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ΣΟΚ ! ΠΩΛΟYΝΤΑΙ ΟΙ

ΚΑΤΑΡΡAΚΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚIΟΥ;

Σ

ε διαφημίσεις μεσιτικού γραφείου, με τις οποίες έχει κατακλυστεί το διαδίκτυο, φιγουράρει η πώληση της ευρύτερης περιοχής των καταρρακτών Λουτρακίου, έναντι του αστρονομικού ποσού των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ!
Μάλιστα στη διαφήμιση καθορίζονται και οι χρήσεις αξιοποίησης της περιοχής.
Επιπρόσθετα, ανατριχιαστικό είναι και το γεγονός ότι από τους συγκεκριμένους
επαγγελματίες του είδους δίνεται, με τις αναρτημένες στο διαδίκτυο φωτογραφίες, μεγάλη έμφαση στο σημείο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις των
καταρρακτών με το δημοτικό αναψυκτήριο. Ενώ η έμφαση αυτή κορυφώνεται με το να δείχνουν με φωτογραφίες, στους υποψήφιους αγοραστές τους,
όλους τους πρόποδες του βουνού, που βρίσκονται αμφιθεατρικά, πάνω από το
εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, το γυάλινο κτίριο του ΕΟΤ και τις αρχαίες πηγές των ιαματικών Λουτρακίου και μέχρι τον περιφερειακό δρόμο.
Κατόπιν τούτου, προκύπτουν τα εξής αμείλικτα ερωτήματα, που χρήζουν απαντήσεων, όχι μόνο από τη δημοτική αρχή, αλλά και από την αντιπολίτευση.
1. Κύριοι, έχετε πληροφορηθεί τα συγκεκριμένα ή πάλι η εφημερίδα μας θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά;
2. Και αν δεν τα έχετε πληροφορηθεί, τώρα που σας ενημερώνουμε διεξοδικά, τι
σκοπεύετε να πράξετε στο άμεσο μέλλον, ώστε να αποτραπούν δυσμενείς εξελίξεις για μια περιοχή της πόλης μας, με τόσο περιβαλλοντολογικό κάλλος;
3. Ο δήμος Λουτρακίου, μόλις πριν λίγα χρόνια έχει πληρώσει ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης περιοχής, ώστε να μην οικοδομηθεί-διασαλευτεί το περιβαλλοντολογικό οικοσύστημα της περιοχής.
4. Τότε πώς επιτρέπονται τέτοιες αγγελίες που στον πυρήνα τους έχουν το συγκρότημα των δημοτικών καταρρακτών και των ιαματικών ιστορικών Λουτρών
της πόλης μας;
5. Και από πού κι ως πού βρέθηκαν ξαφνικά κάτοχοι της συγκεκριμένης περιοχής που επιδιώκουν να τη μοσχοπουλήσουν;
Ας το κοιτάξει η δημοτική αρχή το πιο πάνω θέμα και φυσικά η αντιπολίτευση.

ΣΑΝ ΤΟ ΣΚΎΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΆΤΑ

Ε

ΣΥΜΠΟΛIΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛIΤΕΥΣΗ

ίναι κοινό και αληθινό το μυστικό ότι η συμπολίτευση του Δήμου Λουτρακίου με την
αντιπολίτευση αυτά τα δύο (2) χρόνια δημαρχίας δεν έχουν σχεδόν ποτέ συμπλεύσει
- συμφωνήσει όχι σε σοβαρά θέματα, μα ούτε και στα απλά.
Ας έρθουμε τώρα στο φλέγον θέμα που υπάρχει με την επιχείρηση του Καζίνο: Μαύρο λέει ο Δήμαρχος, άσπρο θα πει η αντιπολίτευση. Α.Ε. να κάνουμε λέει η επιχείρηση, όπου υπό όρους συμφωνεί και ο Δήμαρχος, όχι στην Α.Ε. διότι έτσι ξεπουλάμε τα συμφέροντα του Δήμου και κατ’ επέκταση
και των δημοτών, λέει η αντιπολίτευση.
Ας βάλουμε μια σειρά στα πράγματα και στα γεγονότα για να βρεθεί μια λύση, που θα εξασφαλίζει 100% τα δημοτικά συμφέροντα. Όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να γίνει ένας ειλικρινής και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του Δημάρχου και των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων και να συμφωνήσουν. Εάν
συμφωνήσουν, να φέρουν την πρόταση συμφωνίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επικύρωση και επάνω σε αυτό να βαδίσουν.
Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, όπως μέχρι τώρα δεν υπάρχει, καλό είναι να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μην αλληλοβρίζουν οι μεν τον
δε. Ο δε είναι Δήμαρχος, όπου και τι δεν έχει ακούσει. «Μεσίτης - πουλημένος - προδότης» και πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα. Όμως το
ίδιο κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δημάρχου, που βρίζουν και περνούν γενεές όχι 14 αλλά 34 τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων, που δεν σέβονται ότι υπάρχει και μια γυναίκα αρχηγός.
Εάν γίνουν πράξη οι πιο πάνω προτάσεις και πάλι δεν τα βρουν και τσακώνονται σαν
το σκύλο με τη γάτα, τότε η μόνη σωστή και τίμια λύση είναι η ενημέρωση των δημοτών.
Να ενημερωθούν, διότι η πλειοψηφία των δημοτών δεν γνωρίζει τα περί Καζίνο. Και μετά,
αφού έχουν ενημερωθεί διεξοδικά, να γίνει δημοψήφισμα κι έτσι θα πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
Εμείς από τούδε και στο εξής μέσα από την εφημερίδα μας και μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδα - blog το «Εν Λουτρακίω», θα ξεκινήσουμε καμπάνια ενημέρωσης των
δημοτών με όλες τις απόψεις, των επενδυτών, του Δημάρχου και των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων.

Οι συνεργάτες της εφημερίδας και ο εκδότης
σάς ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία
και ψυχική ηρεμία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ
ΣΤΟΝ ΣΠ. ΓΙΑΛΟΨΟ

σελ. 8

«ΘΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»
ΤΑΔΕ ΕΦΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΛΠ

σελ. 2

Γ. Γκιώνης-Εξασφαλίσαμε την
αντιπλημμυρική θωράκιση της
περιοχής 26 εκατομμύρια ευρώ

σελ. 5

ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

σελ. 3
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Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει
ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ

Το email της εφημερίδας μας, κατακλύστηκε
από φωτογραφίες και
διαμαρτυρίες πολιτών,
για την μεγάλη οικολογική καταστροφή που
προκλήθηκε από κοπή
εκατοντάδων δέντρων,
σε οικισμό του Λουτρακίου.
Κατόπιν αυτών, ρωτάμε το δασαρχείο, αν
την ίδια ώρα που δεν
δίνει άδεια για να δημιουργηθούν ζώνες αντιπυρικής
προστασίας
στα Γεράνεια, αν έχει
εκδόσει άδεια για την
εικονιζόμενη περιβαλλοντολογική καταστροφή;
Επιπλέον ρωτάμε και
τον δήμο Λουτρακίου,
αν είναι ενήμερος για
όλα αυτά; Και αν όχι
τι σκοπεύει να πράξει,
μετά την ανάδειξη του
θέματος από την εφημερίδας μας;

ΓΕΛΑΓΑΝ ΚΑΙ ΤΑ
«ΘΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»
ΤΑΔΕ ΕΦΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛΠ «ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ» ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αυτά είπε ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΛΠ Δ. Πρωτονοτάριος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
μέσα στην αίθουσα του Δ.Σ.
σε ερώτηση της Μ. Πρωτο- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ κ.
παπά σχετικά με το οικονοΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

μικό απόθεμα της επιχείρησης. «Έχω δώσει εντολή να
κόβουν το νερό σε ξενοδοχεία, καταστήματα, δημότες. Δεν μπορούσα νωρίτερα λόγω κορονοϊού».
ΑΚΟΥΣΟΝ - ΑΚΟΥΣΟΝ, τώρα που ο κορονοϊός φουντώνει, η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό άνω των 60 ετών και η κοινωνία δοκιμάζεται οικονομικά, ο Ιατρός Δ. Πρωτονοτάριος και Πρόεδρος της
ΔΕΥΑΛΠ έδωσε εντολή τώρα να κόβουν το νερό και
πριν δεν το έκανε λόγω κορονοϊού. Πάει να πει, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, τελείωσε για την περιοχή
του Δήμου μας ο κορονοϊός.
Ας θυμηθούμε λίγο την πολιτική διαδρομή του Ιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Δ. Πρωτονοτάριου,
που σαν γιατρός θα έπρεπε να έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία τώρα, αυτή τη δύσκολη περίοδο που ο κορονοϊός βρίσκεται σε έξαρση και όχι να κόβει νερά:
Ο Δ. Πρωτονοτάριος ήταν Δημοτικός Σύμβουλος έως
το 2006 δύο (2) ή τρεις (3) τετραετίες με τον Παύλο Παύλου. Το 2006 κατέβηκε ως υποψήφιος ΔΗΜΑΡΧΟΣ και
στο δεύτερο γύρο στήριξε με επίσημη δήλωσή του, χειρόγραφη μάλιστα προς την εφημερίδα μας, ότι στηρίζει
το συνδυασμό του Γ. Γκιώνη, του σημερινού Δημάρχου.
To 2010 ήταν υποψήφιος με το σημερινό δήμαρχο. Το
2014 (πίσω στον Παύλου) ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό του Παύλου Παύλου (στον οποίο είχε ασκήσει
πολύ σκληρή κριτική όταν ήταν υποψήφιος Δήμαρχος).
Υπάρχουν τα δημοσιεύματα της τότε εποχής. Ευτυχώς
ή δυστυχώς τα ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ.
Και φτάσαμε στις εκλογές του 2019, όπου επέστρεψε πάλι στο συνδυασμό του σημερινού Δημάρχου. Να
επισημάνουμε ότι ήταν σε έμμισθες θέσεις του Δήμου,
όπως Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛΠ επί δημαρχίας Παύλου και πάλι πρόεδρος της ΔΕΥΑΛΠ τώρα.
Επίσης είναι ιατρός στο Καζίνο Λουτρακίου εδώ και 23
χρόνια περίπου.
Κι εδώ ερωτάται ο κ. Πρωτονοτάριος εάν είναι έντιμο
και ηθικό, αφού έχει εξαρτημένη θέση εργασίας με την
επιχείρηση του Καζίνο να ψηφίζει θέματα του Καζίνο
που έρχονται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΥΓ.: Δεν γνωρίζουμε εάν προσωπικά στον Πρόεδρο
της ΔΕΥΑΛΠ κάνουν τα παράπονά τους για την εντολή που έδωσε εν μέσω κορονοϊού να κόβουν το νερό.
Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι τα παράπονα των
δημοτών στην εφημερίδα μας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Ακούσαμε πολλά και απαράδεκτα σχόλια
για την κίνηση αυτή του Προέδρου και κάποιοι άλλοι ευτυχώς με ονοματεπώνυμο επιτέθηκαν και στην
εφημερίδα μας, λέγοντας ότι τα έχουμε βρει, γι’ αυτό
δεν θα γράψουμε τίποτα για το πιο πάνω θέμα.

