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ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΦΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΜΠA ΟΙ ΣΥΝΤAΞΕΙΣ

ΙΚΑ, ΤΣΑ, ΟΑΕΕ

25 χρόνια φάρσα και κωμωδία
25 χρόνια τοπικά δρώμενα

σελ. 2

σελ. 5

Αποδοχή χρέους

σελ. 8

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης 
στο Σπύρο Γιαλοψό

Όταν λείπει η γάτα  
χορεύουν τα ποντίκια

σελ. 4

Στο σημείο μηδέν βρίσκονται οι 
συντάξεις ΕΦΚΑ στην Κόριν-
θο, σύμφωνα με καταγγελίες 

πολιτών.
Οι πολίτες παίρνουν τηλέφωνο, αλλά 

τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνουν. Ένας 
πολίτης έκανε ένα πείραμα. Πήρε τη-
λέφωνο από Αθήνα όταν τα τηλέφωνα 
έχουν αναγνώριση και βλέπουν από 
Αθήνα τότε οι υπάλληλοι, το σηκώ-
νουν, διότι “ο φόβος φυλάει τα έρημα”.

Σε ενημέρωση της εφημερίδας μας 
από την Περιφέρεια, μάθαμε ότι το 
τμήμα συντάξεων στην Τρίπολη έχει 
καταργηθεί εδώ και μήνες. Άρα λοιπόν 
ένας λόγος παραπάνω για πιο γρήγο-
ρη διεκπεραίωση των συντάξεων.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει ο προϊστάμενος να χρεώνει τις εργασίες και να τις παρακολουθεί για τη γρήγορη 
διευθέτηση των συντάξεων.

Αλήθεια, πόσες συντάξεις του ΤΕΒΕ βγάζει το γραφείο Κορίνθου; Πόσες του ΙΚΑ κλπ.; Ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης 
έχει διατάξει πειθαρχικό έλεγχο σε 15 περιπτώσεις υπαλλήλων ΕΦΚΑ, άσε που σε έλεγχο που έκανε στο ΕΦΚΑ Αγ. 
Παρασκευής από τους 35 υπαλλήλους απουσίαζαν 14 αδικαιολόγητα. 

Η διαδικασία της συνταξιοδότησης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:
1. Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά ή έντυπα.
2. Επεξεργασία του αιτήματος από τον ΕΦΚΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους.
3. Έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
4. Πληρωμή σύνταξης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΓΙΑΛΟΨΟ

Στη σελίδα 8 θα διαβάσετε την συνέντευξη του Δημάρχου Γ. Γκιώνη και τις απαντήσεις που έδωσε στα κύ-
ρια ερωτήματα που του κάναμε εσείς θα κρίνεται την ειλικρίνεια των απαντήσεων του Δημάρχου ή όχι.

Εκείνο που μπορούμε εμείς να σχολιάσουμε είναι ότι στην ερώτηση για το καζίνο πετά το γάντι στην αντιπο-
λίτευση ο Δήμαρχος και τους καθιστά υπεύθυνους για την  μέχρι σήμερα συμπεριφορά τους.

Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση εάν θα είναι ξανά υποψήφιος 
ή εάν θα στήριζε την υποψηφιότητα κάποιας νέας ή νέου 30-40 χρό-
νων, έστριψε διά του αρραβώνος όπως θα έλεγε και ο Ηλιόπουλος στην 
ελληνική τανία. Επί της ουσίας δεν απάντησε και άφησε ξεκάθαρο 
υπονοούμενο ότι θα είναι πάλι υποψήφιος (πρόσεχε δήμαρχε διότι 
το 95% των δημάρχων μετά την τρίτη τους τετραετία καίγονται).

30 Σεπτεμβρίου 2021 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 24ο Φύλλο 469• Τιμή Φύλλου 1 €
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ Ο 

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΊΑΣ 
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ...

Επικίνδυνη πτώση μεγά-
λων κλαδιών, εξαιτίας της 
παραμέλησης κοπής τους 
από το δήμο, η οποία έρχε-
ται σε αντίθεση με τις διατά-
ξεις του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
ΦΕΚ 114 Α/8.6.2006) για την 
λήψη προληπτικών μέτρων 
αναγκαίων για τη συντήρη-
ση, διασφάλιση και προστα-
σία των κοινόχρηστων χώ-
ρων και του οδικού δικτύου 
των ΟΤΑ, σημειώθηκε τον 
περασμένο Αύγουστο, στο 
παραλιακό πάρκο Λουτρα-
κίου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν 
τραυματισμοί ή θάνατος δι-
ερχομένων πολιτών. Ωστόσο 
από την πτώση προκλήθη-
καν σοβαρές υλικές ζημιές 
σε σταθμευμένα αυτοκίνη-
τα, τα οποία θα κληθεί τώρα 
να αποζημιώσει ο Δήμος 
Λουτρακίου! 

Κύριοι προσοχή!  Γιατί από 
τέτοια λάθη και παραλείψεις 
μπορούμε να θρηνήσουμε 
θύματα, που μπορεί να είναι 
ακόμα και μικρά παιδιά...

Όπως το ίδιο μπορεί να 
συμβεί στην κεντρική λε-
ωφόρο Λουτρακίου, όπου 
υπάρχουν οι κάδοι ελεύθε-
ροι και όταν φυσάει, οι κάδοι 
κάνουν βόλτα στην κεντρική 
λεωφόρο, με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν ατυχήματα, όπως 
έχουν υπάρξει και ίσως θα-
νατηφόρα. Τότε ποιος θα 
είναι υπεύθυνος; Η δημοτική 
αρχή φυσικά. Κρούομεν τον 
κώδωνα του ΚΙΝΔΥΝΟΥ! 
Και όπως όλοι γνωρίζουμε, 
τα γραπτά μένουν.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ  
ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ  

ΘΡΗΝΗΣΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ...

Στο Παραλιακό πάρκο 
Λουτρακίου

 Εφαρμόζοντας το δόγμα 
του Μητροπολίτη Διονυ-
σίου «κανένας πεινασμέ-
νος στην Κορινθία και η 
εκκλησία δίπλα στον πά-
σχοντα»συνεχίζει το δια-
κόνημα της Χριστιανικής 
μας πίστης, με έργα αγάπης, 
ένας από τους ιερείς της εκ-
κλησίας μας, που αποτελεί 
παράδειγμα  προς μίμηση 
και ο οποίος έχει υποκατα-
στήσει στην ουσία, την ανύ-
παρκτη κρατική  πρόνοια, 

στην ευρύτερη περιοχή του 
Λουτρακίου!

 Ο λόγος φυσικά, για 
τον πρωτοπρεσβύτερο της 
Παναγίας Γιάτρισσας Λου-
τρακίου, τον πάτερ Νικόλαο 
Βασιλόπουλο! Έναν αληθι-
νό πρεσβευτή αλληλεγγύης 
& ανθρωπισμού, ο οποίος 
εκτός των άλλων, την 1η 
Σεπτεμβρίου, διοργάνωσε 
και εθελοντική  αιμοδοσία, 
η οποία διεξήχθη, εντός του 
ιερού ναού της εκκλησίας 
Παναγίας Γιάτρισσας Λου-
τρακίου! Που στέφθηκε με 
απόλυτη επιτυχία.

Η εφημερίδα μας, θέλο-
ντας να γίνει στυλοβάτης 
των  άοκνων φιλανθρω-
πικών προσπαθειών της 
εκκλησίας μας, απευθύνει  
έκκληση στα φιλανθρωπι-
κά  αισθήματα όλων όσων 
έχουν την δυνατότητα να 
συνεισφέρουν κάθε είδους  
τρόφιμα, ώστε  να συνεχι-
στεί, ακόμα πιο ενισχυμένη, 
η εκστρατεία αλληλεγγύης 
της εκκλησίας της  Παναγί-
ας Γιάτρισσας, προς όλους 
τους συνανθρώπους μας, 
που την χρειάζονται...

25 χρόνια φάρσα 
και κωμωδία

25 χρόνια τοπικά 
δρώμενα

Όλα αυτά τα χρόνια 
που εκδίδουμε την 
εφημερίδα, έχουν δει 
τα μάτια μας και τα αυ-
τιά μας έχουν ακούσει 
ουκ ολίγα.

Μέσα από τις σελίδες 
της εφημερίδας, διό-
τι τα γραπτά μένουν, 
έχουν γραφτεί πράγ-
ματα και γεγονότα που 
ο ιστορικός του μέλλο-
ντος θα αντλήσει στοι-
χεία για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και όχι 
μόνο.

Έτσι λοιπόν από την 
επόμενή μας έκδο-
ση θα σας παρουσι-
άζουμε και ένα ή δύο 
γεγονότα του παρελ-
θόντος της 25ετίας 
που πέρασε. Θα σας 
παρουσιάσουμε υπο-
ψήφιους δημάρχους 
και συμβούλους που 
έκαναν κολοτούμπες 
τη μία μετά την άλλη, 
θα σας παρουσιάσου-
με γεγονότα που κά-
ποιοι έγλειφαν εκεί 
που έφτυναν και πολ-
λά άλλα ενδιαφέροντα 
και σημαντικά.

Και σας βεβαιώνω 
ότι θα προβληματι-
στείτε και θα γελάσετε 
με το επίπεδο των αν-
θρώπων που διοίκη-
σαν αυτό το Δήμο.

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΌΧΟΥΣ ΤΟΥ 
Ο ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Ο  ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ...
Έφυγε  

από τη ζωή 
ο Βασίλης 
Μπούρας

Φίλος μέχρι το 
θάνατό του και συ-
νεργάτης για πολ-
λά χρόνια ήταν ο 
Βασίλης Μπούρας, 
αρθρογραφώντας 
στην εφημερίδα 
μας.

