική Αρχή στις 30/12/2019 και όλως περιέργως, με 
αποκλειστική ευθύνη της, ακυρώθηκε και επαναδημοπρατήθηκε 15/6/2021 (δύο ολόκληρα χρόνια μετά).
Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε το νέο αποτέλεσμα με έκπτωση 43,1% στο νέο ανάδοχο. Δια-

φορά έκπτωσης 13,33%, ήτοι Ζημιά για το Δήμο 134.633€. 
► Ποιος φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα έργα του Δήμου;
Πάντως όχι εμείς.
► Οι δημότες κρίνουν καθημερινά την απραξία και την μη ορθή οικονομική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
Μιλάμε για τέσσερα μέχρι τώρα έργα που ανατίθενται με οικονομική ζημιά για το Δήμο (Δημοτικό σχολείο Αρχαίας Κορίνθου 
250.000€, Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 142.000€, Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου 113.000€, Ανέγερση Βρε-

φονηπιακού Σταθμού Αθικίων 134.000€).
Βέβαια μέχρι σήμερα που πέρασαν 2 χρόνια με τη νέα Δημοτική Αρχή κανένα  κτιριακό έργο δεν έχουμε δει να κατασκευάζεται και 
αυτό λέει πολλά. Είναι σίγουρο ότι κανένα από τα πιο πάνω έργα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής της 
Δημοτικής Αρχής.
Επειδή τα έργα είναι αναγκαία, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα τα ολοκληρώσουμε ως η επόμενη Δημοτική Αρχή.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου (13 Ιουλίου 2021) και τη συ-

νεδρίαση της επιτροπής διαπραγμάτευσης (14 
Ιουλίου 2021), οι επικεφαλής των παρατάξεων 
της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν, όλοι μαζί, 
για να συζητήσουν τα  πεπραγμένα αυτών των  
συνεδριάσεων.   

Το θέμα που απασχόλησε κυρίως το τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο ήταν οι άδειες εμπορίας και 
εμφιάλωσης νερού. Διαπιστώθηκε ότι η δημοτι-
κή αρχή, με πρωτοστάτη τον  Δήμαρχο, αρνείται 
να δημιουργήσει ένα σταθερό επενδυτικό πε-

ριβάλλον, αλλάζοντας τον κανονισμό εμπορίας 
που έχει καθολική ισχύ, αλλά αντιθέτως προ-

σπαθεί να προσφέρει εκδούλευση στον εκάστοτε 
επενδυτή, χωρίς να ακολουθούνται οι προβλε-

πόμενες διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την 
ορθότητα και τη διαφάνεια των επενδύσεων. Το 
γεγονός ότι το θέμα είχε εισαχθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο, εντελώς πρόχειρα, αναδεικνύει, για 
άλλη μια φορά, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, 
την ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής να ασκήσει 
διοίκηση. Δυστυχώς, ανεπάρκεια και στα ελάχι-
στα…  

Η επιτροπή διαπραγμάτευσης συνεδρίασε την 
επόμενη του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον τόπο 
μας, η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μία μαύρη σε-

λίδα, πλήττοντας κατάφορα τους θεσμούς αυτού 
του Δήμου. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας 
ανέγνωσε ένα κείμενο  πέντε σημείων που θα 
αποτελούσε την αρχή της διαπραγμάτευσης με 
τους εταίρους μας στο Καζίνο, καίτοι έχουμε θί-
ξει επανειλημμένα, σαν αντιπολίτευση. Όλα αυτά 
τα σημεία εμείς τα θεωρούμε προαπαιτούμενα 

και αδιαπραγμάτευτα. Ο Πρόεδρος της Τουριστι-
κής Α.Ε., ως αυτοκράτορας που αντιλαμβάνεται 
την ανεπάρκειά του, εργαλειοποίησε τον νομικό 
σύμβουλο της εταιρείας, επιτρέποντάς του να 
τον υποκαταστήσει σε ρόλο πραίτορα. Κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης κυριάρχησαν στιγμές 
ιδιαίτερης έντασης με ευθείες λεκτικές επιθέσεις 
του νομικού συμβούλου εναντίον των επικεφα-

λής των παρατάξεων, ως μη όφειλε βεβαίως.