Μεταξύ των θεμάτων
ήρθε και το θέμα με τίτλο:
Κάλυψη δαπανών διαφόρων αναγκών του Δήμου
για συνδρομές εφημερίδων,
περιοδικών και ηλεκτρονικών μέσων. Από 1.000 ευρώ
που ήταν πέρσι, σε 2.500
ευρώ φέτος, περίπου 300
ευρώ συνδρομή για όλο το
χρόνο σε κάθε μέσο.
Η εφημερίδα μας (πληροφοριακά το γράφουμε) δεν
έχει πάρει καμία συνδρομή
από το Δήμο. Εάν όμως φέτος μας δώσει συνδρομή, τα
χρήματα θα τα δωρίσουμε
στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΕΛΠΙΔΑΣ
σαν αρχαιότερη εφημερίδα
της περιοχής. Έτσι λοιπόν
η κ. Πρωτοπαππά για τους
δικούς της λόγους έκανε
αρνητική παρέμβαση για το
θέμα, αν και απείχε από τα
άλλα θέματα.
Αυτομάτως και άθελά της
θέλουμε να πιστεύουμε,
έβαλε το πρόσωπό της και
το συνδυασμό της απέναντι
στις εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα.
Είναι να μη γελάνε και τα
«μουστάκια» του Δημάρχου
με την «γκάφα» της κ. Πρωτοπαππά;
ΥΓ.: Η καλύτερη λύση κ.
Πρωτοπαππά είναι να βγάλετε δική σας εφημερίδα,
όπως έχει; και ο συνδυασμός του Ιατρού Δ. Βασιλείου και τότε θα δείτε πόσο
στοιχίζει μια σοβαρή έκδοση εφημερίδας, για να μην
ζητάτε τα ρέστα από άλλους…

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ

Θετικά σχόλια ακούστηκαν για
τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας
Κώστα Παντελέου, μετά το δημοσίευμά μας για το πραγματικό
ενδιαφέρον που δείχνει σαν
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας.
Και τώρα η ΑΤΑΚΑ που
μας είπε ένας αναγνώστης
της εφημερίδας μας. Μετά το
δημοσίευμα της εφημερίδας
μας, μας είπε επί λέξει: «Όλα
καλά και αληθινά αυτά που
γράψατε για τον Κ. Παντελέου. Ξεχάσατε να γράψετε
το πιο βασικό. Ο Κώστας
Παντελέου έχει φάκες για
όλα τα ποντίκια».

ΤΡΙΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Με μια σεμνή τελετή, γιόρτασε την 100η επέτειο των
γενεθλίων της, η συμπαθέστατη κ. Δέσποινα Ρουμελα,
η οποία κατάγεται από την
Αργολίδα, αλλά τα τελευταία
25 χρόνια, έχει επιλέξει να
μένει μόνιμα στο Λουτράκι .
Εμείς από την πλευρά μας,
δεν έχουμε από το να της
ευχηθούμε, να ζήσει σαν τα
ψηλά βουνά, στέλνοντας
παντού το μήνυμα της αγάπης
για την ζωή...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει
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ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.
Ενώνοντας δυνάμεις η αντιπολίτευση του
Δήμου και χωρίς να ευτελίζει την έννοια
της αντιπροσωπευτικότητας των δημοτών,
απάντησε με ένα μεγάλο και δικαιολογημένο «ΟΧΙ» στην πρόταση που υπέβαλε η
δημοτική αρχή, για έναρξη των διαδικασιών
για τη μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.!
Και πώς θα μπορούσε να υπερψηφιστεί μια
τέτοια πρόταση, που υπονομεύει ευθέως τα
δημοτικά συμφέροντα και μας μετατρέπει
σε Δήμο ολιγαρκή και ηττοπαθή, όταν:
• Σήμερα, ο Δήμος Λουτρακίου κατέχει
μέσω του εταιρικού σχήματος το 17% των
μετοχών της C.H.C.L. ενώ με την πάροδο
του χρόνου και μεγάλο μας όπλο το αρχικό
κοινοπρακτικό, θα κατακτήσει το 51% της
εταιρείας. Ωστόσο, αν μετασχηματιστεί το
εταιρικό σχήμα, με την πολυπόθητη για τους
νέους ιδιοκτήτες μετατροπή της κοινοπραξίας σε Α.Ε., αυτά τα πλεονεκτήματα εξαϋλώνονται και επέρχεται η εκπαραθύρωση του
Δήμου μας, από την επιχείρηση του Καζίνο,
που θα τον καταστήσει «φτωχό συγγενή».
• Η επιχείρηση του Καζίνο, με τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις, οφείλει μεγάλα
χρηματικά ποσά στο Δήμο Λουτρακίου, τα
οποία σημειωτέον, η δημοτική αρχή πρέπει
να τα διεκδικήσει.
• Ενώ, σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου και τομεάρχη ανάπτυξης του
Κινήματος Αλλαγής, που υποβλήθηκε τον
περασμένο Μάρτιο, στη Βουλή, ο Υπουργός
Οικονομικών απάντησε ότι για την επιχείρηση του Καζίνο προβλέπονται μόνο 740
εργαζόμενοι!
Συνεπώς αλλάζουν τα δεδομένα. Γι’ αυτό
κάποιοι πρέπει να πάψουν να μιλούν για
1.250 εργαζομένους για να πετύχουν οι
επιχειρηματίες τους σκοπούς τους.
Ο Πρόεδρος των εργαζομένων της επιχείρησης τι έχει να πει; Το γνωρίζει το θέμα;
Περαιτέρω, δεν ευσταθεί ο θόρυβος, που
προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι
στην πόλη, για το ότι η αντιπολίτευση του
Δήμου αρνείται το διάλογο. Καθώς με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έχει συγκροτηθεί
επιτροπή διαπραγματεύσεων, από όλες τις
δημοτικές παρατάξεις, μέλη της οποίας
είναι και οι 7 αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων.
Μάλιστα, όλοι οι προειρημένοι, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της δημοτικής αρχής, το
Σεπτέμβριο του 2020 απέρριψαν ομόφωνα τις εξευτελιστικές για τα δημοτικά συμφέροντα προτάσεις
του ομίλου Comer, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου.
Έκτοτε οι νέοι ιδιοκτήτες του Καζίνο, δεν έχουν επανέλθει με νέες - ευνοϊκότερες για το δημοτικό
συμφέρον - προτάσεις, ώστε να γίνουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και διαλόγου!
Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ., μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η αναλυτική
τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Βασίλη Βασιλείου, ο οποίος προτάσσοντας τη σχετική
νομοθεσία, που θεωρεί ασυμβίβαστο τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις και στη λήψη αποφάσεων του
ανώτατου θεσμικού οργάνου του Δήμου, εκείνων των δημοτικών συμβούλων που είτε εργάζονται,
είτε έχουν επιχειρηματικές δοσοληψίες με το Καζίνο.
Μάλιστα ο κ. Βασίλης Βασιλείου, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει αξιακό πολιτικό περιεχόμενο, απείχε
της συζήτησης που αφορούσε το Καζίνο, μιας και συγγενικό του πρόσωπο εργάζεται σε αυτό.
Την άποψη του κ. Βασιλείου υποστήριξαν και οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεως «Με τους
Πολίτες Μπροστά» και «Επιλογή Ευθύνης» κύριοι Κωνσταντίνος Λογοθέτης και Κωνσταντίνος Ζερβός
αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είπαν «ΟΧΙ» σε βλαπτικές για τα δημοτικά
συμφέροντα προτάσεις:
Γιάννης Καραπανάγος, Κωνσταντίνος Ζερβός, Μαρία Πρωτοπαππά, Παναγιώτης Πέτρου, Σωτήρης
Νικολάου, Σακελλαρίου Ευθύμιος, Κωστής Σταυρόπουλος, Γιάννης Γλυκοφρύδης, Αλκιβιάδης Δρίτσας,
Γιώργος Κοντός και Βασιλείου Δημήτριος.
Επιτέλους σοβαρά και υπεύθυνα συμπολίτευση και αντιπολίτευση καθίστε κάτω, βάζοντας πάνω
από όλα τα συμφέροντα του Δήμου, διότι αλίμονό μας εάν συμβαίνει το αντίθετο, και πάψτε να
τσακώνεστε σαν το σκύλο με τη γάτα.
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Λουτρακίου - Περαχώρας
Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