Μα πάνω από όλα 
ήταν ένας ρομαντι-
κός πραγματιστής. 
Ο Βασίλης Μπού-
ρας ήταν ιστορικός 
συγγραφέας και 
πανεπιστημιακός 
στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Ήταν 
δημότης Λουτρακί-
ου και λάτρης της 
Κορινθίας. Ήταν 
για πολλά χρόνια 
σύμβουλος  του 
τότε βουλευτή Κο-
ρινθίας Σταύρου 
Δήμα και είχε δι-
ατελέσει για ένα 
διάστημα πρόεδρος 
στα Ελληνικά Τα-
χυδρομεία.

Δάσκαλε, να είναι 
ελαφρύ το χώμα 
που σε σκεπάζει.

Μπορεί η εφημερίδα μας,  
να έχει  ασκήσει για διάφορα 
θέματα, μείζονος σημασίας, 
αυστηρή πολιτική κριτική στον 
Δήμαρχο, κ. Γιώργου Γκιώνη, 
αυτό  όμως, δεν μας εμπόδισε 
να γράψουμε σε προηγούμενη 
έκδοση της εφημερίδας μας, 
για τις φιλότιμες προσπάθειες 
που καταβάλλει  στο πεδίο της 
αντιμετώπισης των προβλημά-
των, των Αγίων Θεοδώρων, ο  
αντιδήμαρχος, Σπύρος Ράτης. 

Σε αυτό το φύλλο, η συντα-
κτική ομάδα της εφημερίδας 
μας, επέλεξε να δώσει τα εύ-
σημα στον  αντιδήμαρχο Τεχνι-
κών Υπηρεσιών , Κωνσταντίνο 
Παντελέου,για τις μέχρις στιγ-
μής  προσπάθειες που κατα-
βάλλει, για  να διευθετηθούν 
μία δέσμη χρόνιων και πολυ-
μορφικών προβλημάτων του 
τόπου μας. 

Ο αντιδήμαρχος, βρίσκεται 
καθημερινά «επί ποδός πολέ-
μου» και δεν έχει αρνηθεί ποτέ 
να συνομιλήσει με τους δημό-
τες, ώστε να βρει λύση (όταν 
αυτό είναι εφικτό) στα  προ-
βλήματα που τους απασχο-
λούν!

Επιπρόσθετα, ο Κωνστα-
ντίνος Παντελέου, ήταν το 
πρώτο θεσμικό πρόσωπο 
του δήμου Λουτρακίου, που 
χωρίς "ήξεις- αφήξεις" υπέ-
γραψε το γραπτό αίτημα της 
χρηματοδότησης του έργου 
του προαστιακού, που υπο-
βλήθηκε το 2017. Του ευχό-
μαστε να συνεχίσει με την 
ίδια όρεξη και να προσφέρει 
στην περιοχή και στους συν-
δημότες του, και να μη μοιά-
σει στους παλιούς δημοτι-
κούς συμβούλους που έχουν 
εκλεγεί 3 και 4 τετραετίες. 
Που αντί να προσφέρουν 
είναι βαρίδια για τον εκά-
στοτε δήμαρχο. Τι να κάνου-
με; Ο λαός αυτούς ψηφίζει.  
Και ο νοών νοείτω.
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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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Μέσα στον περίβολο του ιερού του 
Ποσειδώνα στην Ισθμία και στο 
αριστερό μέρος του είναι ο ναός 

του Παλαίμονα και μέσα σ’ αυτόν υπάρχουν 
τα αγάλματα του Ποσειδώνα, της Λευκοθέ-
ας και αυτού του Παλαίμονα, όπως αναφέ-
ρει ο περιηγητής Παυσανίας τον 2ο αι. μ.Χ.

Ο Παλαίμων ήταν η μετονομασία του 
Μελικέρτη, όταν αυτός έγινε θαλάσσια 
θεότητα, μετά την πτώση του στη θάλασσα 
μαζί με τη μητέρα του Ινώ, η οποία σαν θαλάσσια θεότητα 
μετονομάστηκε σε Λευκοθέα.

Υπάρχει και άλλο ιερό που ονομάζεται Άδυτον, με υπόγεια 
κρύπτη, όπου λένε, είχε θαφτεί ο Παλαίμων.

Όποιος Κορίνθιος ή ξένος δώσει ψεύτικο όρκο μέσα σ’ 
αυτό το ιερό, δεν θα μπορέσει με κανένα τρόπο να ξεφύγει 
από την τιμωρία της επιορκίας του.

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι στην Ισθμία ετελούντο νυχτε-
ρινές τελετές προς τιμήν του Παλαίμονα και οι πήλινοι λύχνοι 
που βρέθηκαν στη θέση του Παλαιμονίου, θεωρούνται ως 
μαρτυρίες της επιβεβαίωσης αυτής της πληροφορίας.

Το Άβατον της Ισθμίας είναι προφανώς σχετικό με τις τελε-
τές προς τιμήν του Παλαίμονα και στο οποίο ορκίζονταν να 
τηρήσουν τις υποσχέσεις τους οι άνθρωποι, χωρίς να γίνουν 
επίορκοι, όπως ιστορεί ο αείμνηστος Ιωάννης Β. Βίγλας.

Υπάρχει και αρχαίο ιερό, το οποίο ονομάζεται Βωμός των 
Κυκλώπων και σ’ αυτό γίνονται θυσίες προς τιμήν τους.

Οι μυθικοί Κύκλωπες, των οποίων το όνομα ετυμολογείτο 
από το “κυκλικό όμμα” (μάτι) που είχαν στο μέτωπο, κατά 
τον Όμηρο, ήταν τερατόμορφοι, άγριοι και ανθρωποφάγοι 
γίγαντες, με αρχηγό τους τον Πολύφημο, γιο του Ποσειδώνα 
και της Θόωσας, θυγατέρας του Φόρκυνος, γνωστού από 
την Οδύσσεια.

Ο Ησίοδος μυθολογεί στη “Θεογονία” τους τρεις Κύκλω-
πες Βρόντη, Στερόπη και Άργη ως τέκνα του Ουρανού και 
της Γης, οι οποίοι κατασκεύασαν και έδωσαν στον Δία τη 
βροντή, την αστραπή και τον κεραυνό.

Το προϊστορικό γένος των ρωμαλέων και επιδέξιων μα-
στόρων Κυκλώπων από τη Λυκία έχτισε τα “κυκλώπεια” τείχη 
της Τίρυνθας και των Μυκηνών και τις οχυρώσεις πολλών 
φρουρίων και ακροπόλεων.

Οι Κύκλωπες λατρεύτηκαν σαν ήρωες και τιμήθηκαν με 
βωμούς και θυσίες στην Ισθμία και αλλού, για τον κατευνα-
σμό της οργής τους, καθώς και του πατέρα τους Ποσειδώνα 
και να γίνουν ευμενείς προς τους ναυτιλομένους σε ώρες 
τρικυμίας.

Εκεί είναι οι τάφοι του Σισύφου, ο οποίος έκτισε την Εφύρα 
(Κόρινθο), στην οποία και βασίλεψε, ίδρυσε τους Ισθμιακούς 
αγώνες και έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στη ναυτιλία και το 
εμπόριο και του Νηλέα, ο οποίος ήταν γιος του Ποσειδώ-
να, έλαβε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, ήρθε στην 
Κόρινθο και πέθανε από αρρώστια και τάφηκε στον Ισθμό.

Οι αγώνες των Ισθμίων δεν σταμάτησαν να τελούνται 
ούτε τότε όταν καταστράφηκε η Κόρινθος από τον Μόμιο 
το 146 π.Χ.

Όσο χρόνο η Κόρινθος ήταν ερημωμένη, το προνόμιο της 
τελέσεως των Ισθμιακών αγώνων είχε δοθεί στους Σικυωνί-
ους. Αλλά από τότε που ξανακτίστηκε η πόλη της Κορίνθου, 
το 44 μ.Χ., εδόθη πάλι σε αυτή η τιμή και το δικαίωμα της 
αγωνοθεσίας των αγώνων.

Τα Ίσθμια ήταν μετά τα “Ολύμπια” η λαμπρότερη γιορτή 
των Πανελλήνων, με γυμνικούς και μουσικούς αγώνες, τε-
λούμενοι ανά τριετία κατά την άνοιξη και όχι κατά το μέσον 
του καλοκαιριού, όπως κατά καιρούς διάφοροι ερευνητές 
υποστήριξαν, όπως μπορεί να βεβαιωθεί το γεγονός αυτό 
από τη μαρτυρία του πατέρα της ιστορίας Θουκυδίδη.

Μαθήματα στο ναό του 
Ποσειδώνα στα Ίσθμια

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με αφορμή την πρόσφατη 
υπουργοποίηση του εκλε-
κτού φίλου Τάκη Θεοδωρι-
κάκου, αφού συγχαρώ τον 
νέο Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, θα ήθελα να του 
ευχηθώ, καλή επιτυχία, στη 
δύσκολη προσπάθεια των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, 
που χρειάζεται  η αστυνομία. 
Μεταρρυθμίσεις που μεταξύ 
των άλλων, πρέπει να έχουν 
στο επίκεντρο τους, τον εξο-
βελισμό ηγεμονικών συμπεριφορών, 
από τους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτως ώστε, να  την καταστήσουν εφά-
μιλλη των ευρωπαϊκών  αστυνομιών, που είναι φιλικές με τους πολίτες και σκληρές, 
αλλά  και αποτελεσματικές με το έγκλημα.
Σε συνέντευξή του στην έκεθεση της θεσ/κής ο υπουργός στάθηκε σε τρία σημεία.
Πρώτο Στην εκτεταμένη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ.
Δεύτερο Στην ενίσχυση συνεργασίας ΕΛΑΣ με τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση.
Τρίτο Στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και αναδιοργάνωσή τους.  
 Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι η ΕΛΑΣ πρέπει να είναι φιλική με τους πολίτες και  
 σκληρή απέναντι στο έγκλημα.