Μετά από όλα όσα διαδραματίστηκαν θεωρού-

με μονόδρομο την αποπομπή του συγκεκριμένου 
νομικού συμβούλου από την εταιρεία.

Επιπλέον, είναι  σαφές ότι απευθύνουμε μομ-

φή προς τον κύριο υπαίτιο της κατάστασης που 
επικράτησε, τον Πρόεδρο της Τουριστικής  και 
Δήμαρχο Γεώργιο Γκιώνη, ο οποίος κατά τη δι-
άρκεια της συνεδρίασης παρακολουθούσε άβου-

λα και σιωπηρά, επιτρέποντας, ουσιαστικά, στον 
νομικό σύμβουλο να τον υποκαταστήσει  με τον 
πλέον άκομψο τρόπο. Πολιτικές πρακτικές χειρί-
στου είδους. 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα συνεχί-
σουμε και θα αναπτύξουμε λεπτομερώς τα θέ-

ματα που προαναφέρθηκαν.
Είναι κατανοητό ότι, σε πολιτικό επίπεδο, οι 

δημοτικές παρατάξεις έχουν διαφορές, αλλά υπό 
το βάρος της ιστορικής ευθύνης, που μας χτυπά 
την πόρτα, τις παραμερίζουμε αφού προέχει για 
εμάς η προσπάθεια να πετύχουμε προς όφελος 
του τόπου και της όποιας δημοτικής αρχής, που 
θα εκλεγεί σε δύο χρόνια, να μην παραλάβει κα-

μένη γη.
Είναι προφανές ότι ένας κούκος δεν φέρνει την 

άνοιξη. Όμως, ως εκ του αποτελέσματος, ένας  
Δήμαρχος Γκιώνης φέρνει την καταστροφή.

Οι επικεφαλής:
Πρωτοπαππά Μαρία

Λογοθέτης Κωνσταντίνος
Καραπανάγος Ιωάννης
Ζερβός Κωνσταντίνος
Βασιλείου Δημήτριος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ

ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΗ

Σε χωριά του Νομού Κορινθίας που επλήγησαν από τον καύσωνα και δη-

μιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή πραγματοποίησε επί-
σκεψη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας 
Χρίστος Δήμας προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος των ζη-

μιών.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Δήμας μετέβη στην Δάφνη και το Κούτσι στον Δήμο 

Νεμέας με τον Δήμαρχο κ. Κώστα Φρούσιο, την Στιμάγκα στον Δήμο Βέ-

λου-Βόχας με τον Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο, , το Λαλιώτη στον Δήμο 
Σικυωνίων και την Πελλήνη στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με τον 
Δήμαρχο κ. Βλάση Τσιώτο.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, κατά την 
διάρκεια της επίσκεψής του τόνισε:  

«Ο καύσωνας δυστυχώς χτύπησε σχεδόν όλο τον νομό Κορινθίας και δη-

μιούργησε πολύ μεγάλες ζημίες στην αγροτική παραγωγή. Ειδικότερα, λίγο 
πριν τον τρύγο, αφού είχε ολοκληρωθεί το κόστος καλλιέργειας και φυσικά 
με πολύ προσωπικό κόπο οι παραγωγοί βλέπουν τον παρατεταμένο ακραίο 
καύσωνα να τους καταστρέφει την παραγωγή.»

Στις πληγείσες περιοχές από τον καύσωνα ο Χρίστος Δήμας
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Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε "το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

 
Το ΕΣΠΑ στηρίζει άμεσα την επανεκκίνηση του τουρισμού, με μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης. 

Για τις τουριστικές επιχειρήσεις ο συνολικός προϋπολογισμός για την ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης ανέρχεται 

σε € 420 εκατ.