Τ

Υδροθεραπεία
στο Λουτράκι

ο Λουτράκι αποτελεί για την Ελλάδα
αξιόλογο σταθμό θεραπείας διουρήσεως, για τη θεραπεία κυρίως των
λιθιάσεων των ουροφόρων οδών και της
χοληδόχου κύστης, σε συνδυασμό πάντοτε
ιαματικού και επιτραπέζιου νερού.
Το επιτραπέζιο νερό Λουτρακίου έχει αξιόλογη μεταλλική σύσταση, η δε διουρητική
Επιμέλεια:
του ενέργεια οφείλεται κυρίως στο μαγνή- Κώστας Στάμου
σιο που περιέχει και μάλιστα για το ότι το
μαγνήσιο είναι δέκα φορές περισσότερο του ασβεστίου, έχει
σαν αποτέλεσμα η περίσσεια αυτή του μαγνησίου έναντι
του ασβεστίου, να προκαλεί κινητοποίηση του νατρίου εκ
των υγρών του οργανισμού, το οποίο αποβάλλεται σε μεγάλη ποσότητα δια των νεφρών.
Η διουρητική ενέργεια του επιτραπέζιου νερού οφείλεται
επίσης και στην περιεκτικότητά του σε διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και στο γεγονός ότι λόγω του εύληπτου, πίνεται ευχαρίστως σε μεγάλες ποσότητες, συγκριτικά με άλλα νερά.
Με τη διουρητική αυτή ενέργεια του επιτραπεζίου νερού
αποπλύνονται οι νεφροί και οι ουρητήρες και παρασύρονται
προς απόρριψη άμμος και μικροί λίθοι.
Ο ιδανικός καθαρισμός της ποσιθεραπείας με επιτραπέζιο
ιαματικό νερό Λουτρακίου, των ουροφόρων, αλλά και των
χοληφόρων οδών, έκανε πολλούς ουρολόγους δικούς μας
και ξένους να συνιστούν με επιμονή τα νερά του Λουτρακίου ως τα αποτελεσματικότερα για το σκοπό αυτό.
Για την πλέον αποτελεσματική χρήση του επιτραπέζιου ύδατος, η ποσιθεραπεία θα πρέπει να γίνεται το πρωί, όταν το
στομάχι είναι άδειο (χωρίς τροφές) και αυτά τα ολίγα μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο επιτραπέζιο νερό (ολίγο
μεταλλικό) είναι αρκετά για τις θεραπευτικές επεξεργασίες,
που τους έχει εμπλουτίσει η φύση.
Η λουτροθεραπεία είναι σανίδα σωτηρίας για την τρίτη
ηλικία και αυτό διότι κυρίως αποτελεί, εφόσον γίνεται, μια
ανανεωτική διαδικασία.
Η λουτροθεραπεία αποτελούσε και αποτελεί για την τρίτη
ηλικία ένα κίνητρο που δημιουργεί μια αναμονή για πολλά οφέλη και το βασικότερο από τα οποία είναι ότι θα περάσουν ένα καλό χειμώνα ιδίως, να ανακουφιστούν από τα
ενοχλήματα που συσσωρεύτηκαν όλη τη χρονιά, αλλά συγχρόνως να αποκτήσουν καλύτερη μελλοντική διαβίωση.
Για πάρα πολλούς ανθρώπους που διάγουν την τρίτη ηλικία,
η λουτροθεραπεία αποτελεί ανελλιπή κατ’ έτος συνήθεια,
την οποία προσπαθούν πολλές φορές να συνδυάσουν με φυσικοθεραπεία.
Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η φυσικοθεραπεία πρέπει
να εφαρμόζεται όταν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και όχι
προληπτικά.
Τα φυσικά μέσα, π.χ. διαθερμίες, υπέρηχοι, ηλεκτρικά αναλγητικά ρεύματα, μαλάξεις, διάφοροι χειρισμοί και άλλα
εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μιας επωδύνου καταστάσεως των αρθρώσεων ή του μυοσκελετικού συστήματος,
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν και πρέπον να εφαρμόζονται προληπτικά, αφού από τη φύση τους δεν έχουν καμία
προληπτική ή προστατευτική ιδιότητα.
Παρατηρήσεις στηριζόμενες σε κλινικές και εργαστηριακές
έρευνες απέδειξαν την πολύ ευεργετική επίδραση της λουτροθεραπείας σε χρόνιες αρθροπάθειες και ρευματισμούς.
Σε γενικές γραμμές, η καλυτέρευση των λουομένων, όσον
αφορά τα ενοχλήματά τους, είναι θεαματική.
Αλλά και η ποσιθεραπεία των ιαματικών νερών, τόσο των
επιτραπέζιων, όσο και των πηγών, είχε πολύ καλή επίδραση
επί της υπερχοληστεριναιμίας, σε μεγάλο αριθμό ατόμων
από τους λουόμενους.
* Αποσπάσματα από το βιβλίο του αείμνηστου συμπατριώτη μας Ιατρού των Λουτρών Ν.Δ. ΜΗΤΖΙΘΡΑ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο
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EΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΦΙΛΑΜΟΡΝΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1938 η Δημοτική αρχή με επί κεφαλής τον Δήμαρχο Ιωάννη Λέκκα και πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου τον Δημήτριο Μάτση,
αποφάσισαν την δημιουργία δημοτικής μουσικής (Φιλαρμονικής). Η ιδέα βέβαια προϋπήρχε από το 1904 με την υπ. Αρ. 51 απόφαση του Δ.Σ. με επικεφαλής
τον Δήμαρχο Περαχωριτών Γεώργιο Κ. Λέκκα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1961 με το Β. Διάταγμα υπ. Αρ. 932 εγκρίθηκε η πρόταση της απόφασης του υπ. Αρ.
21 της 14ης Φεβρουαρίου του 1961 του Δημοτικού συμβουλίου Λουτρακίου -Περαχώρας περί συστάσεως εν τω Δήμω νομικού προσώπου υπό το όνομα
«Φιλαρμονική Λουτρακίου». Τον Ιούνιο του 1964 η Δημοτι κή αρχή με επί κεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάτση (ή Δημητράκη όπως συνήθως τον αποκαλούσαν οι Δημότες) αποφασίζει να υλοποιήσει την απόφαση του Δ.Σ. για την συγκρότηση της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Η πρώτη συγκρότηση του συμβουλίου
της Φιλαρμονικής έγινε στις 23 Απριλίου 1963 (με θέμα την πρόσληψη Αρχιμουσικού, την εγγραφή μαθητών, και τον τύπο της σφραγίδας, που ήταν: Γέρανος
εντός της Λύρας που έγραφε κυκλικά Ν.Π. Φιλαρμονική Λουτρακίου). Ο Δήμαρχος τον Ιούνιο του 1965 εξουσιοδοτεί (σοφά και σωστά) τον φιλό μουσο και
Επιμέλεια-Έρευνα:
εξαίρετο σύμβουλο κύριο Μιχάλη Τσούγκο για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την συγκρότηση της Φιλαρμονικής. Επειδή όμως οι υποψήφιοι νεαροί
Σ. Γιαλοψός
μελλοντικοί μουσικοί (όπως άλλωστε και όλοι οι νεαροί Λουτρακιώτες τα καλοκαίρια εργάζονταν σε εποχικές εργασίες), το πρόγραμμα αποφασίστηκε να
ξεκινήσει το φθινόπωρο με την αρχή της σχολικής περιόδου. Πράγματι στα μέσα του Σεπτέμβρη (1964) στην αίθουσα των άνω λουτρών ξεκίνησαν τα θεωρητικά μα- θήματα.
Οι περισσότεροι μαθητές ήταν νεαροί της πρώ της τάξης Γυμνασίου, και λίγο μεγαλύτερα. Η επιλογή [το κάλεσμα πιο σωστά] των μαθητών ηλικίας από 13 – 18 ετών έγινε
από τον κύ ριο Τσούγκο από τις προσωπικές του γνωριμίες. Η αίθουσα γεμίζει από χαρούμενες φωνές και νότες, και συγχρόνως γεννιέται ένας και νούργιος Πολιτιστικός
φορέας για τον τόπο μας. Επιλέγεται για Μαέστρος (ο Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Κορίνθου) Κίμων Μαρκής. Ένας αξιαγάπητος κύριος με απίστευτες γνώσεις μουσικής,
που κατάφερε μέσα σε τρεις μήνες, να μεταμορφώσει νεαρούς που δεν είχαν ιδέα τι είναι οι νότες, σε μουσικούς με καλή κατάρτιση στο πνευστό που έμαθαν, τους δίδαξε
πειθαρχία και σεβασμό και τους μύησε στην αγάπη της τέχνης της Μουσικής. Παραμονή των Χριστουγέννων η Δημοτική Φιλαρμονική παιάνιζε τα κάλαντα στους δρόμους
της πόλης, προκαλώντας ταυτόχρονα έκπληξη και θαυμασμό στους Δημότες μας. Το ίδιο έγινε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, και μάλιστα το βράδυ στην αλλαγή του
καινούργιου χρόνου, (1965) μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους Δημότες. Η Δημοτική Φι λαρμονική παιανίζοντας, (τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς) ανήγγειλε το
χαρμόσυνο γεγονός σε όλη σχεδόν την πόλη. (όπως μου διηγήθη διηγήθηκαν οι μουσικοί) συγκινημένοι οι κάτοικοι έβγαιναν από τα σπίτια τους, και καμαρώνοντας, χειροκροτούσαν τα παιδιά της Φιλαρ μονικής. Στην Εθνική μας γιορτή στις 25 Μαρτίου (1965) έγινε και η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Δημοτικής Φιλαρμονικής με τις στο λές τους.
Τα ξημερώματα της Εθνικής επετείου, η Φιλαρμονική παρελαύνει στον κεντρικό δρόμο στο Εωθινόν συνοδεύοντας στρατι
ωτικό τμήμα της Σχολής Μηχανικού. Στην
καθιερωμένη παρέλαση που ακολούθησε, η Φιλαρμονική είχε την τιμητική της. Οι Δημότες καταχειροκροτούσαν τα μέλη της Φιλαρμονικής με συγκίνηση, διότι δεν πίστευαν
ότι μέσα σε λίγους μήνες θα απολάμβαναν τα δικά τους παιδιά που θα έδιναν τόση χαρά στην πόλη μας. Άλλη μια έκπληξη περίμενε τους αξιοπρεπείς και υπερήφανους
συμπολίτες μας. Το μεσημέρι μετά την παρέλαση, στην κεντρική πλατεία έγιναν εθνικοί χοροί από τα παιδιά του [εξαταξίου] Γυμνασίου με την καθοδήγηση της Λουτρακιώτισας δραστήριας καθηγήτριας της Σωματικής Αγωγής, κυρίας Σωτηρίας - Λέκκα, όπου την μουσική των Δημοτικών τραγουδιών έπαιζε η Φιλαρμονική. Και το βράδυ της ίδιας
ημέρας, η Φιλαρμονική συνόδεψε το τμήμα του Στρατού που έκανε λαμπαδη
φορία στην πόλη. Ο Δήμος μας ακριβώς αυτήν την ημέρα με την επίσημη εμφάνιση της Φιλαρμονικής την 25 Μαρτίου 1965 έγραφε μια καινούργια πολιτιστική σελίδα
χάρις στον Δήμαρχο Δημήτρη Μάτση, και τον Δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Τσούγκο. Στην συνέχεια, η Δημοτική Φιλαρμονική, είναι παρούσα σε όλες τις Πολιτιστικές και
εκκλησιαστικές εκδηλώσεις όχι μόνον στην πόλη μας, αλλά σε ολό κληρη σχεδόν την Κορινθία. Πριν τη λήξη της σχολικής περιόδου τον Ιούνιο του 1965 η Φιλαρμονική
ψυχαγωγεί τους μαθητές και τους γονείς των παιδιών στις Γυμναστικές επιδείξεις παρουσία του Δήμαρχου Δημήτρη Μάτση. Τον Ιούλιο δίνεται και η πρώτη συναυλία με
αποσπάσματα από κλασικά έργα που είχε γράψει ο Μαέστρος Κίμων Μαρκής. Ο δραστήριος αυτός δάσκαλος, ενθαρρύνει τα παιδιά της Φιλαρμονικής, να μάθουν και ένα
δεύτερο όργανο, που τα διδάσκει δωρεάν ο ίδιος. Το επόμενο φθινόπωρο, (του 1966) με την προτρο πή και την πολύτιμη βοήθεια του Μιχάλη Τσούγκου, ιδρύεται μαντολινάτα,
αποτελούμενη από μικρά κοριτσάκια. Η διδασκαλία των οργάνων, γίνονται από τον Μαέστρο (Κίμωνα Μαρκή) και ο ίδιος γράφει και τα μουσικά έργα. Τα δε μουσικά όργανα,
(λόγω ..οικονομι κής αδυναμίας του Δήμου !!!) αγοράζονται από τους γονείς των παιδιών. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1967 δίνει την πρώτη της συναυλία η Δημοτική μαντολινάτα. Εν τω μεταξύ στην Λουτρακιώτικη παράδοση των επιτυχημένων χοροεσπερίδων, τις Απόκριες του 1966 η Φιλαρ μονική δίνει την πρώτη της αποκριάτικη γιορτή στο
«καφενείο Πάνθεον» (εκεί γίνονταν οι περισσότερες χοροεσπερίδες) με πολύ με γάλη επιτυχία (η γιορτή τελείωσε τα ξημερώματα). Το 1968 ο Δήμος Αθηναίων, προσκάλεσε
την Φιλαρμονική να συμμετάσχει στις Αποκριάτι κες εκδηλώσεις που διοργάνωσε με παρελάσεις αρμάτων και γκρουπ μεταμφιεσμένων. Τα καλοκαίρια η Φιλαρμονική μετά
από πρόσκλη ση της Τουριστικής εταιρείας «Club Poseidon» συμμετέχει στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε ακροατήριο 600 Τουριστών με πρωτοφανή υποδοχή τόσο από την
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (πρώτη γενιά)