Μπορεί  το Λουτράκι να μην βρίσκονταν   στο 
επίκεντρο του αγώνα, ωστόσο  συμπεριλήφθηκε 
στις δύσκολες ειδικές των αγώνων, μαζί με τους 
Αγ. Θεοδώρους, χάριν στην  τραχύτητα, αλλά και 
την  άγρια ομορφιά των διαδρομών του. Διαδρομές 
με  γρήγορες εναλλαγές σε τοπία αλλά και στην 
πρόσφυση, η οποία είναι αποτέλεσμα παραγόντων, 
όπως η πρωινή υγρασία, στα σκιερά σημεία. Γεγονός 
που σε συνδυασμό με την επιδεξιότητα των οδηγών, 
προσέφεραν  συγκλονιστικές στιγμές, που  έκοψαν 
την ανάσα στους πολυάριθμους θεατές! 

Το κέρδος για το Λουτράκι, ήταν φυσικά  η  
προβολή του, η οποία, μπορεί να γίνει  ακόμα 
μεγαλύτερη, με μεγαλύτερα οφέλη για την τοπική 
επιχειρηματικότητα και κατ ' επέκταση την κοινωνία, 
αν τα επόμενα χρόνια, η περιφέρεια Πελοποννήσου 
και ο δήμος Λουτρακίου, καταφέρουν να ξαναμετα-
φέρουν  τον κύριο όγκο των αγώνων  στον Δήμο 
μας, κάνοντας τον και πάλι παγκόσμια  «Μητρόπο-
λη» του μηχανοκίνητου αθλητισμού...

Το Ράλλυ Ακρόπολις, το "Ράλλυ των Θεών" όπως το 
αποκαλούν οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ύστερα  

από απουσία χρόνων, επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα!
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Όταν λείπει η γάτα,  
χορεύουν τα ποντίκια

Το τελευταίο χρονικό διάστημα,  κακόβουλα  
σχόλια και ανυπόστατα κείμενα, επιχειρούν 
να "δηλητηριάσουν"την κοινωνία του Λου-

τρακίου,  για  το εξελισσόμενο αναπτυξιακό και 
κοινωφελές έργο του Προαστιακού! 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας λοιπόν, 
λεκτέα είναι τα εξής :
• Το έργο του προαστιακού, είναι νόμιμο, έχει 

όλες τις διαπιστεύσεις από το ελεγκτικό συνέδριο, 
δεν εισέρχεται σε καμία ιδιωτική περιουσία και  
κατασκευάζεται εξολοκλήρου σε περιουσία του 
ΟΣΕ με την απόλυτη ισχύ του  Νόμου υπ’ Αριθ. 
3891/2010 ΦΕΚ 188/Α/4.11.2010. 

• Η δε κατασκευή των στάσεων του προαστιακού, σε Αιγαίου 
και Παπανικολάου, που ολοκληρώθηκαν ήδη, υπερψηφίστηκαν 
με  συντριπτική πλειοψηφία, ( 5η απόφαση του Δ. Σ. για τον 
προαστιακό)  &  ήταν απόρροια  της  τεκμηριωμένης εισήγησης 
του προϊστάμενου των  Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας κ. 
Δημήτρη Μακρίδη. Η απόφαση αυτή, συμβαδίζει με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) και την 
απόφαση -52716/01 (ΦΕΚ 1663/Β/13-12-01)!

• Οι  συρμοί του προαστιακού, είναι  σύγχρονοι και φιλοπερι-
βαλλοντικοί (μηδενική  εκπομπή ρύπων) αθόρυβοι, ενώ εντός 
του αραιοκατοικημένου  οικισμού στο Λιβαδάκι, θα κινούνται με 
χαμηλή ταχύτητα σαν τραμ, συμβάλλοντας επί τα βελτίω, στην 
συγκοινωνιακή προσπελασιμότητα, την κυκλοφοριακή αποσυμφό-
ρηση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, όλων των 20.000 
δημοτών και 100.000 παραθεριστών του   Λουτρακίου!

• Ο ΟΣΕ με το Αριθ. Πρωτ. 75686 (27/02/2015)  έγγραφο του, 
μας ενημερώνει ότι, κατόπιν των μελετών σκοπιμότητας,  που 
εκπονήθηκαν στα πλαίσια της επέκτασης του προαστιακού  προς 
την Κορινθία, η  σιδηροδρομική σύνδεση του Λουτρακίου με την 
Αθήνα, είναι προσοδοφόρα, και θα διεξάγεται απευθείας με την 
πρωτεύουσα της χώρας, μέσα από συχνό πλέγμα δρομολογίων 
! H δε χωροθέτηση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Ισθμού, 
γίνεται στην περιοχή του υφιστάμενου, ώστε το όλο θέμα της 
αναμόρφωσης του, να συνδυαστεί με την κανονικοποίηση της 
σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου!  

 • Στο  τελευταίο 1,5 χλμ της σιδηροδρομικής γραμμής, προς 
Λουτράκι, θα τοποθετηθεί καγκελάκι καλαίσθητο ασφαλείας, 
που θα αποτελεί στοιχείο αστικού εξοπλισμού, όμοιο με αυτό 
που διέθετε παλαιότερα η μετρική γραμμή στην οδό Κορίνθου 
και το οποίο θα

 «λύνεται» στα σημεία συνάντησης της γραμμής με την νόμιμη 
οδοποιία. 

• Επιπρόσθετα η ηλεκτροκίνηση των τρένων, δεν θα είναι ίδια 
με εκείνη που τοποθετείται στον κεντρικό άξονα  (πολλαπλή 
αλυσιδωτή   Catenary) αλλά θα είναι τύπου trolley poll φιλική 
στο περιβάλλον! 

• Μολονότι η γραμμή του Λουτρακίου, έχει κατασκευαστεί 
παλαιότερα από κάθε άλλη ιδιοκτησία στο Λιβαδάκι και διαθέτει 
grandfather rights, δεν υπάρχει κανένα σπίτι πλησίον της σιδη-
ροδρομικής γραμμής! Αφού  ακόμα και τα λιγοστά σπίτια, που 
βρίσκονται πριν από το σχέδιο πόλης του 1979 και γειτνιάζουν με 
τη γραμμή, για να αποκτήσουν αρτιότητα κατασκευαστική, έπρεπε 
να βρίσκονται μέσα σε τουλάχιστον 4 στρέμματα οικόπεδο και να  
απέχουν 15 μέτρα από τις γραμμές! Συνεπώς, κανένα σπίτι, δεν 
γειτνιάζει με την ηλεκτροκίνηση του έργου!

• Τα ανωτέρω εκτεθέντα, επιρρωνύουν οι τεχνικές υπηρεσίες 
του δήμου μας, με μια σειρά από έγγραφα, μέσα από τα οποία 
αναφέρουν χαρακτηριστικά  : 

 "Δεν  υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη τε-
χνικών προβλημάτων από την έλευση του προαστιακού σιδηρο-
δρόμου στο Λουτράκι στην οδό Αιγαίου. Αφού κατά την φάση σύ-
νταξης της Μελέτης, είχαν δοθεί τα  πλήρη 
στοιχεία στον μελετητή για την πληρέστερη 
&  ορθότερη σύνταξη της σιδηροδρομικής 
Μελέτης, τα οποία ενσωμάτωσε με απόλυ-
τη επιτυχία ο μελετητής και εφαρμόζονται 
απαρέγκλιτα στην κατασκευή της γραμμής"! 

Μυθεύματα τα περί εσφαλμένων μελε-
τών... 

Οι μελέτες για το έργο του προαστιακού 
Λουτρακίου,  εκπονήθηκαν με το Valley 
Engineering από τον ΟΣΕ και αφού προ-
ηγουμένως αδειοδοτήθηκαν περιβαντολο-
γικά, μεταβιβάστηκαν  στην ΕΡΓΟΣΕ, όπου 
ελέγχθηκαν &  εγκρίθηκαν από το δ. σ. της 
εν λόγω  εταιρείας! 

Στην συνέχεια το έργο του προαστιακού 
δημοπρατήθηκε και με αυτές τις μελέτες, 

έγινε η συμβασιοποίηση του, η οποία  έθεσε σε ισχύ, την νομική 
δέσμευση της  αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας, απέναντι 
στο ελληνικό δημόσιο! 

 Ακολούθως η εν λόγω εταιρεία, προχώρησε με δικό της μελε-
τητή και μέσα στα χρονικά πλαίσια των 2 μηνών (όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία)  στις μελέτες εφαρμογής, με τις οποίες έγινε 
η επικαιροποίηση των αρχικών μελετών! 

Αν υπήρχαν αστοχίες στις μελέτες, θα έπρεπε να είχε συγκλη-
θεί το πολυμελές τεχνικό συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, στο οποίο θα 
παρευρισκόταν υποχρεωτικά και οι αρχικοί μελετητές! 

 Κάτι που δεν έγινε όμως ποτέ. Γεγονός που επιβεβαιώνει, ότι 
οι μελέτες του έργου, ήταν επιστημονικά άψογες και για αυτό 
είχαν λάβει όλες τις  περιβαντολλογικές εγκρίσεις από το αρμόδιο 
υπουργείο περιβάλλοντος, αλλά και από τα ελεγκτικά συμβούλια! 