  Μπείτε σήμερα στο ependyseis.gr και υποβάλετε την αίτησή σας

Γιατί το ΕΣΠΑ είναι για όλους εμάς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                                                               #ΕΣΠΑγιαμενα

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΩΣ

29-9-2021

« ... η στήριξη, που έχει 

το ξενοδοχείο μας, 

για να δουλέψουμε 

και πάλι.»

Και μέσα στην πανδημία

το EΣΠΑ
είναι για

espa.gr
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Ο Συμεών από τη Μικρά Ασία

Με το γιατρό και τον παπά, φιλίες να μην πιάνεις, ο ένας σε θέλει να πονείς κι ο άλλος να ποθάνεις!
Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ

Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων 
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώ-

νυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ 

- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Οι ιατροί 
της Περιοχής μας

Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. 
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Κιν.: 6944-641444

Πνευμονολογική 
Φροντίδα και έλεγχος

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:

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

Κατόπιν ρεντεβού

Αθήνα: Βασ. Σοφίας & Βεντήρη 1 (Hilton) - 11528
T: 210 7241888

Λουτράκι: Σολωμού 6 - 20300 / Τ: 27440 62494

Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΑΚΟΣ MD, PhD, FEBO

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ -
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελητής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Εξειδικευθείς στις Μεταμοσχεύσεις Κερατοειδούς
Ε: vsliarakos@gmail.com / T: 6972 424606ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

Kαταδικασμένοι στην επανάληψη των λαθών
υπερτονίζουμε την ανθρώπινη φύση μας

Εύη Μελά-Αλεξιάδη, Αποτυπώματα

Υπάρχει το [συγγνωστό] ψυχιατρικό ακα-

ταλόγιστο ,όπου ο δράστης ενός εγκλήμα-

τος[ισχυρίζεται ότι] δεν έχει επίγνωση [κι 
ευθύνη] των πράξεών του
Υπάρχει το [μη συγγνωστό] ιδεολογικό 
ακαταλόγιστο ,όπου ο δράστης[νοιώθει 
υπερήφανος επειδή] έχει [αυτο] νομιμοποιήσει το έγκλημά του.
Υπάρχει το [μη συγγνωστό] ηθικό ακαταλόγιστο ,όπου ο δράστης  αδιαφορεί [ή και 
αρνείται ] να συνειδητοποιεί τον πόνο και την οδύνη που προκαλεί στα θύματά του 
[κι όχι μόνον]
Στην περίπτωση  της τραγωδίας των Γλυκών Νερών αντιμετωπίζουμε μία περίπτωση 
[μη συγγνωστού] πολιτισμικού ακαταλόγιστου,με την έννοια ότι ο δράστης υπερέβη 
όλο το πλαίσιο των αρχών και αξιών του πολιτισμού του Ανθρώπου [γυναικοκτονία, 
ζωοκτονία, ψυχικός βασανισμός ανήλικου παιδιού, διπροσωπία δήθεν συμπράστασης 
σε πενθούντες συγγενείς, υποκρισία απέναντι στην τρομαγμένη κοινή γνώμη]

Αυτό το ‘’πολιτισμικό ακαταλόγιστο’’ δεν τιμωρείται μόνον με ποινή κατά του δράστη, 
ως φορέα ενός ανείπωτου Κακού,αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με αλλαγή παρα-

δείγματος στο ρόλο του συζύγου, συντρόφου, πατέρα, φίλου, πολίτη κι εντέλει αν-

θρώπου. Ακόμα και όσοι διατείνονται ότι  η φύση μας έχει ‘χτηνώδη’ κατάλοιπα, οφεί-
λουν ν’αντιληφθούν ότι η ιστορία μάς έχει διδάξει, πολλές φορές με αίμα, τι σημαίνει 
σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη [του εχθρού συμπεριλαμβανομένου].
Η Αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Τώρα είναι η σειρά της Κοινωνίας να κάνει τη δική 
της, συνειδητοποιώντας ότι η ανοχή είναι πολλές φορές μορφή συνενοχής.
ΥΓ.Σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις βίας το Πολιτικό σύστημα [στο σύνολό του] καλά 
θα κάνει να σιωπά. Προφανώς και δεν ευθύνεται για τη δράση τέτοιων εγκληματιών 
αλλά ούτε στους πολιτικούς αναγνωρίζεται κάποιο [μη συγγνωστό] ειδικό ακαταλόγι-
στο αλληλοκαταγγελίας για φαινόμενα τα οποία έχουν άπαντες εδώ και χρόνια απο-