Μπάμπης Σέγκας

Γιάννης Καλλίρης

Βασίλης Γλυκοφρύδης

Μποϊκος Περικλής

Αργυρόπουλος Γαβρίλης

Ρομπότης Ρουμελιώτης

Νίκος Δόσχορης

Χρήστος Σέγκας

Φάνης Μουζάκης

Παπαφίλης Γιάννης

Σπύρος Φόρτης (+)

Απ. Μαρκόπουλος (+)

Παναγιώτης Μπιτζίνης (+)

Γέρου Σούλης (+)

Σταύρος Θυμής (+)

Μπάμπης Σέγκας Trumpet – Γιάννης Καλλίρης Quartino – Βασίλης Γλυκοφρύδης
Flugelhorn – Περικλής Μπόϊκος Trumpet - Ρουμελιώ
της Ρομπότης Genis – Νίκος Δόσχορης Genis – Χρήστος Σέγκας Alt Corno - Γαβρίλης
Αργυρόπουλος Tamburo – Φάνης Μουζάκης
Susaphone - Παπαφίλης Γιάννης Crash Cymbal (πιάτα) - Παναγιώτης Μπιτζίνης Genis
– Σπύρος Φόρτης Clarinet – Αποστόλης Μαρκό πουλος Trombone – Σταύρος Θυμής
Euphonium - Γέρου Σούλης Gran casa.
ΜΕΛΗ (δεύτερη γενιά)
Κανάκης Βασίλης (+) - Βασιλείου Χρήστος - Παύλου Χρήστος - Παύλου Βασίλης
(+) – Νικολόπουλος Γιώργος - Νικολόπουλος Παναγιώτης – Ντούσικος Γιώργος (+)
- Παντελέων Παναγιώτης - Γιώργος Καλλίρης – Λίντας – Θανάσης - Μπάκος Βασίλης –
Τζογανάκος Παναγιώτης – Θυμής Λεωνίδας – Κολλιάκος Σπύρος – Μπεκιάρης Βασίλης
- Δέλγας Άγγελος - Παντελέου Κώστας και Διβάνης Δημήτρης. Μετά την αποχώρηση
του Λευτέρη Παγγέ του δεύτερου κατά σειρά Μαέστρου της Δημοτικής Φιλαρμονικής,
(στις 30 Ιουνίου του 1977) προσέρχονται δύο νέα μέλη και μάλιστα κορίτσια. Η Μαρία
Σκλάβου, και η Μαρία Σέγκα.
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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ΤΟ ΒΗΜΑ

26 εκατομμύρια ευρώ για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου

Ποιόν τιμωρεί
η Ιστορία;

Η ουτοπία δεν έβγαινε ποτέ στο δρόμο
Πάνος Καπώνης,πυρήνες υετού

Α

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων πέτυχε την εξασφάλιση
χρηματοδότησης για το έργο υποδομής ζωτικής σημασίας «Έργα Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Ευρύτερης Περιοχής Λουτρακίου» που περιλαμβάνει τη διευθέτηση των
ρεμάτων Πραθίου, Κατουνίστρας και Καρέλη και κάποιες πρόσθετες εργασίες εντός
αυτών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 25.772.360,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται
από την ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), τη CEB (Κεντρική Αναπτυξιακή
Τράπεζα) και το ΕΣΠΑ.
Αναφερόμενος στη θετική εξέλιξη του έργου, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – ΠεραχώραςΑγίων Θεοδώρων, Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης, δηλώνει: "Εξασφαλίζουμε την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κατασκευή
έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών, ενώ
αναβαθμίζουν αισθητά τις υποδομές του Δήμου μας.
Η υλοποίηση του έργου είναι ιδιαίτερα επείγουσα και απολύτως αναγκαία για την
προστασία των οικισμών και των οδικών αξόνων, για την αναβάθμιση και την ασφάλεια
της περιοχής από φαινόμενα πλημμυρογέννεσης.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο
Ταγαρά, για την αμέριστη και αδιάκοπη στήριξή του στην υλοποίηση μεγάλων έργων
υποδομής που έχει ανάγκη ο Δήμος μας".
Γραφείο Τύπου

Μην πετροβολάτε την Αστυνομία

Επιμέλεια:

Ιωάννης
Παπαγεωργίου

Τώρα που καταλάγιασε ο κουρνιαχτός είπαμε κι εμείς να ειπούμε
τη γνώμη μας σχετικά με τους ρομά που δεν πρόλαβαν να ισοπεδώσουν με κλεμμένο αυτοκίνητο επτά αστυνομικούς.
Δεν γίνεται σε αυτόφωρο έγκλημα να διατάσσει το κέντρο επιχειρήσεων άμεσης δράσης σταματήστε. Δηλαδή, κατά το κέντρο,
όταν ο αστυνομικός διαπιστώνει αυτόφωρο έγκλημα πρέπει ν’ αλλάζει δρόμο; Ενίσχυση έπρεπε να διατάξει κι όχι «παύσατε πυρ».
Δεν γίνεται όλα τα αντιπολιτευτικά κόμματα και τα ΜΜΕ, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, να μη βρίσκουν μια λέξη συμπόνιας για τα
παρ’ ολίγον θύματα.
Δεν γίνεται ο εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, που κυβέρνησε τεσσεράμισι χρόνια τη χώρα, να μιλάει για αυθαιρεσίες,
αστυνομική βία, φασισμό. Ο λαϊκισμός έχει όρια και η ψηφοθηρία

δεν εκβιάζεται.
Αλίμονο στην αστυνομία αν κωλώνει στο πρώτο εμπόδιο και τρις αλίμονο στον
πολίτη αν η αστυνομία δεν καταδιώκει τους εγκληματίες.
Ο Έλληνας αστυνομικός με μισθό 800 ευρώ είναι εντεταλμένος να προασπίζεται τη
ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία του φορολογούμενου πολίτη.
Για να μπορεί όμως ο αστυνομικός να διώκει και να καταδιώκει τους εγκληματίες,
θα πρέπει να έχει κάποια κάλυψη από το νόμο, από την πολιτεία, γιατί όχι κι από τον
πολίτη ακόμη.
Δυστυχώς όμως η πολιτεία αντ’ αυτού τον χρησιμοποιεί ως αναλώσιμο υλικό. Τον
ντύνει με στολή και τον πετάει στους δρόμους, όπου τον περιμένουν τα διάφορα περιθωριακά στοιχεία με μολότοφ, λιθοβολισμούς, καδρόνια, μάρμαρα, κλωτσιές, φτυσίματα και χυδαίο υβρεολόγιο. Τελευταία χρησιμοποιούν και τα νέα όπλα, τ’ αυτοκίνητα
κι όποιος ζήσει.
Κι όταν κάποιος αστυνομικός σηκώσει το χέρι του για να προστατευτεί, πότε ο
αρχηγός του σώματος και πότε ο υπουργός, από τα γραφεία, διατάσσουν ΕΔΕ κι ο
ελληνικός λαός περιμένει προστασία. Τον αστυνομικό ποιος θα τον προστατεύσει;
Μπήκε κανείς στη θέση και την ψυχολογία αυτών των παιδιών;
Ήθελα να ’ξερα τι θα έκανε κάποιος από εμάς αν ήταν στη θέση των αστυνομικών
κι έβλεπε το κλεμμένο αυτοκίνητο να γκαζώνει με ορμή κατά πάνω του.
Για τον αστυνομικό δεν υπάρχει ωράριο εργασίας, δεν υπάρχει διαχωρισμός μέρα
ή νύχτα, δεν υπάρχουν αργίες, γιορτές, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχουν ατομικά δικαιώματα - ανάγκες. Και το χειρότερο, δεν υπάρχει υπερωριακή αποζημίωση,
παρόλο που παλεύει νυχθημερόν και με τα στοιχεία της φύσεως ακόμη. Υπάρχει μόνο
υπηρεσία.
Για την ιστορία ν’ αναφέρουμε ότι από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί
πάνω από 180 αστυνομικοί. Όλα νέα παιδιά με οικογένειες και γονείς. Επίσης έχουν
τραυματιστεί και καταστεί, δια βίου, ανάπηροι περισσότεροι από πεντακόσιοι.
Τουλάχιστον μην την πετροβολάμε.
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Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

ναρωτιέμαι για το ποιός γράφει την Ιστορία της Ελλάδας.Η κυβέρνηση,τα κόμματα,οι πολιτικές πλειοψηφίες,οι δυναμικές μειοψηφίες,η συγκυρία,η επιστήμη και η τεχνολογία,οι μεγαλοφυείς,ο
πολιτισμός,ο [πάντοτε απροσδιόριστος κι αόρατος] εξωτερικός ‘παράγοντας’
ή μήπως η βία ,ως διαχρονική μαμή της;
Μερικοί ταυτίζουν το [πολλάκις] σκληρό πρόσωπο της Ιστορίας με τις
ιδεοληπτικές φαντασιώσεις τους για το ρόλο τους.Άλλοι πιστεύουν ότι η
θρησκεία [ίσως και ο ίδιος ο Θεός] παρεμβαίνουν πάντοτε υπέρ της διάσωσης του περιούσιου λαού,συγχωρώντας σφάλματα και παρεκκλίσεις.
Ορισμένοι υποστηρίζουν έναν ιδιόρρυθμο ‘’κυνικό ιδεαλισμό’’,μέσω
του οποίου συμψηφίζουν τις προσωπικές ενοχές με τα λάθη της
εξουσίας.Μολονότι δεν αναγνωρίζεται κάποιο ‘δικαίωμα στην ατιμία’[Ντοστογιέφσκι,Δαιμονισμένοι] και μολονότι η υποχρέωση της ντροπής
θα έπρεπε να είναι ηθική σημαία των πολιτικών,οι εκάστοτε κυβερνώντες
προτιμούν να ‘λιπαίνουν’ την Ιστορία άλλοτε με ψέμα κι άλλοτε με αίμα.Τα
ψευδο-οράματα και οι δολοφονίες χαρακτήρων καλούνται να ξεγελάσουν
το χρόνο και να κρύψουν το φόβο της αποκάλυψης.Αντί να επιλέξουν τη
γλώσσα της ειλικρίνειας και τη στάση της εντιμότητας επιχειρούν να καταγραφούν ως εκπρόσωποι του ιστορικού προτσές[sic].Κάτι σαν πεπρωμένο
δικαίωσης πασών των γενεών.
Η Ιστορία ‘’είναι πανούργα’,επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κι έτσι
εκείνοι που δηλώνουν αφελώς ότι σήμερα βρίσκονται στη σωστή πλευρά της
πολύ γρήγορα ίσως ν’αναγκαστούν να ομολογήσουν ότι έπεσαν έξω[ιδίως
αν τα γεγονότα τους έχουν πετάξει εκτός πολιτικού κάδρου].Επειδή έχει
υπογραμμιστεί ότι ‘’η Ιστορία πάντα κόβει τα κεφάλια των προφητικών
προβλέψεων’’ οι πάσης φύσεως και προέλευσης μάντεις καλά θα κάνουν να
προσέχουν τι λένε και τι υπόσχονται σ’ένα λαό ,ο οποίος συχνά λειτουργεί
και σαν όχλος απέναντι στους παραμυθατζήδες.

32 εκατ., για την αποκατάσταση των ζημιών στα
πρανή της διώρυγας Κορίνθου
Σημαντική εξέλιξη για
την Διώρυγα της Κορίνθου,
ανακοινώθηκε έπειτα από
συνάντηση που πραγματοποίησε ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Βουλευτής Κορινθίας κ.
Χρίστος Δήμας, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τον Υφυπουργό
κ. Γεώργιο Καραγιάννη.
Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε η δέσμευση του
ποσού των 32 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών στα
πρανή της διώρυγας Κορίνθου, παράλληλα με την έγκριση της διαδικασίας
ανάθεσης και τις καλούμενες εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι μελέτες έχουν
εγκριθεί και στις αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης στην Διώρυγα.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης προέβη
σε συνολική ενημέρωση στον κ. Δήμα για την πρόοδο των εργασιών και για
τις εξελίξεις που αφορούν το έργο.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε χαρακτηριστικά πως:
«Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που δεν αφορά μόνο τον
Νομό Κορινθίας, αλλά και το σύνολο της επικράτειας. Το κύριο μέλημα όλων
μας είναι να ξανανοίξει η Διώρυγα το συντομότερο, όμως αυτό δεν μπορεί να
γίνει αν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της, τόσο για τους
εργαζόμενους αλλά και για όσους πραγματοποιούν την διέλευση.»

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο
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ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεκέμβριος 2021