Επιλογικά, γνωστοποιείται, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, που 
στις 12/08/2020  υπερψήφισαν την συνέχιση των έργων του 
προαστιακού  (Αριθ. Αποφ.117) ήταν :

✓ Από την παράταξη του δημάρχου κ. Γιώργου Γκιώνη, οι 
αντιδήμαρχοι  Aναστάσιος Σακελλαρίου, Kων/νος Παντελέου, 
Σωτήρης Πέρρας, Aθανάσιος Παπαθανασίου, & Σπυρίδων Ράτης, 
ο πρόεδρος του ΔΣ  Φίλιππας Θυμής, ο πρόεδρος του ΛΤ Λουτρα-
κίου και δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Δήμου,  ο πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΛ &  δημοτικός σύμβουλος  Πρωτονοτάριος Δημήτριος. 

✓ Από την παράταξη "Δύναμη Δημιουργίας"  η Μαρία Πρω-
τοπαππά, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Πέτρου 
Παναγιώτης, οι δημοτικοί  σύμβουλοι  Σακελλαρίου Θύμιος και 
Νικολάου Σωτήρης, ενώ από την παράταξη "Αλλάζουμε Μαζί"  ο 
επικεφαλής, Γιάννης Καραπανάγος και ο δημοτικός σύμβουλος 
Γλυκοφρύδη Γιάννης. Τέλος η  παράταξη "Ώρα για δράση" τάχθηκε 
αναφανδόν υπέρ του έργου του προαστιακού  με  τον επικεφαλή 
της, τον εκλεκτό  γιατρό Βασιλείου Δημήτρη και τον δημοτικό 
σύμβουλο  Βασιλείου Βασίλη. 

✖ Με διαφόρων ειδών δικαιολογίες και κόντρα στις εμπεριστα-
τωμένες εισηγήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου, αλλά 
και σε νόμους, χωρίς να έχουν επιστημονική κατάρτιση για το 
έργο του προαστιακού, καταψήφισαν   το διαχρονικό αίτημα της 
κοινωνίας του Λουτρακίου, οι Δεδές Δημήτρης, Σταυρόπουλος 
Κωνσταντίνος, Ζερβός Κωνσταντίνος &  Κώστας Λογοθέτης...

  ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 

Διάβασα σε με-
γάλης κυκλοφο-
ρίας καθημερινή 
εφημερίδα ότι 
διατάχθηκε πει-
θαρχικός έλεγ-
χος για τυχόν 
ευθύνες υπαλλή-
λων του ΕΦΚΑ 
δέκα περιπτώσε-
ων ταλαιπωρίας 

πολιτών. Στο ίδιο δημοσίευμα 
αναφερόταν ότι σε επίσκεψη 
του υπουργού εργασίας και κοι-
νωνικών υποθέσεων, κ. Κωστή 
Χατζηδάκη, στον ΕΦΚΑ Αγίας 
Παρασκευής διαπιστώθηκε ότι 
απουσίαζαν αδικαιολόγητα από 
τα γραφεία τους 14 από τους 35 
υπαλλήλους.

Μήπως θα ’πρεπε ο κ. υπουρ-
γός αντί να διατάξει πειθαρχικό 
έλεγχο, ν’ αρπάξει από τον γιακά 
τον προϊστάμενο του ΕΦΚΑ - αν 
ήταν εκεί - και να τον ταρακου-
νήσει; Γιατί είναι βέβαιο ότι από 
τον έλεγχο δεν θα προκύψουν 
ευθύνες, επειδή όλοι οι απόντες 
θα προσκομίσουν ιατρικές γνω-
ματεύσεις ότι ασθένησαν ξαφνι-
κά οι πεθερές τους.

Μάλλον θα πρέπει να γίνο-
νται τακτικοί και έκτακτοι έλεγ-
χοι από τα διάφορα υπηρεσιακά 
κλιμάκια, γιατί η πολλή δημο-
κρατία βλάπτει σοβαρά το κοι-
νωνικό σύνολο. Τους ελεγκτές 
όμως ποιος θα τους ελέγχει;

Γι’ αυτό οι δήμαρχοι κι όλοι οι 
προϊστάμενοι θα πρέπει να πη-
γαίνουν πού και πού στα γρα-
φεία τους για να βλέπουν ότι 
πολλές φορές οι καρέκλες των 
γραφείων είναι κενές κι όλως 
παραδόξως οι πέριξ του κτιρίου 
καφετέριες γεμάτες από υπαλ-
λήλους. Πέραν της κοπάνας, 
πολλοί δε σηκώνουν το τηλέ-
φωνο που χτυπάει δίπλα τους. 
Δεν τους ενοχλεί ο θόρυβος; Τα 
υπηρεσιακά τηλέφωνα λειτουρ-
γούν μόνο όταν παίρνουν οι κυ-
ρίες (υπάλληλοι) τη μαμά για να 
μάθουν αν το παιδί πήρε τα γεύ-
ματά του.

Κάποιος, λοιπόν, πρέπει να 
τους ειπεί ότι είναι υπάλληλοι 
και αποστολή τους είναι η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών. Υπάλλη-
λος, κατά τον Μπαμπινιώτη, λέ-
γεται εκείνος που εκτελεί εργα-
σία σε γραφείο ή κατάστημα για 
λογαριασμό κάποιου εργοδότη ή 
δημόσιο και αμείβεται με μισθό.

Υπάλληλοι, όμως, είναι και οι 
προϊστάμενοι των υπαλλήλων, 
οι οποίοι σε τούτη τη χώρα από 
τη στιγμή που παίρνουν κάποιο 
βαθμό - αξίωμα καβαλάνε το 
καλάμι και μην τους είδατε.

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Πρωτοβουλία 
πολιτών και 
φορέων

Δημήτρης 
Καραπατάς
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Όλοι γνωρίζουμε πως 
ένα από τα μεγάλα και 
διαχρονικά προβλήμα-
τα, που αντιμετωπίζει ο 
Δήμος μας, είναι η έλ-
λειψη επαρκών χώρων 
στάθμευσης. Γεγονός 
που, κάτοικοι και επι-
σκέπτες του Λουτρα-
κίου και των Αγίων 
Θεοδώρων, βιώνουν, 

έντονα, κατά τους θερινούς μήνες. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω κορωνα-
ϊού, ο Δήμος μας, ως προορισμός κοντά 
στην Αθήνα, κατακλύζεται τα Σαββατοκύ-
ριακα, από επισκέπτες, οι οποίοι, ως επί το 
πλείστον, επιστρέφουν ταλαιπωρημένοι 
στο κλεινόν άστυ, επειδή αντιμετώπισαν 
το πρόβλημα της στάθμευσης. 
Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί δυσμε-
νείς εντυπώσεις και αρνητικά σχόλια 
γιατί, όταν επιδίδεσαι σε διαφημιστική 
καμπάνια προσέλκυσης επισκεπτών και 
προβάλλεις τα πλεονεκτήματα του του-
ριστικού προϊόντος της λουτρόπολης και 
των γύρω περιοχών, επιβάλλεται ταυτό-
χρονα να έχεις εξασφαλίσει και την άνετη 
παραμονή και διαμονή του επισκέπτη, 
αφού σκοπός της απόδρασής του, από 
τα αστικά κέντρα, είναι η χαλάρωση και 
η ψυχική του ηρεμία.
Το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν χώροι 
στάθμευσης στο Λουτράκι αλλά δεν εί-
ναι γνωστοί στους επισκέπτες. Έχοντας 
σχηματίσει προσωπική άποψη για την 
κατάσταση που επικρατεί στον χώρο 
στάθμευσης, που βρίσκεται δεξιά των 
φωτεινών σηματοδοτών της οδού Αιγαί-
ου, καταθέτω ότι, ολόκληρα διήμερα Σαβ-
βατοκύριακου, ο συγκεκριμένος χώρος 
στάθμευσης, που μπορεί να φιλοξενήσει 
σημαντικό αριθμό οχημάτων, έχει μεγάλο 
αριθμό κενών θέσεων, ενώ λίγα μέτρα πιο 
κάτω η άνοδος και η κάθοδος της οδού 
Αιγαίου ασφυκτιά από οχήματα αλλά και 
πεζούς που διέρχονται ανάμεσα σε αυτά, 
με κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος. 
Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι καθη-
μερινά, με αποκορύφωμα βραδινές ώρες 
Σαββάτου, ένας αριθμός οδηγών μοτοσι-
κλετών δεν φορούν κράνος, παραβιάζουν 
τους ερυθρούς σηματοδότες της οδού 
Αιγαίου και άλλες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., 
διασχίζουν την οδό Ελευθερίου Βενιζέ-
λου με ταχύτητα και υπερβολικό θόρυβο 
και κατευθύνονται προς τον περιφερειακό 
δρόμο του Λουτρακίου, αναστατώνοντας 
τους διαμένοντας στα ξενοδοχεία.
Επιπλέον, κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει 
παρατηρηθεί, συχνά, στην οδό Ελ. Βενι-
ζέλου, από το ύψος της πλατείας 25ης 
Μαρτίου και μέχρι τους Καταρράκτες. 
Η Δημοτική Αρχή του Γεωργίου Γκιώνη 
διανύει την τρίτη θητεία της, αλλά δεν 
έχει καταφέρει να δώσει ουσιαστικές 
λύσεις στα προβλήματα αυτά, αφού απο-
φεύγει, συστηματικά, σχετικές αναφορές 
και συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
κωφεύει στις προτάσεις της Παράτα-
ξής μας ‘‘αλλάzουμε ΜΑΖΙ’’ και λοιπών 
συνδημοτών μας, ακολουθώντας, πιστά, 
τη γνωστή ρήση ‘‘Φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω’’ και μετατοπίζει το κέντρο βάρους 
της συζήτησης, καταλογίζοντάς μας 
πως κατηγορούμε το Αστυνομικό Τμήμα 
Λουτρακίου και πως δεν αναγνωρίζουμε 
το έργο του.  
Καίτοι το έχω τονίσει πολλές φορές στις 
τοποθετήσεις μου, μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, εν τούτοις θα επαναλάβω και 
γραπτώς, γιατί τα γραπτά μένουν, ότι η 
Παράταξή μας και εγώ προσωπικά τιμού-
με το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου και 
το προσωπικό του, γιατί γνωρίζουμε πολύ 
καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 
Έχω επισημάνει,  με άρθρα μου, ότι ο 
αριθμός των υπηρετούντων, στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Λουτρακίου, είναι μικρό-
τερος της οργανικής του δύναμης,, σε 
συνδυασμό με αποσπάσεις αστυνομικών 
του σε άλλες υπηρεσίες και ότι παρόλα 
αυτά, το προσωπικό του καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια, με φιλότιμο, ζήλο και 
θάρρος, παρά το εύρος της περιφέρειας 
που αστυνομεύει, για να εξασφαλίσει 
το κοινωνικό αγαθό της ασφάλειας των 
πολιτών. 
Κι εδώ είναι και το ζητούμενο. Η Δημοτική 
Αρχή, που κινείται σε πολιτικό επίπεδο, θα 
έπρεπε να είχε λειτουργήσει, ως μοχλός 
πίεσης και να είχε ζητήσει, έγκαιρα και 
επίμονα, από την Ηγεσία του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, να ενισχυθούν 
και τα δύο Αστυνομικά Τμήματα του Δή-
μου μας, δηλαδή των Αγίων Θεοδώρων 
και του Λουτρακίου, ιδίως κατά τους 
θερινούς μήνες. Όφειλε να αναδείξει, 
προς κάθε κατεύθυνση, την ιστορικότητα 
και την επισκεψιμότητα της περιοχής μας, 
αφού οι κυβερνώντες, από μόνοι τους, 
δεν κατανοούν πως τουριστικός προορι-
σμός δεν είναι μόνο τα νησιά. Και να μην 
ξεχνάμε ότι  η παρούσα κυβέρνηση, στις 
βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019, 
είχε, ως λάβαρο, κατά την προεκλογική 
της περίοδο, την ασφάλεια των πολιτών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κορινθίας και οι  Διοικήσεις 
των Αστυνομικών Τμημάτων υποβάλλουν 
αιτήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τους κανονισμούς τους, για ενίσχυση 
του προσωπικού τους, αλλά δεν εισα-
κούονται.  
Η Δημοτική Αρχή έχει κουράσει, πλέον, 
κατοίκους και επισκέπτες, με τα ευχολό-
για και τους αφορισμούς της. Ήρθε η ώρα 
να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες για 
να δοθούν λύσεις στα ψυχοφθόρα και  
πιεστικά προβλήματα της στάθμευσης και 
του κυκλοφοριακού γενικότερα.  Να υιο-
θετήσει μέτρα για την επόμενη τουριστική 
περίοδο, 2021-2022, ώστε οι υπάρχοντες  
χώροι στάθμευσης να σημανθούν και να 
προβληθούν κατάλληλα, να δημιουργη-
θούν νέοι, με κατάλληλες μονοδρομήσεις 
ή άλλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη και 
τα όσα προτείνονται, ως λύσεις, στο 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
που αφορά τον Δήμο μας. Να ενεργήσει 
για την ενίσχυση των δύο Αστυνομικών 
Τμημάτων, με προσωπικό και μέσα, 
λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας 
τους για την καλύτερη προληπτική και 
κατασταλτική αστυνόμευση.   
Η Παράταξή μας ‘‘αλλάzουμε ΜΑΖΙ’’ έχει 
ήδη καταθέσει προτάσεις και είναι έτοιμη 
να καταθέσει και άλλες. Αναμένουμε, 
από τη Δημοτική Αρχή, να κατανοήσει,  
επιτέλους, ότι μια αποτελεσματική πο-
λιτική, στο τόσο σοβαρό πρόβλημα της 
στάθμευσης, καθιστά, αυτόματα, έναν 
Δήμο πρωτοποριακό, Ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών, όπως αξίζει να είναι ο Δήμος 
μας, αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής 
στην πόλη μας και το κυριότερο όλων, 
καταδεικνύει σεβασμό στις αξίες και τις 
ανάγκες, τόσο του Δημότη όσο και του 
επισκέπτη. 

ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟΥΣΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Αυτή η (πραγματική ή τεχνητή) 
«σύγκρουση γενεών» έχει πάρει παρ-άλογες διαστάσεις στη χώρα μας.

Ζήσαμε δύο εκδοχές της με τις κηδείες του Μίκη Θεοδωράκη και του trapper.
Εκδοχές κι ερμηνείες που μας διχάσανε και πάλι.

Είναι γνωστό πως κάθε γενιά ζει, βιώνει και διαχειρίζεται τα γεγονότα της 
εποχής του με το δικό της τρόπο. Άλλωστε οι συγκυρίες ποτέ δεν είναι ίδιες για 
να έχουμε ταυτότητα (copypaste) αντιδράσεων. Για σκεφτείτε πώς αντιλαμβα-
νόμασταν τον κόσμο πριν πέσουν τα τείχη το 1989 ή πώς επικοινωνούσαμε με 
τους άλλους πριν εφευρεθεί το Internet.

Νέες συνθήκες, νέες αντιλήψεις, νέες ισορροπίες, νέες πρακτικές.
Άλλη η γενιά του Μεσοπολέμου, άλλη η γενιά του Πολέμου/Εμφυλίου άλλη 

η γενιά της Μεταπολίτευσης, ίσως και άλλη η γενιά της κρίσης. 
Μολονότι κάθε γενιά έχει να (επι)δείξει «άνθη κακού» (και «καλού») αν θέλουμε 

να την κρίνουμε ως χρονοπολιτική ολότητα δεν πρέπει να την (κατα)δικάζουμε 
τόσο εύκολα.

Πρέπει να την καταλάβουμε προφανώς υπάρχουν καλοί και κακοί  νέοι άν-
θρωποι, όπως υπάρχουν καλοί και κακοί ενήλικες .Άλλο όμως αυτό κι άλλο 
η αυθαίρετη εκτίμηση ότι η νέα γενιά δεν σέβεται τίποτα στη χώρα.Ούτε την 
Ιστορία,ούτε τους θεσμούς.

Επειδή ο – για μένα – καλός έλληνας είναι για άλλους κακός έλληνας και vice 
versa νομίζω ότι είναι σοφότερον να μην χρησιμοποιούμε διχαστικούς όρους 
για τους νέους και να υιοθετούμε εκφράσεις του τύπου: «Αυτός μ’ αρέσει γιατί 
μου μοιάζει.. τον πάω γιατί ταιριάζουμε...» κ.ο.κ.

Το «όμοιος ομοίω..» είναι ειλικρινέστερο από το «όποιος δεν είναι μαζί  μου 
θεωρείται εχθρός μου».

Η Ελλάδα της κρίσης δεν αντέχει άλλες διαιρέσεις και αφαιρέσεις. Καιρός 
για προσθέσεις και πολλαπλασιασμούς. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση για 
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή κι όχι η ‘πελατειακή’ διεκδίκηση της νεολαίας 
από τα κόμματα.

Κατά τη γνώμη μου αυτό που κυρίως μετράει στους νέους είναι να υπάρχει  
η δεδηλωμένη της ψυχής ή της συνείδησης ως  ηθική συνέπεια με τον εαυτό 
του, ως υπαρξιακή επιλογή που δεν στοχεύει στο να τραυματίσει κανέναν άλλο 
(σύντροφο, φίλο, φορέα) ή στο  ν’ αυτο-ναρκισσεύεται  αλλά και  που δεν θέλει 
να αφήσει να κοπεί το νήμα των ονείρων τους.

Ανάμεσα στα άλλα οι νέοι στην εποχή της κρίσης πρέπει να βρουν και να 
αναδείξουν τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας από τη δική τους γενιά.

Ανθρώπους που τους καταλαβαίνουν, που βιώνουν την ίδια κατάσταση, που δεν 
κουβαλάνε τραυματικές εμπειρίες (οι οποίες συχνά θολώνουν την κρίση και την 
απόφαση), που τελικά μιλάνε την «ίδια γλώσσα» και μοιράζονται τα ίδια όνειρα.

Όσο για τις παλαιότερες γενιές, είτε συνέβαλαν είτε όχι στην κρίση, δεν έχει 
νόημα να ανακυκλώνονται με ψευδώνυμα και ψευδεπίγραφα μορφώματα.

Αν – όπως ισχυριζόμαστε – πονάμε για τα παιδιά μας πρέπει να τους δώσουμε 
χώρο ανάσας και χώρο ευθύνης. Μόνον αποχωρώντας θα γεφυρώσουμε το 
χθες με το αύριο.

Το έχω ξαναγράψει.Η γενιά των 60+ ζει  σε ιδεολογική σύγχυση γι’αυτό κι-
νείται με βάση στερεότυπα κι όχι σύμφωνα με τη λογική ή ακόμα και την ηθική.

Χάος στη σκέψη,διπλό χάος στην πράξη.
Ιδού ορισμένα  ερωτήματα:
1. Αυτοί που κηρύττουν τον πόλεμο πάντων κατά απάντων (erga omnes) 

ποιος νομίζουν ότι θα’ ναι ο τελικός νικητής; Και πως φαντάζονται ότι θα δι-
καιολογηθούν στα τόσα αθώα θύματα εάν έχουν λαθέψει στους υπολογισμούς 
τους [απο-δεχόμενοι τη θυματοποίηση των νέων ως παράπλευρων απωλειών];

2. Γιατί ορισμένοι θέλουν να πείσουν τους 30άρηδες ότι υπάρχουν εξαρχής 
αθώοι πολιτικοί (επειδή ανήκουν σε κάποιο κόμμα κι ανεξάρτητα από ό,τι έχουν 
κάνει ή εξακολουθούν να κάνουν στην επαγγελματική ή ιδιωτική τους ζωή) και 
εξαρχής ένοχοι πολιτικοί (επειδή ανήκουν σ’ ένα αντίθετο κόμμα κι ανεξάρτητα 
από το πώς ζουν ως οικογενειάρχες και επιστήμονες); Αυτή η μονομέρεια πόσο 
απέχει από τον τυφλό φανατισμό και πόσο διαφέρει από ένα μάθημα ανεκτικό-
τητας,που οφείλουμε να διδάξουμε στους νέους;

3. Όταν κάποιος πολιτικός φορέας ζητάει «αίμα» εδώ και τώρα στη λογική της 
ταυτοπάθειας (jus talionis) ή του νόμου του Λύντς  και ζητάει από τη Δικαιο-
σύνη  να βγάλει το μαντήλι από τα μάτια της και να (κρυφο)κοιτάζει αυτόν που 
κατηγορείται πιστεύει ότι έτσι προωθεί στη νέα γενιά την έννοια του σεβασμού 
στους θεσμούς; 

Θέλουμε δεν θέλουμε έχουμε όλοι μολυνθεί από τα τραύματα του εμφυλίου 
και της δικτατορίας αλλά και από τα ιδεολογήματα της Μεταπολίτευσης.

Πρέπει εδώ και τώρα να φύγει από το προσκήνιο η γενιά μας και να παραδώ-
σουμε την ηγεσία της Ελλάδας στους 30άρηδες.

Αρκετά τους φορτώσαμε τα δικά μας ανομήματα.

ΥΓ. Αν μας χρειάζονται θα είμαστε πλά’ι’ τους για να τους λέμε τη γνώμη μας.
Ως εκεί.Όλα τα άλλα ‘μυρίζουν’ αρχομανία,αλαζονεία και γεροντοκρατία

Αποδοχή χρέους
Εξ’ απ’ την αθωότητα 

είχες απάντηση για όλα

Δ.Τ.Άναλις,Ο Οιδίποδας στο  
σταυροδρόμι

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Γράφει  
ο Ιωάννης  
Καραπανάγος
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Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε

Περνάνε τα χρόνια γρήγορα δυστυχώς, και αφήνουν τα σημάδια 
της φθοράς,και σε εμάς αλλά και στα έργα μας.Παράδειγμα 
θλιβερό και καταθλιπτικό η Πλατεία 25ης Μαρτίου.Η κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται τώρα πια, είναι απελπιστική και 
αποκρουστική, ιδιαίτερα σε όσους μπαίνουν για πρώτη φορά 

στην πόλη μας,και την αντικρίζουν σε αυτήν την κατάσταση..Δεν θα περιγράψω 
με περισσότερα λόγια ,θέτω όμως υπόψη της δημ.αρχής,το κατ εμέ σημαντικό 
αυτό θέμα.Χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση , αναμόρφωση,και αρχιτεκτονική 
και διακοσμητική.Υπαρχουν στην πόλη μας εξαίρετοι αρχιτέκτονες,μηχανι-
κοί,διακοσμητές εξωτερικών χώρων, ειδικοί που μπορούν να αναπλάσουν την 
πλατεία,και να την μεταμορφώσουν σε ένα πανέμορφο χώρο υποδοχής των 
επισκεπτών μας ,με κυρίαρχο στοιχείο το ύδωρ!!Ερώτηση...Υπάρχουν σχέδια 
στην σκέψη των δημ.αρχοντων,διοικούντων και αντιπολιτευόμενων για την 
πλατεία;;;Αν όχι,ας γίνει αυτή η ανάρτηση ενός παθιασμένου λάτρη της πόλης 
μας,το έναυσμα για να ξεκινήσουμε..Αν ήδη υπάρχει η πρόθεση για ανάπλαση 
της πλατείας,τότε ας την ανακοινώσει η δημ.αρχη,και να μας ενημερώσει για 
το τι σκέφτονται να πράξουν,και αν υπάρχουν εμπόδια στην πορεία αυτή.. 
Οφείλουν να μας ενημερώσουν,και εμείς οφείλουμε να δώσουμε ο καθένας 
ότι δύναται ,για την ανάπλαση της Πλατείας 25ης Μαρτίου!!!

Με σεβασμό
Παύλος Δέδογλου 
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 Στην Κόρινθο σήμερα 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 20:00 συνήλθε το νέο 
Δ.Σ όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας που έγι-
ναν στις 17 Αυγούστου2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 11/ 2021 Απόφαση 
Διάταξης του Ειρηνοδικείου και των σχετικών διατάξεων περί περιορισμού 
του covid-19, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος συμ-
βούλου Λυκούργου Παναγιώτη, σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα 
την κατανομή αξιωμάτων.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού του Σωματείου και έπει-
τα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λυκούργος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δώδας Άγγελος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καραντάνης Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: Κουμπούνης Αθανάσιος
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντούλα Χριστίνα 
ΜΕΛΟΣ: Κουτρουβέλης Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ: Παπαιωάννου Άννα
ΜΕΛΟΣ: Κουκούρος Σεραφείμ
ΜΕΛΟΣ: Τσίρτσης Γεώργιος
Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων 
εκλέχθηκαν: 
1. Δρίμας  Ιωάννης
2. Σωτηρόπουλος  Κωνσταντίνος
3. Γκιώνης Μιχαήλ
Γ. Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων 
εκλέχτηκαν με σειρά προτίμησης: 
1. Λυκούργος Παναγιώτης
2. Δώδας Άγγελος 
3. Καραντάνης Χρήστος 
4. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνοςτων ευρωπαϊκών  αστυνομιών, που είναι φι-
λικές με τους πολίτες και σκληρές, αλλά  και αποτελεσματικές με το έγκλημα.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Μετά το περσινό «διάλειμμα» η ΔΕΘ επανέρχεται στο προσκήνιο με το Επιμελητήριο Κορινθίας 

να δηλώνει το παρόν. Συμμετέχοντας στο Περίπτερο 3 Stand B11 και  στο Περίπτερο 13 Stand 
B15 της Περιφέρειας, το Επιμελητήριο Κορινθίας φιλοξένησε πάνω από 45 επιχειρήσεις του Νομού 
μας, προβάλλοντας τα προϊόντα τους με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της τοπικής παραγωγής και το άνοιγμα νέων 
συνεργασιών. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Επιμελητήριο Κορινθίας διοργάνωσε και μια πετυχημένη εκδήλωση με 
θέμα ''Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας'', στο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ με την παρουσία του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστου Δήμα, της Γενικής Γραμματέας Βιομηχανίας κας Θέμιδας Ευτυχί-
δου, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιου Γκιολή και του καθηγητή του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιου Δουκίδη.

Το Περίπτερο του Επιμελητηρίου Κορινθίας τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, o Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος ΚΕΔΕ, κος Δημήτρης Παπαστεργίου αλλά και 
αντιπροσωπείες Επιμελητηρίων της χώρας, εκπρόσωποι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθος επισκεπτών. 

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021. 

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο



 Σεπτέμβριος 2021 Σελ. 7ΤΟ ΒΗΜΑ
Σαν Έθνος και κοινωνία 

δεν έχουμε... ταίρι Ανεξαρτήτως μικρής ή μεγάλης πολιτικής ιδεολογίας του κάθε πολίτη, είναι 
ωφέλιμο να ακούγονται δημόσια γνώμες. Όμως αυτές οι γνώμες να μπορούν 
να γίνουν πράξεις. Το να λέει κανείς ό,τι του κατέβει από το κεφάλι, είναι ένα 

προνόμιο που το έχουν οι τρελοί και οι ευφυείς. Αυτά τα δύο είναι 
ξαδέλφια κατά τους ειδικούς.
Τα ΜΜΕ θα πρέπει κάποτε να μη βγάζουν στο φως της δημοσιότητας 
αβίαστα κάθε λογής γνώμες, που δεν ωφελούν την κοινωνία μας. Ήμουν 
παιδί και γέρασα, σε αυτή τη χώρα των σοφών έγιναν και γίνονται και 
καλά πράγματα για ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος. Όμως κάποιες κυ-
βερνήσεις γυρίζουν τα πράγματα προς τα πίσω με τη γνωστή καραμέλα, 
για όλα φταίει ο προηγούμενος. Είναι αστείο σήμερα να χρειάζονται 
μήνες για να σε δει ένας γιατρός με τα γνωστά επακόλουθα. 
Το ταπεινό μου συμπέρασμα από την πείρα των γεγονότων πολλών 
ετών της ζωής μου είναι πως όσο δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση και αντιπολίτευση, 
τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το χειρότερο.

Β. Βεκούσης

Υπάρχει κοινωνικό κράτος;

Φίλοι μου,
Τα τελευταία χρόνια η εκάστοτε πολιτική εξουσία 

δεν έχει όμοιά της. Σαν ξαναμμένη σκύλα προκαλεί τους πάντες, συμπε-
ριφέρεται ασύστολα, αυταρχικά, νομοθετεί διατάγματα και “νόμους” που ναρκο-
θετούν την κοινωνία και το λαό που πεινάει. Ψηφίζονται νόμοι που χορηγούν 
αυξήσεις σε συνεργάτες των υπουργών με μισθούς που προκαλούν το λαϊκό αί-
σθημα. Οι μισθοί των βουλευτών είναι υπερβολικοί σε σχέση με αυτούς των ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Έχουν ψηφιστεί συντάξεις ακόμη και 
των 150 ευρώ μετά τη “διαπραγμάτευση” του 2015 με την προίκα και των εδώ 
υποτακτικών της.

Ο λαός πεινάει, πλην όμως αντί να... ουρλιάξει, υπομένει αδιαμαρτύρητα. Ο 
πνευματικός κόσμος της χώρας απουσιάζει παντελώς με τη σιωπή του, ο καλλι-
τεχνικός κόσμος είναι ανύπαρκτος, αντί να είναι μπροστάρης, είναι ουραγός, και 
το μόνο που τον νοιάζει είναι να... χωθεί σε καμία ΕΡΤ, ίδρυμα του δημοσίου, ή 
να δώσει καμία συναυλία σε δεκαχίλιαρους πελάτες της Μυκόνου ή της Πάρου, 
όπου... ευδοκιμούν τα σκυλάδικα (πολιτιστικά στέκια τα ονόμαζε κάποιος πολιτικός 
αστέρας κάποτε), με αλλοδαπές καλλονές και εγχώριους ανώμαλους. Η παρακμή 
και ο ξεπεσμός της χώρας, του έθνους, του κράτους σε όλο τους το μεγαλείο.

Το μεγάλο σπίτι, της μεγάλης πλατείας με τους ακαταδίωκτους ενοίκους των 
παχυλών μισθών και αφορολόγητων αποδοχών συνεχίζει να νομοθετεί. Φίλοι 
μου, απ’ ό,τι γνωρίζω, είμαστε η πρώτη χώρα σε αριθμό νόμων, εγκυκλίων και 
υπουργικών αποφάσεων παγκοσμίως.

Αλήθεια φίλοι μου, πού είναι οι επικεφαλής της εκκλησίας μας, Μητροπολίτες 
και Ιεράρχες γενικά; Ζουν κι αυτοί μέσα στη χλίδα τους, τους παχυλούς μισθούς 
και τα πάντα όλα τζάμπα!

Φίλοι μου,
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαί-

ωμα του πολίτη στη φυσική του ασφάλεια. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να εργαστεί, 
να δημιουργήσει, να κάνει οικογένεια, να δημιουργηθούν ανθρώπινες σχέσεις και 
συναλλαγές, δηλαδή να υπάρξει κοινωνία.

Στην πατρίδα μας το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα έχει πάψει να υπάρχει από 
τότε που η χώρα μας έγινε ξέφραγο αμπέλι. Ομάδες, άτομα κάθε χρώματος και 
κουλτούρας... μπουκάρισαν και σαν απρόσκλητοι μουσαφίρηδες μάς ληστεύουν, 
λεηλατούν, πυρπολούν, προπηλακίζουν και τρομοκρατούν. Κινδυνεύουμε, φίλοι 
μου, από την εισαγόμενη εγκληματικότητα, η οποία, μαζί με την εγχώρια, έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής από τους... επενδυτές ή λαθρομετανάστες. Το σω-
φρονιστικό μας σύστημα είναι για γέλια, όπου αυτό αντί να αυστηροποιηθεί, έγινε 
ηπιότερο! Τα δικαστήρια επιβάλουν ποινές, οι φυλακές αντί να γίνουν αναμορφω-
τήρια, έγιναν επιμορφωτήρια και γενικά σχολεία προχωρημένης βίας. Η αστυνομία 
εκτελώντας “άνωθεν εντολές”, αντί να προστατεύει 
τους πολίτες, προστατεύει όλους εκείνους, δηλ. τους 
πολιτικούς, βιομήχανους, δημοσιογράφους, που διέ-
λυσαν την πατρίδα.

Φίλοι μου, ευτυχώς που στο Δήμο μας το Αστυ-
νομικό Τμήμα, αν και με ελλιπή στελέχωση, το δια-
κρίνει το υψηλό φρόνημα του καθήκοντος και ως εκ 
τούτου έχει επιτυχίες, που οφείλονται στο αξιέπαινο 
προσωπικό και την ικανότατη κα Διοικητή του.

Ιωάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ
“Φίλος της Ελλάδας είναι όποιος αγαπά

τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη Σοφία...”
Επιγραμματικά με δυο λόγια
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, 

πέρα απ’ όλες τις δυσκολίες τους, ανέ-
δειξαν το μεγαλείο του “ευ αγωνίζεσθαι” 
των λαών και της ειρηνικής συνύπαρξης 
των ανθρώπων...

Με την ενότητά τους νίκησαν το μέ-
τωπο της πανδημίας...

Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον 
άνθρωπο, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
για την ανθρωπότητα...

Έλληνες είναι αυτοί που όχι μόνο στα 
λόγια, αλλά και στη γνώση φέρονται 
σαν Έλληνες, μας λέει ο Αριστείδης...

Η Ελλάς είναι κοιτίδα του ευγενέ-
στερου πολιτισμού, που γνώρισε η αν-
θρωπότητα, είναι η χώρα εις την οποία 
οφείλουμε ό,τι κάνει τη ζωή ανώτερη 
και ωραιότερη, γράφει ο Μακένζι Κινγκ.

Η ιστορία της Ελλάδας είναι μια 
ιστορία αγώνων και θαυμάτων και οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες το αποδεικνύουν 
έμπρακτα. 

Βασικό και αιώνιο 
προνόμιο του Ελληνι-
σμού ήταν και είναι το 
πνεύμα του... το ειρηνι-
κό, με μέτρο και κανόνα 
του την αγάπη για αν-
θρωπιά και δικαιοσύνη 
στον αιώνα τον άπαντα.

Υ.Γ.: Αξίζει να ανα-
ζητήσουμε τον άξιο 
άνθρωπο, το πνεύμα 
ειρήνης και αλληλεγγύης, όπου κι αν 
βρίσκεται...

“Αγαπούμε το ωραίο, αλλά μένουμε 
απλοί και φιλοσοφούμε χωρίς να είμα-
στε νωθροί” (Περικλής).

Εύχομαι η Ολυμπιακή Ιδέα να μας συ-
ντροφεύει “δια βίου”.

Υ.Γ.: Ευχαριστούμε Μίκη Θεοδωράκη... 
“Υπέροχος Έλληνας είναι ο παγιδευ-
μένος”. Ελαφριά η Γη που σε σκεπάζει. 
Αιώνια η μουσική ομορφιά του Σύμπα-
ντος!..

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

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
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Γ. ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΓΙΑΛΟΨΟ

Ερ .  Ε ίστ ε 
ι κ α ν ο π ο ι η -
μένος από το 
έργο και το επί-
πεδο του Δημο-
τικού Συμβου-
λίου; Και πως 
σχολιάζετε τις 
αντιπαραθέ-

σεις, τις βρισιές αλλά και τα περι-
στατικά που έχουν συμβεί κατά την 
τρέχουσα θητεία και που δεν τιμούν 
τον θεσμό αλλά αμαυρώνουν την 
εικόνα του ΔΣ;

Απ. Η εικόνα του Δημοτικού συμ-
βουλίου την τρέχουσα θητεία είναι 
πράγματι αποκαρδιωτική, με τερά-
στιες και στείρες αντιπαραθέσεις 
που δεν τιμούν κανέναν μας. Σε 
κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη 
κατάσταση, με τα "προ ημερήσιας" 
θέματα να διαρκούν από τέσσερις 
έως και έξι ώρες, αναμοχλεύοντας 
διαρκώς τα ίδια ζητήματα, με δι-
αφωνίες και προστριβές, πολλές 
φορές και με μικροπολιτικές σκο-
πιμότητες 

Δυστυχώς όμως, δεν είμαστε 
ο μοναδικός Δήμος με αυτή την 
εικόνα. Η νέα πραγματικότητα που 
έχει διαμορφωθεί με την καθιέ-
ρωση της απλής αναλογικής έχει 
δημιουργήσει τεράστια ζητήματα 
στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει 
υποβαθμίσει τον ρόλο του δημοτι-
κού Συμβουλίου. 

Θα πρέπει να γίνει κοινή συνεί-
δηση όλων ότι η Αυτοδιοίκηση δεν 
έχει σημείο αντιπαλότητας, η Αυ-
τοδιοίκηση είναι σημείο αναφοράς 
και συγκλίσεων για το καλό του 
τόπου. Ο Δήμαρχος και η δημοτική 
Αρχή έχει εκλεχθεί από τους δημό-
τες στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές 
εκλογές για να επιτελέσει το έργο 
της και θα κριθεί στο τέλος της 
τετραετίας έχοντας την ευθύνη 
του έργου που θα αποδώσει στους 
πολίτες.

Ερ. Πληθαίνουν τα σχόλια για 
την καθαριότητα της πόλης από 
φορείς του τουρισμού και όχι μόνο. 
Σπασμένοι κάδοι, βρώμικα πεζο-
δρόμια, πεζόδρομοι που έχουν γίνει 
αυτοκινητόδρομοι και όλα αυτά στη 
βιτρίνα της πόλης, που είναι η Ελ. 
Βενιζέλου έως τους καταρράκτες. Τι 
έχετε να πείτε στους δημότες;

Απ. Ο Δήμος Λουτρακίου - Πε-
ραχώρας - Αγίων Θεοδώρων κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια, στο μέτρο 
του δυνατού, για να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του τομέα 
καθαριότητας του Δήμου. Ωστόσο, 
συνεχίζουν να υπάρχουν δυσλει-
τουργίες και προβλήματα λόγω της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας 
και των μειωμένων εσόδων. 

Με συγκεκριμένα μέτρα, στοχευ-
μένες κινήσεις και αξιοποιώντας 
κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, 
έχουμε προχωρήσει στην ενίσχυση 

και τον εκσυγχρονισμό του στόλου 
των οχημάτων, την αναβάθμιση 
των υπηρεσιών και τη στελέχωση 
της υπηρεσίας καθαριότητας.

Για να διατηρηθεί ο Δήμος κα-
θαρός όμως, απαιτείται σεβασμός, 
κοινωνική συνείδηση και η ενεργός 
συμμετοχή όλων. Και θέλω να ανα-
φέρω μια συγκεκριμένη κατάσταση 
με την οποία ήρθαμε αντιμέτωποι 
το φετινό καλοκαίρι, με χιλιάδες 
ανακαινίσεις που πραγματοποιή-
θηκαν μετά τις πρωτόγνωρες συν-
θήκες που δημιούργησε η πανδημία 
και κανείς δεν τοποθέτησε έξω 
από το σπίτι του ούτε έναν κάδο 
απόρριψης ογκωδών αντικειμένων. 
Αντίθετα, έβγαζαν ανεξέλεγκτα και 
αυθαίρετα όλα τα απορρίμματα και 
τα μπάζα στον δρόμο, δίπλα στους 
κάδους, με αποτέλεσμα να μετατρέ-
πουν σημεία σε εστίες μόλυνσης και 
να δημιουργείται μια απαράδεκτη 
εικόνα για την πόλη και τον Δήμο 
μας. 

Η καθαριότητα είναι μια καθημε-
ρινή προσπάθεια και απαιτεί αλλα-
γή νοοτροπίας και αλληλοσεβασμό 
από όλους.

Ερ. Έχει μερίδιο ευθύνης ο Δή-
μος στα ατυχήματα που έχουν γίνει 
τον τελευταίο χρόνο; Η αστυνόμευ-
ση της πόλης και ειδικά της τροχαί-
ας στους δρόμους, σύμφωνα με τα 
παράπονα των δημοτών και των 
επισκεπτών, είναι ελλιπής (διπλο-
παρκαρίσματα, ταχύτητα, κόντρες, 
διαβάσεις). Τους τελευταίους 5 - 6 
μήνες έχουν σκοτωθεί 5 άτομα. Τι 
κάνει λοιπόν η δημοτική Αρχή γι' 
αυτό;

Απ. Οι δρόμοι είναι ασφαλείς 
για την ταχύτητα που αναγράφεται 
στις προειδοποιητικές πινακίδες. Η 
Αστυνομία είναι αλήθεια πως κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αποτραπούν και να αποφευ-
χθούν τα ατυχήματα. 

Εμείς ως δημοτική Αρχή, έχουμε 
δρομολογήσει, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη 
δημιουργία δύο ισόπεδων κυκλι-
κών κόμβων, έναν στο Νέο Λύκειο 
Λουτρακίου κι έναν στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Λουτρακίου που 
πιστεύουμε πως θα συμβάλει ση-
μαντικά στη μείωση της ταχύτητας 
που αναπτύσσουν οι οδηγοί κατά 
την είσοδό τους στην πόλη του 
Λουτρακίου.

Και τέλος, για να αναφερθώ στο 
θέμα της στάθμευσης, αρκεί να ρίξει 
κανείς μια ματιά στα δύο δημοτι-
κά parking που διαθέτουμε στην 
είσοδο της πόλης, όπου ειδικά τα 
Σαββατοκύριακα είναι άδεια, γιατί 
όλοι θέλουν να έχουν το αυτοκίνη-
το δίπλα τους.

Ερ. Οι επισκέπτες του Δήμου μας 
ισχυρίζονται ότι ναι μεν τον επισκέ-
πτονται λόγω κοντινής απόστασης 
από την Αθήνα αλλά δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα αναφορικά με έργα 
υποδομής. Η εικόνα του Λουτρακί-

ου είναι ίδια εδώ και χρόνια. Δείτε 
την άλλη βιτρίνα της πόλης, που 
είναι ο παραλιακός πεζόδρομος, η 
απόλυτη ντροπή για τον Δήμο και 
την πόλη. Πόσοι άνθρωποι πρέπει 
να στραμπουλίξουν τα πόδια τους 
και πόσοι πρέπει να πέσουν ακόμη; 
Με αποτέλεσμα να χτυπάνε εξαιτίας 
του παμπάλαιου πεζόδρομου.

Απ. Όλα τα δημόσια έργα, είτε 
πρόκειται για έργα του Δήμου είτε 
για έργα που πραγματοποιούνται 
από τον Δήμο σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια ή τα αρμόδια Υπουρ-
γεία, από την εκπόνηση της μελέ-
της, τη δημοπράτησή τους και το 
ξεκίνημα του έργου, καθυστερούν 
χρονικά λόγω των αγκυλώσεων 
που δημιουργεί η γραφειοκρατία. 
Δυστυχώς, αυτές είναι οι διαδικα-
σίες του Δημοσίου.

Από τα έργα που αυτή τη στιγ-
μή εκτελούνται ή προχωρούν σε 
υλοποίηση στο Λουτρακίου, να 
αναφέρω ότι εντός των επόμενων 
ημερών δημοπρατείται το έργο της 
Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώ-
που επί της χερσαίας ζώνης λιμένος 
Λουτρακίου και σύντομα προχωρά-
με στη δημοπράτηση της ανάπλα-
σης του παραλιακού πεζόδρομου 
από την οδό Δαμασκηνού έως την 
Αιγαίου, έχει ξεκινήσει η μελέτη 
για τη δημιουργία του Ανοικτού 
Κέντρου Εμπορίου Λουτρακίου 
στην περιοχή παρέμβασης, κατα-
βάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να μεταφερθεί ο Σταθμός ΚΤΕΛ 
και σύντομα ξεκινάει η εργολαβία 
για το στερέωμα των βράχων στην 
περιοχή "Καταρράκτες". 

Και να μην ξεχνάμε τους επενδυ-
τές που έχουν έρθει στον τόπο μας 
και έχουν επενδύσει τα χρήματά 
τους στην αναβάθμιση και ανακαί-
νιση ξενοδοχειακών μονάδων που 
για χρόνια παρέμεναν κλειστές. 

Η υλοποίηση αυτών των έργων 
θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της 
πόλης και ο Δήμος μας θα ενταχθεί 
σε μια νέα προοπτική με διαρκώς 
αναπτυσσόμενους ρυθμούς τουρι-
στικής ανάπτυξης.

Ερ. Με το μεγάλο θέμα του 
CASINO που σύσσωμη η Αντι-
πολίτευση του Δήμου σας "έχει 
κρεμάσει στα μανταλάκια" ότι δεν 
υπερασπίζεστε τα συμφέροντα του 
Δήμου μας και θέλετε άρον άρον 
τη σημερινή Κοινοπραξία, όπου σε 
30 χρόνια έρχονται όλα στον Δήμο 
κι εσείς θέλετε να την μετατρέψετε 
σε Α.Ε., τι έχετε να πείτε; Θα είναι 
κερδισμένος ο Δήμος με αυτή τη 
μετατροπή ή χαμένος;

Απ. Η νομοθεσία, εφόσον δεν 
μετατραπεί η νομική μορφή της ση-
μερινής Κοινοπραξίας του CASINO 
σε ανώνυμη εταιρεία, είναι σαφής 
και συγκεκριμένη, καθώς, ο φόρος 
παιγνίων που πληρώνει σήμερα και 
ξεκινάει από το 20%, σύμφωνα με 
τον Νόμο 4512/2018 θα εκτοξευθεί 
στο 33%. 

Ό,τι έγγραφα έχουμε πάρει, 
αναδεικνύουν περίτρανα ότι προς 
το συμφέρον του Δήμου μας, είναι 
η τροποποίηση της νομικής μορφής 
της κοινοπραξίας. Έχουμε νομικούς 
και οικονομικούς συμβούλους οι 
οποίοι υπερασπίζονται τα συμφέ-
ροντα του Δήμου μας και κάθε μας 
ενέργεια γίνεται με γνώμονα την 
καλύτερη και συμφέρουσα προς 
εμάς συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, η Αντιπο-
λίτευση φαίνεται πως έχει ξεχάσει 
ότι εδώ και μία δεκαετία ο Δήμος 
δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ 
από το Καζίνο. Και να σας θυμίσω 
δύο πράγματα: πρώτον, αυτή τη 
στιγμή το Καζίνο έχει φτάσει να 
οφείλει στον Δήμο χρηματικά ποσά 
που ξεπερνούν τα 10.000.000€, 
δεύτερον και σημαντικότερο, εάν 
δεν υπήρχε ο επενδυτής στο Καζίνο, 
αυτή τη στιγμή, το Καζίνο θα ήταν 
κλειστό και οι 1.300 εργαζόμενοί 
του θα ήταν στον δρόμο. 

Είναι τυχαίο λοιπόν που σύσ-
σωμη η Αντιπολίτευση δεν θέλει 
να καθίσει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με τον επενδυτή 
και να βρει την καλύτερη δυνατή 
λύση προς όφελος των δημοτών, 
των εργαζομένων και το συμφέρον 
του Δήμου μας; Βλέπετε να υπάρχει 
λογική σε αυτή την πρακτική; Γιατί 
εγώ διαπιστώνω πως με αυτές τις 
πρακτικές διαφαίνονται οι πραγμα-
τικές προθέσεις έκαστου.

Ερ. Ασχολείστε πάνω από 25 
χρόνια με τα δημοτικά δρώμενα 
και τα 12 χρόνια είστε Δήμαρχος. 
Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, θα είστε 
εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος; Ή 
μήπως ήρθε η ώρα να αναλάβει κά-
ποιος νέος ή νέα 30-40 ετών χωρίς 
τριβή με τα κοινά; Θα υποστηρίζατε 
κάτι τέτοιο;

Απ. Η υποψηφιότητά μου στις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
δεν είναι μία μια απόφαση καθαρά 
δική μου, είναι απόφαση ολόκλη-
ρης της ομάδας που συνθέτει την 
"Παρέμβαση Πολιτών". Αδιαμφι-
σβήτητα, θέλουμε και στηρίζουμε 
τους νέους ανθρώπους που έχουν 
όρεξη και μεράκι να ασχοληθούν 
ενεργά με τα κοινά, να αποκτήσουν 
γνώσεις και εμπειρίες ώστε όταν 
κληθούν να αναλάβουν, να είναι 
έτοιμοι να διοικήσουν και να προ-
σφέρουν στον τόπο.