φύγει να στιγματίσουν σε όλο τους το βάθος [τόσο αναφορικά με τον πατέρα-αφέντη, 
όσο και σχετικά με τον άντρα-φονιά].
ΥΓ2.’’Ο πατέρας σκότωσε τη μητέρα αλλά απαλλάχτηκε
Το έμβρυο που ήταν στην κοιλιά της μητέρας
σώθηκε και μόλις μεγάλωσε
έψαξε να βρει τον πατέρα
να του πει ότι τα είχε δει όλα’’[Γιάννης Πανούσης, Αυτόπτης μάρτυρας]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Μετα-εγκληματο-λογικό requiem

Φίλοι μου, στην είσοδο της πόλης του Λουτρακίου υπάρχει 
και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες μια Στρατιωτική Μονάδα, 
κτιριακό κόσμημα και πρότυπο λειτουργίας.

Θέλω ευθύς εξ αρχής να δηλώσω ότι σε όποιον οργανισμό υπάρχει 
ιεραρχία, αυτός λειτουργεί, κατά τεκμήριο, σωστά και παραγωγικά 

για το κοινωνικό σύνολο. Όποιος δε αναφέρεται ή ασχολείται με το στράτευμα, πρέπει 
να έχει τα προς τούτο εχέγγυα γνώσης και αμεροληψίας, για τα οποία χωρίς ίχνος έπαρ-

σης ή περιαυτολογίας πιστεύω ότι διαθέτω και για το λόγο αυτό... δικαιούμαι να ομιλώ.
Φίλοι μου,
Η Μονάδα αυτή - Υπηρεσία είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό έργο, αφού είναι επιφορτισμέ-

νη, κύρια, με τη σίτιση των εν ενεργεία στρατιωτικών και συνταξιούχων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας, αλλά και άλλων περιπτώσεων.
Η Διοίκηση της Μονάδος έχει ανατεθεί στον Ανώτερο και ικανότατο Αξιωματικό, Αντ/ρχη, 
κ. Γεώργιο Αικατερίνη, ο οποίος μαζί με τον Υποδιοικητή του έχει την τιμή και ευθύνη να 
διοικεί στρατιωτικό προσωπικό διαφόρων όπλων και Σωμάτων, βαθμίδων, ειδικοτήτων 
και καθηκόντων, αρχής γενομένης από τους στρατευμένους οπλίτες οι οποίοι διακρίνονται 
για την καθαριότητα των χώρων, την ευταξία, την ποιότητα του παραγομένου φαγητού 
και όλα αυτά μαζί με την άψογη... επαγγελματική τους συμπεριφορά.
Επίσης, φίλοι μου, άξια επαίνου και αναγνώρισης είναι η εργατικότητα, γνώση και όρεξη 
για προσφορά έργου του στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίοι με τις γνώσεις τους και 
διάθεση διαμόρφωσαν και αναμόρφωσαν τους χώρους, χωρίς ουσιώδη έξοδα, συμ-