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

ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεκέμβριος 2021

Ντροπή της και ντροπή μας

Φ

ίλοι μου,
το σημερινό μου άρθρο στη φιλόξενη εφημερίδα του Δήμου
μας όφειλε κανονικά να έχει τον τίτλο: «Πρώτα ντροπή μας και
μετά ντροπή της» και που αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη της…
αφέντρας της Ευρώπης, σ’ εμάς, όχι των Λαών αλλά των οικονομικών
μονοπωλίων, την ημέρα του ιστορικού ΟΧΙ του λαού μας διά στόματος του τότε εκλεγμένου
πρωθυπουργού το 1936, Ι. Μεταξά.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω στους παλαιότερους και να μαθαίνουν οι νεότεροι ότι
κανένα άλλο ΟΧΙ δεν ειπώθηκε μέχρι σήμερα στους λεγόμενους ισχυρούς της Ευρώπης
από Έλληνα κυβερνήτη.
Η Frau Merkel, εκφράζοντας την από το 1939 βάρβαρη και ναζιστική νοοτροπία του λαού
της, ενός λαού χωρίς εθνικά ιδανικά και χριστιανική συνείδηση, χωρίς ίχνος ανθρωπισμού
και κατευθυνόμενοι από τα πιο κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα, αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα με τα όπλα, ενώ σήμερα ο λαός της πρωτοστατεί στην οικονομική εξαθλίωση των
λαών και ειδικά απέναντι στην πατρίδα μας.
Φίλοι μου,
Είναι γεγονός ότι με την προσβλητική της επίσκεψη στη χώρα μας, ανήμερα του ιστορικού
ΟΧΙ, ξέχασε η αφέντρα της Ευρώπης ότι η γερμανική οικονομική πολιτική απέναντί μας
μάς έβλαψε, τεκμηριωμένα πάντα, σε οικονομικό επίπεδο, προκαλώντας στην πατρίδα μας
μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή από αυτή του… Αδόλφου!
Φίλοι μου,
Δικαιολογημένα θα πει κάποιος: Η Μέρκελ σωστά έπραξε και ήλθε όχι γιατί τότε μπορούσε,
αλλά να μας υπενθυμίσει το… ποιος κάνει κουμάντο, σαν επικυρίαρχος που θεωρεί τον εαυτό
της και ό,τι εκπροσωπεί, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν δέχεται αντιρρήσεις σε
ημερομηνίες, αφού για αυτή ισχύει το: Όποτε θέλει και ό,τι θέλω!
Φίλοι μου,
Το τραγικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι κανένας δεν πάει, και πουθενά, σαν… απρόσκλητος
μουσαφίρης. Οι δικοί μας κυβερνώντες, Δεξιοί ή Αριστεροί, το ίδιο πράγμα είναι όλοι τους,
και κατά την προηγούμενη επίσκεψή της, το 2019, δεν τόλμησαν να της πουν όσα έπρεπε,
δηλ. μούγκα στη στρούγκα, αφού εκπροσωπούν ένα… λαό μωροπίστευτο και πάντα προδομένο (Γ. Σουρής).
Οι κυβερνώντες μας, φίλοι μου, …το έκαναν γαργάρα και δεν υπενθύμισαν ή να απαιτήσουν τις
γερμανικές επανορθώσεις που είναι «δικαιολογημένες και πάντα ενεργές απαιτήσεις» όπως:
• Για τη σφαγή στο Δίστομο.
• Το ολοκαύτωμα στα Καλάβρυτα.
• Τις λεηλασίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
• Το κατοχικό δάνειο κλπ.
Φίλοι μου,
Δεν θέλω να είμαι… αχάριστος απέναντι στον τότε Πρόεδρο κ. Παυλόπουλο, ο οποίος είναι ο
μόνος που της υπενθύμισε, στις 11 Ιανουαρίου 2019, στην τότε και πάντα… κουφή Μέρκελ
για τις δικαιολογημένες και πάντα ενεργές απαιτήσεις της πατρίδας μας από τη Γερμανία.
Κατά τη γνώμη μου, το ίδιο έπρεπε να είχε κάνει και η σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία και αυτή αν και δικαστικός ήξερε με τις αποφάσεις της να μας… πετσοκόψει
μισθούς και συντάξεις.
Φίλοι μου,
Κλείνω με το τι έγινε κατά την… τελετή του πολιτικού αποχαιρετισμού της Μέρκελ, όπου με
σκηνές βγαλμένες μέσα από νυκτερινές τελετές του ναζιστικού κόμματος, μας θύμισαν τις πιο σκοτεινές σελίδες της
ανθρωπότητας. Ας πάει λοιπόν στο… καλό η πρώην της DDR.
Φίλοι μου,
• Η Γερμανία πρέπει κάθε 50 χρόνια να βομβαρδίζεται. Μη
ρωτάτε το γιατί. Οι Γερμανοί ξέρουν! (Ουίνστον Τσώρτσιλ)
• Η υποτέλεια δεν είναι το μέλλον μας και δεν μας αξίζει.
• Η… πόρτα ανοίγει πάντα από μέσα! (όπως μας μάθαιναν
στους Λαμπράκηδες).
Γιάννης Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ
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Η Αριστοτέλεια γνώση

Οι κανόνες της λογικής από τότε που τις διατύπωσε ο Αριστοτέλης
ισχύουν έως σήμερα. Ιστορικά, στο δεύτερο μισό του Μεσαίωνα, όταν η
επιρροή των Αράβων έγινε αισθητή, κυριεύοντας την Ισπανία και μετά
το θάνατο του Μωάμεθ το 632 περιοχές της βόρειας Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής ανέπτυξαν έναν αραβόφωνο Ισλαμικό πολιτισμό. Οι
Άραβες από τις επιδρομές που έκαναν κληρονόμησαν ένα μεγάλο μέρος
της ελληνικής επιστήμης σε τομείς όπως τα Μαθηματικά, τη Χημεία,
την Αστρονομία, την Ιατρική.
Το 1200 μ.Χ. οι Άραβες σοφοί, καλεσμένοι στη βόρεια Ιταλία, αποκά- Β. Βεκούσης
λυψαν έργα του Αριστοτέλη. Από εκείνη την εποχή κανείς μορφωμένος
άνθρωπος δεν διανοείτο να αγνοήσει τον Αριστοτέλη.
Αργότερα ο μεγάλος και σπουδαίος φιλόσοφος Θωμάς ο Ακινάτης (1225-1274 μ.Χ.)
εκχριστιάνισε τον Αριστοτέλη, όπως ακριβώς είχε κάνει με τον Πλάτωνα αιώνες πριν
ο Αυγουστίνος. Έλεγαν πως δεν υπήρχε αντίφαση μεταξύ χριστιανικής διδασκαλίας
και λόγων των δύο Ελλήνων φιλοσόφων. Έχω διαβάσει πως χωρίς τα μαθηματικά
στοιχεία, δεν είναι επιτρεπτό να προσεγγίζει κανείς τους φιλοσοφικούς βατήρες. Το να
αντιμετωπίσει κανείς σήμερα αρχαία κείμενα είναι δύσκολο, διότι κάποιοι μαθηματικοί
δεν γνωρίζουν φιλολογία και κάποιοι φιλόλογοι δεν γνωρίζουν μαθηματικά…

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά
«Ζήτησε και θα σου δοθεί»…
«Καλήν Ημέραν Άρχοντες / κι αν είναι Ορισμός Σας…
Χριστού τη Θεία Γέννηση / να πω στ’ Αρχοντικό σας», μας λένε τα παιδιά.
Έρχονται Χριστούγεννα. Την οδύνη του κόσμου τούτου δεν μπορεί
να την αποφύγει κανείς… Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα… στον
ίδιο μικρό πλανήτη Γη. Ο κορονοϊός, που μας έπληξε, ανέδειξε πως ο
«Βασιλιάς» Άνθρωπος είναι Γυμνός και περιορισμένος.
Αν ενώσουμε με σύνεση ελπίδα - πίστη - αγάπη μπορούμε σε έναν
Γράφει ο
κόσμο αρνητικό και μίζερο να εκπαιδεύσουμε θετικά παιδιά και ανθρώΔημήτρης Κ.
πους άξιους.
Χρυσούλας
Η χριστιανική θρησκεία, η πιο προσγειωμένη με το ΜΥΝΗΜΑ της
αγάπης, που αποτελεί την πεμπτουσία της, συγκρατεί τα αχαλίνωτα πάθη, τα μίση, τη βία,
περιορίζοντας την υπέρμετρη ανθρώπινη κτηνωδία!..
Χριστούγεννα 2021. Μια ελπίδα μέσα μας ξαναγεννιέται… Είναι ο μικρός Χριστός που
καθημερινά ξεχνιέται. Να γίνουν τα κορμιά μας φάτνες ταπεινές, ν’ ανθίζει αδιαλείπτως
η αγάπη και οι πράξεις οι ΚΑΛΕΣ. Η αγάπη ελκύει την αγάπη. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο
για την αγάπη, παρά περισσότερη αγάπη…
Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα να μας δοθεί η «ΧΑΡΗ» να μάθουμε τη νέα χρονιά να
αγαπάμε απλά σαν παιδιά!..
Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέο έτος «2022» με ειρήνη, κοινωνική γαλήνη
και αγάπη, στην κοινή μας πατρίδα… την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο… Αξίζει να αναζητήσουμε τον Άνθρωπο, όπου κι αν βρίσκεται. Αγαπάς; Άρα υπάρχεις. Χρόνια πολλά!..
Θερμές ευχές για την εφημερίδα.
Δημ. Κ. Χρυσούλας

Οι ιατροί
της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΛΙΑΡΑΚΟΣ MD, PhD, FEBO
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

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

Κατόπιν ρεντεβού
Πέμπτη: 17.00-20.30
Παρασκευή: 9.00-12.30
17.00-20.00
Σάββατο: 9.00-12.30

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

Μετεκπαιδευθείς στην

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ.
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Πνευμονολογική
Φροντίδα και έλεγχος

τηλ. 27443 01500

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Κιν.: 6944-641444

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

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ, ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» ΣΤΟΝ ΣΠ. ΓΙΑΛΟΨΟ

1) Κύριε Καραπανάγο, είστε ικανοποιημένος από το
έργο και το επίπεδο του δημοτικού
συμβουλίου με αυτή
τη δημοτική αρχή;
Και πώς βλέπετε τις
αντιπαραθέσεις με
βρισιές αλλά και τα
αλλεπάλληλα περιστατικά που έχουν συμβεί, κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που αμαυρώνουν το κύρος
του θεσμού;
Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εφημερίδα σας. Φυσικά και δεν με
ικανοποιεί το έργο που παράγει το Δημοτικό
Συμβούλιο. Δεν αναπαράγεται η βασική αρχή
της Δημοκρατίας ''Θέση-Αντίθεση-Σύνθεση''.
Δεν παράγεται πολιτικός λόγος και κατά συνέπειαν αυτού, ουσιαστικό έργο. Αναφορικά
με συμπεριφορές και εκφράσεις του ιδίου του
Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων, θα είχε
ενδιαφέρον να ρωτήσετε κάποιους από τους
πολίτες του τόπου μας για την εικόνα που
παρουσιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε
φορά που συνεδριάζει. Είναι γνωστά και δεν
χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα έχουν συμβεί
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, ακόμη
και προς το πρόσωπό μου, τα οποία δεν μας
τιμούν και μας δυσφημούν. Ένα θέαμα που
μόνο ντροπή και απογοήτευση έχει προκαλέσει στους συνδημότες μας αλλά και αρνητικά
σχόλια σε Πανελλήνια κλίμακα.
Δεν είμαστε όμως όλοι ίδιοι. Το αναφέρω
αυτό, διότι συχνά υπάρχει μια γενίκευση
των πάντων από τους πολίτες. Όσοι παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια, θα έχουν
διαπιστώσει ότι η Παράταξή μας, προσπαθεί
και σχεδόν πάντα καταφέρνει να τοποθετείται μέσα στους συμφωνημένους χρόνους,
αποφεύγει τις εντάσεις και τον λαϊκισμό,
ασκώντας αντιπολίτευση μέσα σε κόσμια
πλαίσια. Όπως ξέρετε, υπάρχει η εντύπωση
πως φωνάζουν αυτοί που έχουν δίκιο. Κι
όμως. Το να φωνάξεις είναι το εύκολο. Το
δύσκολο είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία
σου και να τοποθετηθείς με επιχειρήματα
κάνοντας γόνιμη κριτική αλλά και καταθέτοντας προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν τον Δήμο, όπως εμείς κάνουμε,
ανεξάρτητα εάν αυτές γίνονται αποδεκτές ή
όχι από τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή
θα έπρεπε να λειτουργεί στο πλαίσιο του Πολιτικού Πολιτισμού, δίνοντας το παράδειγμα
και καταδικάζοντας ότι αμαυρώνει τον τοπικό
ναό της Δημοκρατίας.
Αν όλοι μας, κατ΄επέκταση, πριν εισέλθουμε σε αυτή τη μικρή Βουλή, σκεπτόμασταν
ότι έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στους
ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή
τη θέση, αλλά και αποτελούμε υπόδειγμα γι'
αυτούς ως εικόνα, ως στάση, ως πράξη, τότε
όλα θα ήτανε αποδοτικότερα και η αίθουσα
του μικρού Κοινοβουλίου θα αποκτούσε αίγλη
και υπεροχή στα μάτια των συνδημοτών μας.
2) Λάδι πολύ και τηγανίτα τίποτα λέει ο
λαός! Καθώς, όπως βλέπουν όλοι, η δημοτική
αρχή όχι μόνο δεν ακούει την αντιπολίτευση
αλλά πολλές φορές, δείχνει απαξίωση και περιφρόνηση ακόμα και ο ίδιος ο δήμαρχος. Με
αποτέλεσμα, ο τόπος να μένει εγκλωβισμένος
στον ανταγωνισμό και την υστέρηση. Εσείς τι
έχετε να πείτε για όλα αυτά;
Αναφέρατε δύο πολύ ουσιαστικές και με
βαθύ νόημα λέξεις, από την πλούσια ελληνική μας γλώσσα, οι οποίες προσδιορίζουν μια
καθαρά υπεροπτική λογική και συγκεκριμένα
μια λογική που πηγάζει από το πρόσωπο του
Δημάρχου και κινείται προς κάθε κατεύθυνση.
Όλοι βλέπουμε τη στασιμότητα που επικρατεί στον Δήμο μας, με μεγάλα ζητήματα και
προβλήματα, τα οποία κυριολεκτικά έχουν
λιμνάσει και παραμένουν σε εκκρεμότητα,
σκόπιμα ή μη, εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή
όμως, πρέπει να σηκώσουμε το χαλί και να
δούμε τι έχει κρυφτεί από κάτω. Ποιος όμως
πιστεύει πραγματικά ότι οι άνθρωποι που
τόσα χρόνια είχαν αυτή την τακτική, σήμερα
έχουν τις λύσεις;
Ο κ. Γκιώνης ασχολείται με την τοπική
αυτοδιοίκηση για 27 περίπου χρόνια. Είναι

λογικό να έχει κουραστεί και η φαντασία του
να έχει στερέψει. Εκτός αυτού, λειτουργεί με
τη Δημαρχοκεντρική Αρχή, δηλαδή την Αρχή
και τη λογική του ενός ανδρός, η οποία έρχεται
σε αντίθεση με την απλή αναλογική, την οποία
έχει αφορίσει πολλές φορές.
Από τη μέχρι τώρα στάση του, απέναντι στην
αντιπολίτευση, έχει αποδειχθεί ότι δεν την
ενημερώνει, την απαξιώνει, την υποτιμά και
πολλές φορές την περιφρονεί, ενώ αμέτρητες
φορές την έχει κατηγορήσει για τα κακώς
κείμενα του Δήμου μας, αποποιούμενος των
ευθυνών του. Όμως η αλήθεια είναι ότι κλείνει
τα αυτιά του στη φωνή και τα προβλήματα
των συμπολιτών μας, αδιαφορώντας για το
σύνολο.
Εδώ, οφείλει να σταθεί ο πολίτης, να προβληματιστεί και να κοιτάξει γύρω του. Οι
συνέπειες αυτής της αδιαφορίας, είναι ορατές
στην καθημερινότητά του, στη ζωή του. Και
να λάβει την απόφαση να αλλάξει, τη ροή
της τοπικής ιστορίας. Η αλλαγή κρίνεται επιβεβλημένη για να επουλωθούν επιτέλους τα
τραύματα αυτού του τόπου. Αλλά και για να
φύγουμε μπροστά.
3) Για το θέμα του καζίνο, είδαμε πως η αντιπολίτευση στην συντριπτική πλειοψηφία της,
ένωσε δυνάμεις και απέρριψε την πρόταση,
του μετασχηματισμού της κοινοπραξίας σε
ΑΕ! Κατ' εσάς, υπάρχει περίπτωση η δημοτική
πλειοψηφία να υπερασπιστεί τα συμφέροντα
του δήμου, διασφαλίζοντας παράλληλα τις
1.250 θέσεις των εργαζομένων στο καζίνο ή
απλά παίζει το παιχνίδι των νέων ιδιοκτητών;
Είναι ξεκάθαρο ότι για το θέμα αυτό ο κ.
Γκιώνης κινείται μόνος του, ανεξάρτητα και
αυτόνομα. Θα σας υπενθυμίσω ότι δεν ενημερώνει ούτε τους Δημοτικούς Συμβούλους
της Παράταξής του, όπως αποδείχθηκε, τον
Σεπτέμβριο του 2020, όταν όλοι ομολόγησαν
ότι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο
των προτάσεων του ομίλου Comer.
Εξάλλου η έλλειψη ενημέρωσης, αποτυπώνεται πολλές φορές και στα πρόσωπα των Δημοτικών του Συμβούλων κατά τις συζητήσεις
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Είναι εξοργιστικό να έχουμε, ως Παράταξη
αλλά και ως αντιπολίτευση, άγνοια των συζητήσεων του κ. Γκιώνη με τον αγοραστή-επενδυτή και η ενημέρωσή μας να είναι ελλιπής.
Η Δημοτική Αρχή, εκλέγεται για να υπερασπίζεται συνεχώς τα συμφέροντα του Δήμου,
σε κάθε επίπεδο. Το Καζίνο είναι μια επιχείρηση που μπορεί κανείς να παίξει ρουλέτα, αλλά
δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει τον
τόπο στην ρουλέτα.
Η Παράταξή μας έχει τονίσει, προς κάθε
κατεύθυνση, ότι διαφωνεί με τη διαχείριση
του όλου θέματος και με τις μεθοδεύσεις
της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε διαφορετικό
σκεπτικό, απ΄αυτό του κ. Γκιώνη, που αποτυπώνεται, τόσο στις τοποθετήσεις μας στο
Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στις προτάσεις
που έχουμε καταθέσει.
Από τον Μάιο του 2020 είχαμε ζητήσει, μαζί
με άλλες Παρατάξεις, σε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, από τον κ. Γκιώνη,
ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες θα
έπρεπε να προβεί. Πέρασε ενάμισης χρόνος
και ακόμα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο.
Η όλη διαχείριση θα έπρεπε να βασίζεται
σε μια σειρά ταξινομημένων ενεργειών, με
διαφάνεια και ξεκάθαρες θέσεις. Γι΄αυτό και
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης,
με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και αυτή έχει υποβαθμιστεί. Από
την άλλη, προτάσσεται συνεχώς η πρόταση
του Δημάρχου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε
τι αποσκοπεί αυτή η εμμονή του κ. Γκιώνη
αναφορικά με τις μαγικές, γι΄αυτόν, λέξεις
''έναρξη διαπραγματεύσεων'';
Η Παράταξή μας είναι υπέρ του διαλόγου.
Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ναι στο διάλογο, λοιπόν, αλλά με προϋποθέσεις που να
διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου μας.
Και βέβαια, να σας υπενθυμίσω ότι το Κίνημα
Αλλαγής, τον περασμένο Μάιο, κατέθεσε επερώτηση στη Βουλή για το πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των
1250 εργαζομένων και την εκπλήρωση των
πάσης φύσεως υποχρεώσεων, προς αυτούς,

από την υπάρχουσα ή την πιθανή νέα εταιρεία. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι
σύμφωνα με την αρχική άδεια προβλέπονται
μόνο 740 εργαζόμενοι για την λειτουργία του
Καζίνο και των συνοδευτικών ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων.
4) Αυτή η γόνιμη ένωση της αντιπολίτευσης,
που βλέπουν οι δημότες να λαμβάνει χώρα,
συχνά πυκνά, σε σοβαρά θέματα του δήμου,
μήπως θα πρέπει να συνεχιστεί και στις επόμενες εκλογές, με την συσπείρωση δυνάμεων,
καταρτίζοντας ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό και
κοινής αποδοχής, μοιράζοντας ρόλους εκ των
προτέρων, με απώτερο σκοπό να ξημερώσει
επιτέλους μια καλύτερη μέρα για ολόκληρο
τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων
Θεοδώρων;
Στην ερώτηση αυτή, απαντώ, με λογοπαίγνιο. Το όνομα της Παράταξής μας είναι
"Αλλάζουμε Μαζί". Οπότε, να ξεκινήσω με
το "Μαζί".
Κατά τη γνώμη μου και παρά τις διαχωριστικές γραμμές, μεταξύ των Παρατάξεων, έχουν
γίνει πρωτοποριακά βήματα, από την αντιπολίτευση, όπως τα κοινά δελτία τύπου και οι
κοινές συνεντεύξεις τύπου. Ένα σημαντικό,
ίσως και ιστορικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν
πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
Η ιστορία μας έχει δείξει αλλά και αποδείξει
ότι τις δύσκολες στιγμές του κινδύνου, του
αδιεξόδου, των κρίσιμων καταστάσεων, οι
Έλληνες, όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους,
παλεύουν και αγωνίζονται δυναμικά, μέχρι
στο τέλος να νικήσουν.
Η συνειδητοποίηση των σοβαρότατων προβλημάτων, που απασχολούν τον τόπο μας, μάς
δείχνει μόνο το δρόμο της σύμπνοιας, για την
αντιμετώπισή τους, αφήνοντας, σε δεύτερη
μοίρα, τις όποιες διαφορές μας.
Τούτη τη στιγμή, αυτό που αντικειμενικά και
ρεαλιστικά όλοι μας αντικρίζουμε στην περιοχή που κατοικούμε είναι ένα τεράστιο τέλμα
στο οποίο έχει περιέλθει ο Δήμος ΛουτρακίουΠεραχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
Ως εκ τούτου, μια μελλοντική συνεργασία,
αφήνοντας παράμερα τις όποιες πολιτικές
διαφωνίες και τα σημερινά δεδομένα περί
ανερχόμενης δύναμης, που επικαλείται ή ενδεχομένως να ισχύει για την κάθε Παράταξη,
θα μπορούσε να επιφέρει την αλλαγή, με την
κατάρτιση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, γιατί
ο Δήμος μας, καθώς και το όλο σύστημα που
τον διέπει, χρειάζεται, επιτακτικά, την επανεκκίνησή του. Αλλά, μέχρι τώρα, δεν έχουν γίνει
σχετικές συζητήσεις, μεταξύ των Παρατάξεων.
Και αφού ανέλυσα το "Μαζί", αναφέρομαι
και στο "Αλλάzουμε". Δεν θα αλλάξουμε
ποτέ, όσο παραμένουμε στις παλιές λογικές:
Θέσεις, Αντιδημαρχίες, Προεδρίες, ταξίματα,
μοιράσματα...
Αυτές οι πρακτικές, θέλω να πιστεύω ότι
ανήκουν στο παρελθόν. Οι καρέκλες και το
ατομικό συμφέρον δεν είναι το ζητούμενο.
Ζητούμενο είναι το όραμα και οι νέες ιδέες.
Ζητούμενο είναι η αλλαγή, ώστε το χαμόγελο
της ελπίδας να επανέλθει στα πρόσωπα των
συνδημοτών μας.
5) Ποια η γνώμη σας για τις /τους "Μαθουσάλες" της πολιτικής & τους "αιωνόβιους" δημοτικούς συμβούλους που σουλατσάρουν από
τον έναν συνδυασμό στον άλλον στις εκλογές;
Συμβούλους που ότι είχαν να προσφέρουν
το έχουν προσφέρει. Άσχετα αν κάποιοι δημότες, τους ξαναψηφίζουν και δεν ψηφίζουν
νέα άφθαρτα πρόσωπα με νέες ιδέες και
σύγχρονες γνώσεις, που θα μπορούσαν να
συμβάλλουν στην πρόοδο μας, όπως γίνεται
σε άλλους δήμους;
Γνωρίζουμε ότι η πολιτική αλλά και οι πολιτικοί βασίζονται στην σπουδαιότητα της
ελευθερίας που πρεσβεύει η Δημοκρατία, η
οποία επιτρέπει τη διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης, την αλλαγή σκοπού και στόχου,
την εξέλιξη και την βελτίωση, όπως την ορίζει
ο καθένας μας, προκειμένου να φτάσει πιο
κοντά στα οράματά του.
Αν υπάρχουν αυτοί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
που ''σουλατσάρουν'', όπως λέτε, από τον
έναν συνδυασμό στον άλλο στις εκλογές, τότε
μόνο οι εκλογές είναι ικανές να αποδείξουν
την ωφελιμότητα ή μη αυτής της τακτικής.
Εμείς, ως Παράταξη, στις εκλογές το 2019,

είχαμε θέσει ως προϋπόθεση, οι υποψήφιοι
Δημοτικοί μας Σύμβουλοι, να μην έχουν
εκλεγεί Δημοτικοί Σύμβουλοι ώστε, ως νέοι
άνθρωποι στην πολιτική, να φέρουν νέες ιδέες, νέο όραμα, νέο ήθος αλλά και το άφθαρτο
στην τοπική πολιτική σκηνή.
Είναι επιτακτική ανάγκη για τον Δήμο μας,
να αποκτήσει τη χαμένη του αίγλη και αυτό
δεν επιτυγχάνεται με το να ψηφίζονται παρατάξεις ή πρόσωπα με κριτήρια τις μικροσκοπιμότητες, τη συγγένεια ή το ατομικό συμφέρον.
Το μέλλον, ανήκει στους νέους και είναι πρωταρχικής σημασίας αυτοί να στελεχώσουν
όλες τις Παρατάξεις στις επόμενες εκλογές.
Εάν το στίγμα αυτής της πολιτικής σκέψης
αλλάξει, τότε θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός
νέων προσώπων και ειδικά εκπροσώπων της
νέας γενιάς, που θα ασχοληθούν με την τοπική
αυτοδιοίκηση. Επίσης, η αλλαγή νοοτροπίας
θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για τους
απογοητευμένους και θα μειώσει το ποσοστό
της αποχής από την εκλογική διαδικασία. Μην
ξεχνάμε το υψηλό ποσοστό αποχής, στον Δήμο
μας, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Η
Παράταξη του κυρίου Γκιώνη, σε πραγματικά
ποσοστά, είναι στο τιμόνι του Δήμου έχοντας
ψηφιστεί από τον 1 στους 4 ψηφοφόρους.
Εκπροσωπεί δηλαδή, μόλις το 25% των δημοτών. Σκεφτείτε το λίγο...
6) Έχετε μία πολύ αξιόλογη παρουσία στο
δημοτικό συμβούλιο και ο κόσμος Θέλει να
ξέρει, αν θα είστε και πάλι, υποψήφιος στις
επόμενες δημοτικές εκλογές! Σας θυμίζω ότι
αυτές δεν θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική. Συνεπώς, μήπως θα πρέπει να ενώσετε
δυνάμεις με άλλες δημοτικές παρατάξεις για
μία νικηφόρα κάθοδο στις επόμενες εκλογές;
Αρχικά σας ευχαριστώ για την συγκεκριμένη
τοποθέτησή σας στο πρόσωπό μου. Σε αυτήν
την, πολύ σοβαρή, ερώτησή σας, απαντώ ότι
η Παράταξή μας έχει αναγνωρίσει ότι έχει την
ευθύνη μιας μεγάλης μερίδας πολιτών που μας
ψήφισαν και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους για
την μεγάλη αλλαγή. Μέχρι σήμερα, θεωρώ
ότι δεν έχουμε διαψεύσει την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν.
Από την πρώτη ημέρα της θητείας, τόσο εγώ
προσωπικά όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της παράταξής μας, Κωστής Σταυρόπουλος και
Γιάννης Γλυκοφρύδης, είμαστε στην πρώτη
γραμμή, όπως ήταν και η κα Κασσιανή Κόντη, κατά τον χρόνο που διετέλεσε Δημοτική
Σύμβουλος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, με συνέπεια και αίσθηση του χρέους
που έχουμε επιφορτιστεί, για να αναδείξουμε
τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας και
ταυτόχρονα να προτείνουμε λύσεις.
Είμαστε σε μία διαρκή επαφή με τους Συλλόγους αλλά και τους ίδιους τους συνδημότες
μας. Κι αυτό είναι το πρωταρχικό μέλημα
και των τριών Δημοτικών Συμβούλων, στην
παρούσα φάση.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η πορεία μέχρι τις
επόμενες εκλογές είναι πραγματικά μεγάλη.
"Αχαρτογράφητα νερά" τα τοπικά πολιτικά
δεδομένα και μεγάλη ρευστότητα στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου. Μια σύνθεση
που απαιτεί ωριμότητα και σύνεση για την
οποιαδήποτε λήψη απόφασης, περί νέας
υποψηφιότητας.
Εμείς αγωνιζόμαστε για να επιλύσουμε τα
προβλήματα του σήμερα και την κατάλληλη
ώρα θα κάνουμε απολογισμό με την Παράταξη
και τους δημότες.
Πάντως, πιστεύουμε, ακράδαντα, ότι ο Δήμος μας δικαιούται να κατακτήσει και πάλι τις
καρδιές των Ελλήνων και των Ξένων Τουριστών-Επισκεπτών και ότι είμαστε σε θέση να
του το προσφέρουμε.
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