βάλλοντας έτσι στην οικονομία της Υπηρεσίας που πατρίδα τούς έταξε να υπηρετούν.
Φίλοι μου,
Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου απέναντι στην πόλη μας, σαν βαριά φορολογούμενος 
πολίτης με κοινωνική προσφορά, μέσα από τη φιλόξενη εφημερίδα του Δήμου μας, το 
ΒΗΜΑ, να αναγνωρίσω για άλλη μια φορά ότι η Λ.Α.Φ.Λ. 
ευτυχώς που δεν ξεπουλήθηκε - χαρίστηκε (ακόμη) σε 
κάποιον... στρατηγικό επενδυτή και ευτυχώς που είναι 
ακόμη η μόνη Δημόσια - Κρατική Υπηρεσία που μας 
απόμεινε, διότι έχουμε την ατυχία να είμαστε οι χρήσιμοι 
και γενικά υπάκουοι υπήκοοι στα “θέλω” της Αφέντρα 
της Γερμανικής Ευρώπης, όχι αυτής της κατά τα άλλα... 
ενωμένης και πολιτισμένης Ευρώπης των Λαών αλλά των 
κεφαλαίων, των οικονομικών συμφερόντων, και όπου 
μας συνέβη το πρωτάκουστο, το ιδιωτικό χρέος μας το... 
έκαναν Δημόσιο χάριν των τραπεζών και όλα αυτά χωρίς 
δημοψήφισμα από μια χούφτα ανθρώπων ενδεδυμένων 
με τη λεοντή του δημοκρατικού μανδύα.

Παρέδωσαν φίλοι μου... Γη και Ύδωρ για... 99 
χρόνια, τον εθνικό μας πλούτο, έδιωξαν από 
τον τόπο μας τη σπουδαγμένη νεολαία μας 
στις χώρες των αρπαχτικών και τοκογλύφων, 
οι οποίοι ειρωνικά και περιπαιχτικά μας ευχή-

θηκαν... καλό κουράγιο!
Φίλοι μου, ας... κλείσω με λίγα λόγια του εθνι-
κού μας και σατυρικού ποιητή Γιώργου Σουρή.
“Όλα σ’ αυτή τη Γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τι λέγεται ντροπή.
Και ψωμοτύρι και για καφέ το
“δε βαριέσαι” και “ωχ αδελφέ”.
Ωσάν πολίτης, σκυφτός και ραγιάς.
Σαν πιάσει πόστο; Δερβέ-
ναγας!
Δυστυχία σου Ελλάς
με τα τέκνα που γεννάς.
Ω Ελλάς ηρώων χώρα
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;”

Γιάννης Θ. Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής 

ΤΕΙ, ΤΕΕ

Λ.Α.Φ.Λ.: Μια Υπηρεσία - Μονάδα κόσμημα για την πόλη μας

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.
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Η απόφαση της Δικαιοσύνης είναι 
σεβαστή, όσο και εάν δεν είναι 
κατανοητή. Διότι ακόμα και εάν 
αδυνατώ να  αντιληφθώ πως 

ένα εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρα-

τική διαδικασία δεν κρίνεται αποκλειστικά 
από την  ετυμηγορία των πολιτών, οφείλω 
και οφείλουμε να υπακούμε  στις αποφά-

σεις της δικαιοσύνης ως ασφαλιστική δι-
κλείδα της κοινωνικής μας συνύπαρξης. Θα 
ήθελα να απευθυνθώ όμως σήμερα στους 
χιλιάδες πολίτες που η επιλογή τους ακυ-

ρώθηκε εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των 
καθηκόντων 32 δικαστικών Αντιπροσώπων, 
οι οποίοι αμέλησαν να μονογράψουν τους 
σταυρούς προτίμησης και μάλιστα αυτό 
έγινε για όλους τους υποψηφίους όλων 
των κομμάτων καθώς και στις γυναίκες 
από ολόκληρη την Περιφέρειά μας που δεν 
θα εκπροσωπούνται πλέον στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο και να τους πω ότι η Δημο-

κρατία μας χρειάζεται συνεχή εγρήγορση 
και αγώνα, διότι πάντα θα υπάρχουν κά-

ποιοι Ασήμαντοι που θα προσπαθούν να 
εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της για 
ίδιον όφελος, έστω και εάν στο τέλος το 
μόνο που αποκομίζουν είναι η Χλεύη και η 
Απαξία. Κάθε θυσία για τον Άνθρωπο και 
την Δημοκρατία αξίζει τον κόπο. 

Θα ήθελα όμως να ξέρετε ότι προσωπικά 
δεν τους Φοβήθηκα ποτέ, διότι αντλώ 

δύναμη από την  Αγάπη σας και αυτή 
δεν μπορούν να την αγγίξουν, ότι και να 
πράξουν, διότι βασίζεται στην Αλήθεια και 
στην Ηθική. 

Είμαι εδώ Όρθια και μπορώ να κοιτάζω 
όλους τους πολίτες της Κορινθίας υπερή-

φανα στα μάτια, διότι στον χρόνο που τους 
εκπροσώπησα στην Ελληνική Βουλή, τόσο 
εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, εργαστή-

καμε Σκληρά και με  Μεθοδικότητα για να 
προσφέρουμε ανιδιοτελώς στο Σπίτι μας , 
στην Κορινθία μας, στην Ελλάδα μας. 

Σε 2 χρόνια προλάβαμε να κάνουμε 
πολλά, αλλά κυρίως να επιδείξουμε τον 
απαραίτητο σεβασμό  στην ευθύνη εκ-

προσώπησης όλων των Κορινθίων. Όπως 
τους αξίζει. Με πάθος, δυναμισμό και 
τεκμηρίωση.

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από καρδιάς 
για την έμπρακτη εμπιστοσύνη του στο 
πρόσωπό μου. Νιώθω πραγματικά περή-

φανη που με επέλεξε να τον εκπροσωπήσω 
στο Λίκνο της Δημοκρατίας. Δεν λυγίζω 
διότι γνωρίζω ότι ούτε και εσείς Λυγίζετε. 
Είμαστε πλέον Πολλοί και θα συνεχίσουμε 
Μαζί, ακόμα πιο δυνατά, με αταλάντευτη 
πίστη ότι στο τέλος το Φως πάντα θα νικάει 
το Σκοτάδι. 

Το Μέλλον είναι εδώ.

"∆ΕΝ ΛΥΓΙΖΩ, ΤΟ MΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ E∆Ω"

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου, για ακόμη μια φορά. Η απόφασή του 
με τιμά και με γεμίζει ευθύνη ώστε να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά και με μεθοδικότητα προς όφελος όλων των πολιτών του Τόπου μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους πολίτες της Κορινθίας για την διαρκή στήριξη τους. Αντλώ πραγματική δύναμη από την αγάπη τους.                        
Η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Με αυτοπεποίθηση αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών και ενωμένοι δημιουργούμε την Ελλάδα της ευημερίας και της προόδου 
για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Μαζί θα τα καταφέρουμε.» 

Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μ. ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ

“Καθαροί

Global Property Services
Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων 

σε κάθε επίπεδο”  

Έχετε κάποιο ακίνητο;

Ό,τι και αν χρειαστείτε ελάτε σε εμάς!

Δ. Κουλούκη 1, Λουτράκι 20300 Μ. 6955804644 - 6956605686
Τ. 2744306891 Ε. info@global-ps.gr W. www.global-ps.gr

Αναλαμβάνουμε:
■ Την διαχείριση κτηρίων – πολυκατοικιών 

ή μονοκατοικιών

■ Τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων 

και κατοικιών

■ Την διαχείριση  βραχυχρόνιων μισθώσεων 

– για παράδειγμα Airbnb

■ Την ενοικίαση ή αγοραπωλησία του ακινήτου σας

■ Την διαχείριση κλειστών κατοικιών

■ Την συντήρηση - ανακαίνιση του ακινήτου σας

G l o b a l P r o p e r t y S e r v i c e s Ο . Ε .

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώην βουλευτής, πολιτικός μηχανικός, 
Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, αναλαμβάνει σύμβουλος στο Γραφείο του Πρωθυ-

πουργού για θέματα Χωροταξίας. Η κ. Σούκουλη εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός 
από το 1998 και ως ιδιώτης επιστημονικός συνεργάτης έχει εργαστεί επί σειρά ετών 
στον τομέα της παρακολούθησης ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Ανακοίνωση – Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού


