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ΤΟΥ ΣΠΑ
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Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πριν μερικές μέρες έγινε συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης 
(ΣΠΑ) με θέμα την ενοικίασή του με διεθνή διαγωνι-

σμό. Ο Δήμαρχος έφερε το θέμα της ενοικίασης και ζήτησε τη 
γνώμη των δημοτικών συμβούλων σχετικά με την ενοικίαση. 
Η αντιπολίτευση ζήτησε το θέμα να τεθεί σε ψηφοφορία 
εάν θα συζητηθεί ή πρέπει να το φέρουν θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Το θέμα καταψηφίστηκε με ψήφους 5 υπέρ και 
8 κατά. Έτσι το θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της τουριστικής Α.Ε. ανέπτυξε το 
θέμα της ενοικίασης με διεθνή διαγωνισμό και μάλιστα είπε 
ότι υπάρχουν και τρεις εταιρείες που ενδιαφέρονται για την 
ενοικίασή του. Μεταξύ αυτών είναι οι αγοραστές του Καζίνο, 
οι αδελφοί  COMER, η BROWN HOTEL και κάποιος τρίτος επι-
χειρηματίας που δεν θέλει να ανακοινωθεί το όνομά του.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδριάνα Κουρούκλη 
είπε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν το 
δημοτικό τους χαρακτήρα. Όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολί-
τευσης είχαν τις διαφωνίες τους. Μερικοί ήταν ήξεις αφήξεις, 
όπως ο κ. Λογοθέτης που είπε είμαστε υπέρ στο να δούμε τη 
μίσθωση του ΣΠΑ, αλλά όταν ήρθε το θέμα για ψηφοφορία, 
δεν ψήφισε, όπως επίσης δεν ψήφισαν οι Γιάννης Καραπα-
νάγος, Δημήτρης Κοντός, Δημήτρης Βασιλείου και Ανδριάνα 
Κουρούκλη, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
Είναι καμιά φορά να απορεί κανείς όχι μόνο για την αντιπολί-
τευση του Δήμου Λουτρακίου, αλλά γενικώς και με τις αντι-
πολιτεύσεις άλλων Δήμων, αλλά και της κεντρικής πολιτικής 
σκηνής. Συγχωρείστε με αλλά τις περισσότερες φορές κάνουν 

αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Αγαπητοί αναγνώστες, το ΣΠΑ Λουτρακίου δυστυχώς από 
την ημέρα που άνοιξε ήταν μια επιχείρηση που κάθε μήνα 
έμπαινε μέσα, κατά το κοινώς λεγόμενο. Ο εργολάβος, που 
του χρωστούσαμε χρήματα, «έπαιξε» με το Δήμο, κάνοντας 
συνεχώς κατασχέσεις, αμαυρώνοντας το ΣΠΑ και κατ’ επέκτα-
ση και ολόκληρο το Δήμο και τους δημοτικούς συμβούλους.
Και ρωτάμε με απλά ελληνικά: Όταν μια επιχείρηση σε βάζει 
μέσα και ιδιαίτερα όταν είναι δημοτική επιχείρηση, τι πρέπει 
να κάνεις; Να παίρνεις χρήματα από το ταμείο του Δήμου, με 
τον έναν και τον άλλον τρόπο για να το συντηρείς; Και όταν 
τα χρήματα είναι των δημοτών; ΟΧΙ, κοιτάς πώς να το βγάλεις 
από πάνω σου με ευνοϊκούς όρους για το Δήμο.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχουν 
τρεις ενδιαφερόμενοι για την ενοικίασή του, δεδομένης και 
της δυνατότητας του διεθνούς διαγωνισμού για την ενοι-
κίασή του, ΕΠΡΕΠΕ ΧΘΕΣ να είχαν ξεκινήσει όλες οι νόμιμες 
διαδικασίες της ενοικίασης. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να 
αγαπιόμαστε. 
Υ.Γ.1 Να ενημερώσουμε οτι όλοι οι εργαζόμενοι στο ΣΠΑ 
Λουτρακίου θα απορροφηθούν σπό τον Δήμο Λουτρακίου 
βάση του σχετικού νόμου.
Υ.Γ.2 Το ποσό που πλήρωνε ο Δήμος κάθε χρόνο από την χα-
σούρα την οικονομική για το ΣΠΑ ήταν 1 εκατ. 300 χιλ. ευρώ.
Υ.Γ.3 Μήπως πρέπει να ζητηθούν ευθύνες από τους δημάρ-
χους και  τα δημοτικά συμβούλια για τα τελευταία δέκα χρό-
νια, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία αν αληθεύουν σημαίνει 
13 εκατ. ευρώ που έχει πληρώσει ο Δήμος.

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Το  δικαστήριο του ΣτΕ, με την υπ αριθμόν 2050/21 βαρυσήμαντη 
δικαστική του απόφαση, έβαλε οριστικό τέλος, στην φαρσοκωμωδία 
των  δικαστικών επιθέσεων,  που οργάνωσε  κατά του έργου του 
προαστιακού, μια ολιγομελής ομάδα μικροιδιοκτητών , που παρί-
σταναν τους θιγόμενους, ανάβοντας έτσι το τελικό  πράσινο φως 
για την ολοκλήρωση του! 

 Ένεκα αυτού, αποδείχθηκε περίτρανα, πώς όλοι οι ισχυρισμοί 
τους  ήταν αβάσιμοι,  ενώ  οι  προσιδιάζουσες προθέσεις τους, είχαν 
μόνο στόχο  να ακυρωθεί το συγκεκριμένο έργο, στο ΣτΕ, αντί  να  
εφαρμοστεί - έστω και με δικαστική πίεση προς τον οικείο ΟΤΑ- ο 
Χ. Σ. του Λουτρακίου,σε ένα συγκεκριμένο σημείο. 

 Ως εκ τούτου, η απόπειρα εργαλειοποιήσης της δικαιοσύνης, 
ώστε με δικονομικά 
τεχνάσματα και κατα-
σκευασμένες θεωρίες,  
να ενταφιαστούν οι επιθυμίες, οι ανάγκες και τα συμφέροντα 20.000 δημοτών και 
100.000 παραθεριστών  του Λουτρακίου, έπεσε στο κενό! 

Συνεπώς,  η πόλη  μας,  μετά το πράσινο φως που άναψε το ΣτΕ, για την συνέχιση 
των έργων του προαστιακού, θα αποκτήσει σε λίγο καιρό, μια σύγχρονη υποδομή, 
ενταγμένη οργανικά, στην πολεοδομική αναβάθμιση της νοτιοδυτικής πλευράς  του 
Λουτρακίου, που θα συμβάλλει τα μέγιστα, τόσο στην υποστήριξη των τουριστικών  
της αναγκών, όσο όμως και στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, δημοτών και 
επισκεπτών,  με τρόπο μάλιστα, φιλικό♻️ προς το περιβάλλον!

Η προπεριγραφείσα αίσια και καθοριστική εξέλιξη, ήταν αποτέλεσμα αγαστής 
συνεργασία της Πρωτοβουλίας Πολιτών & Φορέων για τον Προαστιακό,  με τους 
δικηγόρους της ΕΡΓΟΣΕ, στους οποίους δόθηκαν,  όλα τα στοιχεία του Γ. Π. Σ.  (και 
όχι μόνο)  προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η  περίλαμπρη δικαστική νίκη ! 

Επιλογικά θα θέλαμε  να ευχαριστήσουμε δημόσια,  τους διαπρεπείς δικηγόρους 
του νόμου Κορινθίας, κύριους Παύλο Μαρκέλλο, Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 
Γιώργο Τσόγκα, Περικλή Μπαλοδήμο και Γιώργο Ψυχογιό, για τις πολύτιμες νομικές 
συμβουλές που μας παρείχαν εντελώς αφιλοκερδώς, προκειμένου το εν θέματι 
έργο να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα, με βάση τα όσα προβλέπει ο επιστημονικός 
σχεδιασμός, οι εγκεκριμένες μελέτες καθώς και ο πολεοδομικός σχεδιασμός της 
πόλης του Λουτρακίου...

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
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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

ΚΑΤΈΡΡΕΥΣΕ Η ΟΡΟΦΗ 
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΤΟΥ ΘΡΟΥΒΑΛΑ! 

Σοβαρά ερωτήματα ανακύ-
πτουν για την κατάσταση που 
βρίσκονταν το κτίριο του πα-
λιού εργοστασίου Θρουβάλα, 
το οποίο ανήκει στον Δήμο 
Λουτρακίου και στεγάζε ανά-
γκες, κυρίως των δημοτικών 
συνεργείων συντήρησης!

Η σκεπή του συγκεκρι-
μένου εργοστασίου κατέρ-
ρευσε σαν χάρτινος πύργος, 
όπως μπορείτε να δείτε στην 
φωτογραφία του «Εν Λουτρα-
κίω» και από καθαρή τύχη, 
δεν υπήρξε ατύχημα με κά-
ποιον εργαζόμενο!

Ο συγκεκριμένος χώρος, 
είχε αγοραστεί, επί δημαρχί-
ας Παύλου Παύλου και ακόμα 
αποτελεί ένα άλυτο αίνιγμα, 
σχετικά με το αν είχε ελεγχθεί 
από την πολεοδομία η αρτιό-
τητα του, ενώ  άγνωστη είναι 
και η χρησιμότητά του, πέρα 
από το ότι χρησιμοποιείται 
από τον Δήμο, ως αποθήκη . 
Έτσι σε κατάσταση ερειπιώ-
δη, στέκεται μισογκρεμισμέ-
νο και μάλιστα χωρίς καμία 
περίφραξη ασφαλείας στην 
είσοδο του Λουτρακίου, υπο-
βαθμίζοντας αισθητικά την 
πόλη μας.

Πάντως η συγκεκριμένη ει-
κόνα δεν περιποιεί τιμή για 
κανένα μας, στην είσοδο μά-
λιστα μιας πόλης που θέλει 
να λέγεται τουριστική και η 
οποία προσπαθεί να ζήσει 
από τον επισκέπτη…

ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΦΕΡΝΕΙ  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ-
ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ... 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το βάπτισμα του πυρός 
πήρε η πρώτη γυναίκα πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Λουτρακίου, 
η κυρία Σωτηρία Κορδαλή, 
στην πρώτη της συνεδρίαση. 
Η κ. Κορδαλή, έχοντας τον κα-
νονισμό ανά χείρας, τήρησε 
αυστηρά τους χρόνους που 
προβλέπονται τόσο για τους 
επικεφαλείς, όσο και για τους 
δημοτικούς συμβούλους, ενώ 
δεν επέτρεψε τα θέματα προ 
ημερήσιας διάταξης, να ξεπε-
ράσουν το χρονικό όριο της 
μιάμισης ώρας! 

 Και επιπλέον, ενώ κάποιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι ήθελαν 
να πάρουν το λόγο για δεύτε-
ρη φορά, όπως συνέβαινε μέ-
χρι τώρα,  η κ. Σωτηρία Κορ-
δαλή, δεν τους το επέτρεψε, 
τηρώντας τον κανονισμό, ο 
οποίος δεν επιτρέπει δευτε-
ρολογία. 

 Θετικό λοιπόν το πρώ-
το δείγμα γραφής, για την 
κ. Σωτηρία Κορδαλή και ας 
ελπίσουμε, ότι  μια γυναίκα 
πρόεδρος, εκτός του ότι θα 
στολίζει με την παρουσία της, 
τις συνεδριάσεις του ΔΣ, θα 
επιβάλλει και την τάξη, με την 
αυστηρή τήρηση του Κανονι-
σμού, για να μην  ξαναζήσου-
με  σκηνές απείρου κάλλους 
του παρελθόντος, με  αλαλαγ-
μούς και κουραστικούς μο-
νολόγους, που  ο κόσμος έχει 
βαρεθεί και ο τόπος μας δεν 
έχει ανάγκη!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με έγγραφο - κόλα-
φο, θέτει θέμα ασυμβίβαστου για 4 δημοτικούς συμ-
βούλους του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας &  Αγί-
ων Θεοδώρων, που έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον 
με την επιχείρηση του Καζίνο, καθώς ξεκαθαρίζει ότι 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  δεν θα έπρε-
πε να ψηφίζουν θέματα, που αφορούν την εν λόγω 
επιχείρηση! 

 Η απάντηση αφορά τους κύριους Δημήτρη Πρω-
τονοτάριο, Σωτήρη Πέρρα, Θανάση Γεωργίου και 

Θανάση Μουζάκη, οι οποίοι με βάση το σκεπτικό της απόφασης της Αποκε-
ντρωμένη Διοίκησης, διατηρούν ηθικό ή υλικό συμφέρον και ως εκ τούτου, 
δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν  στην 22η συνεδρίαση του ΔΣ , για θέμα , 
που   αφορούσε  την "Έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Club Hotel Casino 
Loutraki για τη μετατροπή  της Κοινοπραξίας σε Α.Ε."! 

Μάλιστα αυτή  η απάντηση  της αποκεντρωμένης διοίκησης, βασίζεται  και 
σε σχετική  απόφαση του ΣτΕ, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι  "όχι μόνο για τη συμμετοχή του στη λήψη εκτελεστής αποφάσεως τους, 
αλλά και με μόνη τη συμμετοχή τους στη συζήτηση εφ' όσον οι ίδιοι ή συγγε-
νείς τους έως το δεύτερο βαθμό, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εξαρτούν ηθικό ή 
υλικό συμφέρον από τη συμμετοχή στην εκάστοτε επίμαχη συνεδρίαση".

Κατόπιν αυτών, ακυρώνεται η απόφαση που πάρθηκε στην 22η συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν υπάρξει και πειθαρ-
χική ποινή (αργία) βάση των άρθρων 142 και 143 για τους τέσσερις συγκεκρι-
μένους  συμβούλους. 

 Έτσι με τη συγκεκριμένη απόφαση αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων, 
στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του δήμου Λουτρακίου  και του  καζί-
νου, αφού οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και ο κύριος Βασίλης 
Βασιλείου που από μόνος του, διέγνωσε το ασυμβίβαστο και απείχε από την 
τότε   ψηφοφορία, δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες 
λήψεως αποφάσεων για το καζίνο. 

 Κάτι που  σημαίνει ότι από τους 27 δημοτικούς συμβούλους, δικαίωμα συμ-
μετοχής σε θέματα που αφορούν το καζίνο Λουτρακίου  θα έχουν μόνο 22, 
οι οποίοι θα προέρχονται οι 15 από την αντιπολίτευση και οι μόλις 7 από την 
δημοτική αρχή...

Φυσικά, εκτός του νομικού κομματιού, τίθεται και μεγάλο ηθικό θέμα, αφού 
ύστερα από αυτή την απόφαση, αναρωτιόμαστε  και το αν ήταν ηθικό και δί-
καιο τόσα χρόνια, οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, να λαμβάνουν μέ-
ρος σε συνεδριάσεις και να ψηφίζουν θέματα που αφορούσαν το καζίνο...

Για τον Αντιδήμαρχο 

Πολεοδομίας

Έστω και αργά η Ελλάδα αναγνώρισε τις υπηρεσίες των Ελλήνων 
στρατιωτών που πολέμησαν στην Κύπρο τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΜΟΤΗ ΜΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΈΛΟ

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

HONDA 5H 300 A-ABS,  
ΑΘΙΚΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ, 16.000 ΧΙΛ., ΕΤΟΣ 2007. 

 ΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ. 
 ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6936 788789.  

ΤΙΜΗ 3.100€.

Σκέφτομαι μεγάλη καρ-
διά Κωνσταντίνο Παντε-
λέων.
Σκέφτομαι καλή πράξη 

χωρίς να ζητάς αντάλ-
λαγμα Κωνσταντίνο Πα-
ντελέων..
Σκέφτομαι σεμνότητα 

και αισθάνομαι βαθιά 
την ανάγκη να υποκλιθώ 
μπροστά σε μια τέτοια 
προσωπικότητα.
Το λιγότερο που θα 

μπορούσα να πω είναι ότι 
εκτιμώ απεριόριστα ένα 
τέτοιο χαρακτήρα. Τον 
επαινώ και τον θαυμάζω, 
χαίρομαι που υπάρχει και 
εύχομαι να είναι πάντα 
υγιής και ευτυχισμένος.
Γιατί πραγματικά το αξί-

ζει και όχι μόνο γι’ αυτό 
που έκανε για μένα, όσο 
γιατί θα το έκανε για 
όλους τους ανθρώπους.
Τέτοια άτομα κοσμούν 

την κοινωνία μας.

Με εκτίμηση
Δήμητρα Γουναροπού-

λου



Μάρτιος 2022 Σελ. 3ΤΟ ΒΗΜΑ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΓΑΜΟΣ

Έθιμα που ξεχάστηκαν, αλλά μένουν 
χαραγμένα στη μνήμη μας.
Οι γάμοι γίνονταν συνήθως λίγο πριν 

ή λίγο μετά το μεσημέρι και πάντοτε Κυρια-
κή μέχρι και τη δεκαετία του 1950.
Η προηγούμενη εβδομάδα γενικά είχε περά-
σει με κάποια μικρά γλεντάκια στο σπίτι της 
νύφης, γιατί οι φιλενάδες της νύφης και οι 
συγγενείς έπλεναν τα προικιά, συγύριζαν το 
σπίτι και έφτιαχναν το «γιούκο», δηλαδή το-
ποθετούσαν τα «προικιά» κατά τρόπο που να είναι σε ορατό 
έλεγχο από τους συγγενείς και από τους επισκέπτες, γινόταν 
κατά κάποιο τρόπο μία έκθεση της περιουσίας της νύφης και 
έπαιρναν ιδέες και σχέδια για τις ανύπαντρες κόρες τους.
Ο κάθε επισκέπτης είχε πάρει μαζί του και μια χούφτα ρύζι 
και έραινε τα «προικιά» για τα «καλορίζικα» και παρουσία της 
νύφης ή της μάνας της «τα ασήμωνε» ανάλογα με το δεσμό φι-
λίας ή συγγένειας και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες.
Την παραμονή του γάμου γινόταν η μεταφορά της προίκας με 
σούστες και οι συγγενείς της νύφης «καρφίτσωναν» άσπρα με-
ταξωτά μαντήλια στην κεφαλαριά του ζώου.
Η τελετή ήταν πράγματι ωραία, γιατί όσοι δεν είχαν πάει να 
δουν την προίκα, την ερευνούσαν κατά το φόρτωμα και το ξε-
φόρτωμα, ενώ λίγο πριν ξεφτίσει το έθιμο αυτό, η μεταφορά 
γινόταν και με φορτηγά αυτοκίνητα.
Κατά την τελετή του γάμου, οι φίλοι του γαμπρού τού πετού-
σαν χοντρά κουφέτα, την ώρα που ο παπάς έψελνε το «Ησαΐα 
χόρευε» και βέβαια πολλά από αυτά έπαιρναν και τον παπά στο 
κεφάλι.
Γυρίζοντας στο σπίτι ο νεόνυμφοι, η πεθερά έριχνε καταγής 
ένα μεταλλικό αντικείμενο για να πατήσει η νύφη, για να εί-
ναι «σιδερένια» και της έδινε ένα κουταλάκι μέλι και η νύφη 
έσπαζε ένα ρόδι.
Κατόπιν η πεθερά τραβούσε με ένα μαντήλι το ζευγάρι μέσα 
στο σπίτι, το οποίο είχε τη σημασία «για να είναι ενωμένοι» 
στη ζωή τους.
Μετά άρχιζε το γλέντι και το φαγοπότι με τη συνοδεία λαϊκών 
οργάνων ή ακόμη και με γραμμόφωνο.
Οι προσκλήσεις για το γάμο δεν ήταν όπως σήμερα, ένα άψυχο 
χαρτί «προς την αξιότιμη οικογένεια», αλλά γινόταν ζωντανά 
από συγγενείς και φίλους τους, με μια μπουκάλα κρασί και με 
ένα δίσκο στραγάλια.
Κέρναγαν το νοικοκύρη ένα ποτήρι κρασί και λίγα στραγάλια 
κι αυτό σήμαινε ότι αύριο αυτός και η οικογένειά του ήταν 
καλεσμένοι στο γάμο.
Ζεστή και ανθρώπινη πρόσκληση, την οποία σήμερα την έχει 
αναλάβει ο ταχυδρόμος.
Η ΒΑΠΤΙΣΗ
Κατά τη βάπτιση συγκεντρώνονταν πάλι οι συγγενείς και φί-
λοι και ήταν ευκαιρία για γλέντι και χαρά.
Στην τελετή της βάπτισης, η μητέρα του παιδιού δεν παρευρι-
σκόταν στην εκκλησία, αλλά παρέμενε στο σπίτι της.
Οι πιτσιρικάδες τέντωναν τα αυτιά τους για να ακούσουν το 
όνομα που θα έλεγε ο νουνός και θα επαναλάμβανε ο παπάς 
και τότε άρχιζαν να τρέχουν να πάρουν τα «συχαρίκια» και να 
εισπράξουν την αμοιβή τους.
Όταν τελείωνε το μυστήριο της βάπτισης, οι πιτσιρικάδες 
περικύκλωναν το νουνό και λέγοντάς του «να σου ζήσει», τον 
ανάγκαζαν να βάζει το χέρι του στην τσέπη και να πετάει μερι-
κές δραχμές που είχε προνοήσει να έχει μαζί του και οι πιτσι-
ρικάδες να πέφτουν με τα μούτρα, ποιος θα αρπάξει τις περισ-
σότερες δραχμές.
Ο γάμος και τα βαπτίσια ήταν ένα ξεφάντωμα, μια γιορτή που 
όλοι περίμεναν αυτή την ημέρα για να χαρούν και να γλεντή-
σουν, ενώ σήμερα αυτή η ανάγκη έχει εκλείψει και μάλλον θε-
ωρείται σαν αγγαρεία και από τους πρωταγωνιστές και από 
τους καλεσμένους.
Παραδοσιακό στοιχείο δεν είναι εκείνο που προσπαθούμε να 
μεταφυτεύσουμε στον τόπο μας, αλλά αυτό που προσπαθούμε 
να διατηρήσουμε, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας.
* Αποσπάσματα από το εξαίρετο βιβλίο του αείμνηστου Αγιο-
θοδωρίτη λαογράφου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΛΑΖΑΡΟΥ.

Ήθη και έθιμα στους 
Αγίους Θεοδώρους

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Μείναμε εντυπωσιασμένοι για τον πλούτο των 
πληροφοριών για τους αδελφούς Δημ. Λάσκα, 
Βασίλη, Πέτρο, Μαρίνα και Παντελή, που "έπε-
σαν" τα χρόνια 1942-1948, απ τις γραμμές του 
ΕΑΜ-ΚΚΕ, για μια Ελλάδα ελεύθερη από τις 
ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις, για τον σοσιαλι-
στικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.
Απ την ανάγνωση του βιβλίου κατανοήσαμε 

γιατί το Λουτράκι είχε τη φήμη της "Μικρής 
Μόσχας". Η προσωπικότητα του Πέτρου Λάσκα, 
απ τα 1928 ακόμη, χτίζει στο Λουτράκι μια 
πραγματικά επαναστατική οργάνωση του ΚΚΕ, 
που με τις θυσίες και τη δράση των μελών της, 
αναδεικνύεται ως η πλέον δυναμική οργάνωση 
σε όλη την Πελοπόννησο.
Εκεί όμως που το βιβλίο προχωρεί σε μια  

ιστορική αποκάλυψη, αφορά τον μικρότερο 
των Λασκαίων, τον Παντελή, που σαν "ΠΕΛΟ-
ΠΙΔΑΣ" έχει δημιουργήσει πραγματικό θρύλο 
στο πρώτο και δεύτερο αντάρτικο. Δανειζόμα-
στε απ τον επίλογο του βιβλίου το παρακάτω 
απόσπασμα, που πιστεύουμε ότι απηχεί την 

ουσία του βιβλίου:
   " Ο Παντελής Λάσκας-Καπετάν Πελοπίδας, παρουσιάζεται πλέον ως το κομματικό στέλεχος 

που εκφράζει θέσεις και απόψεις παραπλήσιες αυτών του Άρη Βελουχιώτη, ενισχυμένες όμως 
με το κύρος της κομματικής-οργανωτικής του θέσης και με την οικογενειακή επαναστατική 
ιστορία των αδελφών του. Αν σταθμίσουμε την πολυσχιδή δράση του, την αδιαμφισβήτητη 
προσφορά του, την ξεχωριστή, αυτόνομη προσωπικότητα του σε σχέση με τον Βελουχιώτη, 
που πιστεύουμε ότι αναδείχθηκε  στην παρούσα εργασία, τότε προβάλλεται η μεταξύ των δύο 
ανδρών σχέση όπως αυτή του Φιντέλ Κάστρο με τον Τσε Γκεβάρα.
   Η ιστορική κατάδειξη του Βελουχιώτη ως του μοναδικού κομμουνιστή ηγέτη που διαφορο-

ποιήθηκε  από την ολέθρια γενική πολιτική γραμμή της ηγεσίας του ΚΚΕ στα 1941-45, θεωρώ 
ότι πλέον θα πρέπει να επανεξετασθεί, με την έννοια ότι προβάλλει κι άλλο πρόσωπο που 
διεκδικεί παρόμοιο τίτλο. Κι αυτός είναι ο Παντελής Λάσκας-Πελοπίδας. Δίκαιο και σωστό θα 
είναι να μιλάμε πια για "πολιτική γραμμή Άρη-Πελοπίδα".
Θεωρούμε πως ο Πελοπίδας και οι Λασκαίοι τιμούν το Λουτράκι και δεν θα πρέπει το βιβλίο 

αυτό να λείψει από κανένα σπίτι οικογένειας, που σέβεται και διψά να μάθει την ιστορία του 
τόπου μας. Διατίθεται απ τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας κι απ τον ίδιο τον συγγραφέα (6977 
204621).

Με χαρά υποδεχτήκαμε το βιβλίο του Αντώνη Περώνη 

O Αντώνης Περώνης του Φώτη και της Παναγιώτας Στούπα ή 
Νικολοπούλου γεννήθηκε στο Περιστέρι το 1956.
Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τα έζησε στο Λουτράκι 

όπου από το 1927 είχαν εγκατασταθεί μόνιμα οι πρόγονοί του 
(Ηπειρώτες μαστόροι). Οι γονείς του συμμετείχαν στο ΕΑΜικό 
αντιστασιακό κίνημα μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΔΣΕ.
Τελέιωσε την «Πάντειο», ενώ παράλληλα εργαζόταν ως τυπο-

γράφος.
Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στο φοιτιτικό κίνημα και στη συ-

νοικία του Περιστερίου μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ.
Το 1981, κατόπιν δημοσίου γραπτού διαγωνισμού, προσλήφθηκε 

στην Εθνική Τράπεζα, όπου εργάσθηκε 33 χρόνια (1981-2013) 
σε υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό (Καταστήματα).
Υπηρεσιακά ανελίχθηκε μόνο «κατ' αρχαιότητα». Ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση συνεργαζόμενος 

με την ΕΣΑΚ-Σ και αναδείχθηκε αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου των εργαζομένων 
στην τράπεζα (ΣΥΕΤΕ), καθώς και στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ.

"Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 
(ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΣΚΑΣ) 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΛΑΣΚΑΙΟΙ". 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα....
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Η οικογένεια
Η οικογένεια είναι 

ομάδα ανθρώπων 
που κατά κανόνα ζει 
κάτω από την ίδια 
στέγη και συνδέεται 
με δεσμά αίματος. 
Αποτελείται από τον 
πατέρα, τη μάνα, τα 
παιδιά - αδέλφια 
- που προέκυψαν 
από την ευλογημένη 
συνύπαρξη του ζεύ-
γους.

Η οικογένεια είναι το σχολείο της 
αρετής. Είναι η βάση και η αρχή πα-
ντός πολιτισμού. Είναι ο ακρογωνιαί-
ος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται 
η κοινωνία. Είναι χαρά Θεού κι εστία 
ουρανόθεν ευλογημένη, γι’ αυτό είναι 
το καταφύγιο και ο τόπος αγαλλίασης 
του ανθρώπου.

Είναι ένα από τα ιδανικά για τα 
οποία ο άνθρωπος θυσίασε ό,τι πολυ-
τιμότερο είχε προκειμένου ν’ απολαμ-
βάνει την οικογενειακή αυτοτέλεια, 
τις τέρψεις και τα εξ αυτών απορρέ-
οντα αγαθά.

Είναι το κύτταρο της κοινωνίας και 
σε καμία περίπτωση η ευκαιριακή συ-
νύπαρξη και συγκατοίκηση ενός ζεύ-
γους δεν καλύπτει τον όρο οικογέ-
νεια, έστω κι αν από αυτή τη συνεύρε-
ση προέκυψε κάποιος καρπός.

Ακόμη χειρότερη είναι η «νόμιμη» 
συνύπαρξη ομόφυλων ζευγαριών 
που υιοθετούν παιδιά. Ποιος θα είναι 
ο πατέρας και ποια η μάνα, γιατί την 
οποία τόση μελάνη έχει χυθεί από της 
υπάρξεως του ανθρώπινου γένους; Τι 
θα λέει αυτό το παιδί στο δάσκαλο ή 
στους συμμαθητές του κι αργότερα 
στους φίλους του, όταν τ’ άλλα παιδιά 
θα διηγούνται ιστορίες για την αγάπη, 
τη στοργή, την περιποίηση, τη φροντί-
δα, τις συμβουλές των μανάδων τους;

Οι νόμοι της αρχαίας Σπάρτης δίνα-
νε μεγάλη σημασία στην οικογένεια. 
Ο γάμος και τα παιδιά που θα γεννιό-
ντουσαν από αυτόν θα εξασφάλιζαν 
τη συνέχιση του μεγαλείου της πόλης. 
Έτσι οι άγαμοι θεωρούνταν πρόσωπα 
ανυπόληπτα και παρακατιανά. Λέγε-
ται μάλιστα πως μια μέρα που ο έν-
δοξος Σπαρτιάτης στρατηγός Δερκυ-
λίδας, που ήταν άγαμος, πήγε σε μια 
δημόσια εκδήλωση, όπου παρ’ όλα τα 
αξιώματά του ένας νεαρός Σπαρτιάτης 
δεν παραχώρησε τη θέση του για να 
καθίσει.

Ο στρατηγός ντράπηκε να επικαλε-
στεί τα αξιώματά του κι αρκέστηκε ν’ 
αναφερθεί στην ηλικία του, ρωτώντας 
το στρατιώτη γιατί δεν του παραχώ-
ρησε τη θέση του, αφού είναι νεότε-
ρος.

Κι ο στρατιώτης απάντησε: Γιατί εσύ 
δεν γέννησες εκείνον που αργότερα 
θα δώσει τη θέση του σε μένα.

Κι όλα αυτά επειδή τα τελευταία 
χρόνια ο ιερός θεσμός της οικογένειας 
κλονίζεται ανησυχητικά. Τα διαζύγια, 
οι άγαμες μητέρες, η αγαμία γενικότε-
ρα, η ενδοοικογενειακή βία, οι ξυλο-
δαρμοί, οι δολοφονίες εκατέρωθεν, οι 
ακούσιοι ή εκούσιοι βιασμοί, οι πάσης 
φύσεως εξευτελισμοί του ανθρώπινου 
σώματος με τη χρήση της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας φοριού-
νται πολύ στις μέρες μας, με θύματα 
τα παιδιά, την υπογεννητικότητα, το 
θεσμό της οικογένειας, τον ιστό της 
κοινωνίας.

Αν ζούσε ο απόστολος Παύλος, 
μόνο ο Θεός ξέρει πόσες επιστολές θα 
έστελνε.

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Νομίζει κάποιος απλός αναγνώστης των γεγονότων της επικαιρό-
τητας ότι στον πολιτικό βίο οι νεκροί καθορίζουν το πεπρωμένο 
των ζωντανών,ότι οι παρόντες θαυμάζουν περισσότερο τους 

απόντες από τους εαυτούς τους,ότι η μιμητική[συμψηφιστική λογιστική;] 
της βίας επιχειρεί να υποκαταστήσει την πολιτική πραγματικότητα από 
ένα καθαγιασμένο[;] ομοίωμα του παρελθόντος.Οι μονότονες και ομοι-
ότυπες επαναλήψεις των δήθεν αλυσιδωτών μορφών [αντ]εκδίκησης 
απώλεσαν τον [όποιο] συμ-βολικό τους χαρακτήρα και τις ιστορικές[;] 
αναλογίες τους κι εξακολουθούν ν’αρνούνται τον οποιοδήποτε συμβι-
βασμό[sic].

Δεν πιστεύω ότι έχει νόημα η αναζήτηση ηθικού αυτουργού των 
συνεχιζόμενων ασχημονιών στα βάθη της Ιστορίας,καθώς η μνήμη 
από συνδετικός ιστός ενός λαού έχει μετατραπεί σ’εργαλείο μίσους [;] 
στα χέρια και στο μυαλό κάποιων αυτοδιορισθέντων εισαγγελέων της 
νύχτας.Έχουν άραγε εξουσιοδοτήσει[πότε ,με ποιόν τρόπο και γιατί;] 
τα θύματα των λαθών και παθών του χθες το γδικιωμό για τις πληγές 
και τα τραύματά τους,τη δικαίωση των αγώνων τους σε κάποιον άλλον 
εκτός από την εθνική μνήμη και τη λα’ι’κή αναγνώριση;

Κι από που ως που οι σημερινοί ανώνυμοι τιμωρούν εκπροσώπους θε-
σμών της Δημοκρατίας ή απειλούν απογόνους των προαιώνιων ταξικών 
εχθρών τους[;]στο όνομα ενός φυσικού δικαίου των ‘δίκαιων φόνων’[sic] 
μιάς ατέρμονης βεντέτας χωρίς ηθική βάση ή πολιτισμικές αξίες;

Η εμπιστοσύνη στο νόμο ‘καθ’εαυτόν’,στη δυναμική των όρων και στην 
επιστήμη της ερμηνείας συνιστά απαραίτητη προ’υ’πόθεση της κοινωνι-
κής συμβίωσης.Ακόμα κι όταν ο νόμος δεν ενσωματώνει,ως οφείλει,το 
δίκαιο και δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ως χάρτα ελευθεριών,ακόμα 
κι όταν η παραφθορά του Πολιτεύματος χρησιμοποιεί το Κράτος είτε 
σαν ιδεολογικό λάφυρο,είτε σαν μηχανισμό καταναγκασμών,ακόμα και 
τότε η απ-αλλαγή είναι καθήκον του λαού κι όχι των σφετεριστών της 
λα’ι’κής οργής δημαγωγών κι ‘επαναστατών’.

Αναζητώντας το Τέλειο,το Ιδανικό Κράτος ή καταγγέλοντας το Κακό 
Κράτος συχνά αμελούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στη Δημοκρα-
τία,η κυριότερη των οποίων είναι να την προστατεύουμε από τους 
αυτόκλητους εξωθεσμικούς ‘’προστάτες της’’.Ο[καλός] νόμος πρέπει  
ν’αποτελεί τμήμα της Αγωγής του Πολίτη και οι [καλοί] νομοφύλακες  των 
θεσμών πρέπει να διακρίνονται για την ηθική τους εντιμότητα.Ο νόμος 
είναι απελευθερωτής των δικαιωμάτων κι εκφραστής των κοινωνικών 
ηθικών αρχών,ενώ οι ‘’νόμοι των μαζών’ ή η άρνηση του νόμου από 
τους λα’ι’κιστές συγκροτούν την έννοια του δόλιου χάους.Προσποιητές 
αλήθειες[fake news] δεν αλλοιώνουν μόνο το περιεχόμενο των νόμων 
αλλά και προωθούν την αταξία,την κατά Σόλωνα’δυσνομία’.Στην ίδια 
λογική ο [καλός] πολίτης οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η ελευθερία 
δεν ταυτίζεται με την παρ-ανομία.Πρέπει δε ν’αναρωτηθεί:’αν η  Τάξη 
χωρίς δικαιώματα αποτελεί σκέτη βία,τότε η βία χωρίς δικαιοσύνη τί 
ακριβώς αντιπροσωπεύει;’

Η απάντηση στο ‘Νόμος και Τάξη’ δεν μπορεί να είναι ‘Ανομία και 
Αταξία’και καμμία βία του παρελθόντος δεν νομιμοποιεί την [αντι]βία 
του παρόντος.

ΥΓ.Θυμίζω ότι ο όρος ‘Νόμος’ δεν προέρχεται από το ρήμα ‘Νομί-
ζω’,ώστε η υπακοή σ’αυτόν να εξαρτάται από την προσωπική άποψη/
δόξα εκάστου αλλά ο Νόμος εγγυάται την ελευθερία που αποτρέπει την 
Τυραννία και την Αναρχία,ως κοινή δόξα εκπορευόμενη από το κοινωνι-
κό συμβόλαιο.Επίσης ο όρος ‘Αγορά’ δεν σχετίζεται αναγκαστικά μόνο 
με το ‘Αγοράζειν’ αλλά και με το ΄Αγορεύειν’.Εξαρτάται από την κάθε 
κοινωνία το πως θέλει να τον ερμηνεύει.

ΥΓ2. Ο κόσμος διψάει για αληθινά μυστικά [Α.Σιμιτζής]

Η βία σαν νόμος  
του χθες

Πώς νά’ναι στην πραγματικότητα
η πραγματικότητα;

Αντώνης Σιμιτζής, Οι απαγορευμέ-
νοι καρποί μας

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Στη χθεσινή 
συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμ-
βουλ ίου ,  στα 
εκτός  ημερή -
σιας διάταξης 
θέματα, έλαβε 
το λόγο ο κ. Φί-
λιππας Θυμής, 

δημοτικός σύμβουλος της πα-
ράταξης του Δημάρχου κ. Γεωρ-
γίου Γκιώνη, ο οποίος προέβη 
σε σύντομη ιστορική αναδρομή 
της ίδρυσης του Λαογραφικού 
Μουσείου Περαχώρας, του εκθε-
σιακού του υλικού και της μετα-
φοράς του στο πέτρινο δημοτικό 
σχολείο του χωριού.

Κατά την τοποθέτησή του εξέ-
φρασε βαρύτατες καταγγελίες, 
κατά της Δημοτικής Αρχής, για 
παραβίαση νόμιμων διαδικασιών, 
κανόνων ηθικής και για ποινικές 
κολάσιμες ενέργειες, ενώ είπε, 
χαρακτηριστικά, μεταξύ των άλ-
λων: "Δυστυχώς πολλοί θεατρινι-
σμοί και ψέματα. Και μία ΟΜΕΡΤΑ 
κύριοι, κυρίες και κύριοι, μια σι-
ωπή παντού. Από όλους μας. Συ-
μπολίτευση και Αντιπολίτευση ".

Σημειώνεται ότι ‘‘ΟΜΕΡΤΑ’’ 
είναι ο νόμος της σιωπής της 
μαφίας και του υποκόσμου γε-
νικότερα.  

Για τις βαρύτατες αυτές κα-
ταγγελίες ουδεμία αντίδραση 
υπήρξε, κατά τις έξι ώρες που 
διήρκησε το δημοτικό Συμβούλιο, 
τόσο εκ μέρους της Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Σωτηρίας Κορδαλή όσο και του 
Δημάρχου κ. Γεωργίου Γκιώνη, 
αποδεχόμενοι σιωπηρά την έν-
νοια του όρου ‘‘ΟΜΕΡΤΑ’’ που 
αναδεικνύει το ύψιστο θέμα της 
νόμιμης και ηθικής λειτουργίας 
της Δημοτικής Αρχής, παρά τις 
επανειλημμένες και έντονες το-
ποθετήσεις της παράταξής μας 
να ζητήσουν άμεσα, λόγω της 
θεσμικής τους ιδιότητας, εξη-
γήσεις-διευκρινίσεις, από τον κ. 
Θυμή, για τα λεγόμενά του. 

Η παράταξή μας καταδικάζει 
απερίφραστα αυτές τις τακτικές, 
δεν αποδέχεται και δεν καλύπτει, 
καθ΄οιονδήποτε τρόπο, κανέναν 
κώδικα σιωπής μαφιόζικης συμ-
μορίας και παραδίδει τις βαρύτα-
τες καταγγελίες του κ. Θυμή στην 
κρίση των συνδημοτών μας.  

Ο Επικεφαλής της Παράταξης
και Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Καραπανάγος

‘‘ΠΟΛΛΟΙ 
ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΟΜΕΡΤΑ ΚΥΡΙΟΙ’’
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Καταψηφί-
σαμε τον 
προϋπο -

λογισμό 2022 τονί-
ζοντας:
Καταψηφίζουμε τον 
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό , 
όπως αναφέραμε 
στην Οικονομική Επι-

τροπή, διότι:
1) Στα Έσοδα έχουν εισαχθεί κονδύλια στα 
ανταποδοτικά τέλη και γενικά στα δημοτι-
κά τέλη, δικαιώματα και φόρους που εμείς 
έχουμε ζητήσει μειώσεις της τάξης του 25% 
σε όλα. Είμαστε ένας από τους πιο ακριβούς 
δήμους της χώρας στα τέλη. Το έχετε πει και 
εσείς κ. Δήμαρχε και προεκλογικά και μετε-
κλογικά.
2) Τα Ταμειακά Διαθέσιμα πλησιάζουν τα 
34.000.000€ και είναι αδικαιολόγητα υψη-
λά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές τα τελευ-
ταία χρόνια. Δεν κάνετε έργα, δεν υλοποιείτε 
τεχνικό πρόγραμμα σε σημαντικό βαθμό.
3) Στα Έξοδα 
► Δεν εγκρίναμε το τεχνικό πρόγραμμα. 
Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εξάλλου το φετινό 
πρόγραμμα το υλοποιήσατε σε ελάχιστο πο-
σοστό μόλις 18,9%.
► Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστι-
κών συλλόγων  130.000€. Ποσόν πολύ λίγο 
όσο και πέρσι. Μάλιστα ούτε εγκρίνατε για 
όλους τους συλλόγους, ούτε ακόμα και αυτοί 
που εγκρίναμε τα πήραν οι περισσότεροι.
► Αποκομιδή απορριμμάτων Σολυγείας, Τε-
νέας και Σαρωνικού 110.000€ για νέα ανά-
θεση σε ιδιώτη, όπως κάνατε το 2021. Δια-
φωνούμε στην ιδιωτικοποίηση.
► Προγραμματικές συμβάσεις με το ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΚΤΟ 450.000€. Διαφωνούμε με τις 
συμβάσεις αυτές. Οι περισσότερες μελέτες 
μπορούν να γίνουν από το Δήμο είτε με απευ-
θείας ανάθεση είτε με πρόχειρο διαγωνισμό.
► Αγορές ακινήτων. Έχετε κονδύλια για διά-
φορες αγορές που προέρχονται είτε από την 
προηγούμενη δημοτική αρχή είτε από τη ση-
μερινή και δυστυχώς δεν έχουν γίνει τίποτα 
για την ολοκλήρωσή τους. Δεν τις παρακο-
λουθείτε. Σας αναφέρω:
Αγορά Άσσου-Λεχαίου 15.000
Αγορά Κατακαλίου       30.000

Αγορά Αγγελοκάστρου 13.000
Αγορά Εξαμιλίων         180.000
Αγορά Κάτω Άσσου        5.300
Αγορά Περιγιαλίου        58.000
Αγορά Αγίου Βασιλείου   15.000
► Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού φω-
τισμού 1.125.539€. Διαφωνήσαμε και στην 
Οικονομική Επιτροπή στους όρους διακήρυ-
ξης.
► Εορταστικός φωτισμός 104.982€. Το πο-
σόν είναι πολύ λίγο. Εμείς σας λέμε ως αντι-
πολίτευση βάλτε πολύ περισσότερα κονδύ-
λια. Δώστε εορταστικό φωτισμό σε όλες τις 
συνοικίες (Συνοικισμό, Αγιάννα, Τσακώνικα, 
Αγιαννιώτικα, Άγιο Γεώργιο), σε όλα τα χω-
ριά. Δεν είναι εμφάνιση αυτή στις γιορτές.
► Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση 
των Ιαματικών Πηγών 30.000€. Τι κονδύλι 
είναι αυτό, τόσο υψηλού ποσού. Τι θα κάνει ο 
σύμβουλος με 30.000€
► Τέλος για πρώτη φορά βλέπουμε σε προ-
ϋπολογισμό τόσο μεγάλο αριθμό κατατμήσε-
ων κατά παράβαση κάθε έννοιας διαφάνειας 
και πιθανόν νομιμότητας. Σε 11 περιπτώσεις 
έχετε καταχωρήσει κονδύλια ανά δημοτική 
ενότητα, όπως:
1. Μισθώσεις οχημάτων καθαριότητας 
29.760 χ 3 και 37.200 χ 2
2. Μίσθωση κάδων απορριμμάτων 30.000 χ 
5
3. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 52.361 
χ 5
4. Υπηρεσία αεροφωτογράφησης  15.000 χ 5
5. Μίσθωση οχημάτων Τεχνικών Έργων 
35.000 χ 5
6. Συντήρηση αποκατάσταση παιδικών χα-
ρών 30.000 χ 5
7. Προμήθεια ασφαλτομίγματος 40.000 χ 5
8. Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων 10.000 
χ 5
9. Εργασίες ταφών-εκσκαφών  στα κοιμητή-
ρια 27.000 χ 5
10. Εργασίες αποψίλωσης κοιμητηρίων 
10.000 χ 5
11. Δαπάνες φύλαξης κοιμητηρίων 10.000 χ 
4 και 50.000 χ 1  

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
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«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός από τον 
ευεργετηθέντα αχάριστο»

Η κατ’ εμέ ανάλυση του φαινομένου
«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός από τον 

ευεργετηθέντα αχάριστο»
Η ανάλυση του αποφθέγματος αυτού του 

θυμοσόφου εθιμοφύλακα 
των εθίμων και παραδόσεων ελληνικού λόγου
Ουδείς γνωρίζει την προέλευση του γνωμικού 

αυτού, εκφράζονται διάφορες εικασίες - πάντως 
ελληνική έχει την προέλευση.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση του 
γεγονότος αυτού, γιατί οι ευεργετηθέντςς γίνο-

νται εχθροί των ευεργετούντων και ύστερα από προσωπικές μου εμπειρίες, καθώς και παρόμοιες συγ-
γενών, φίλων και γνωστών μου, κατέληξα στην παρακάτω ανάλυση του παραδόξου αυτού γεγονότος.

1. Εδώ έχουμε το προς εξέταση ευεργετούντα πρόσωπο καλοκάγαθο, καλοσυνάτο με φιλανθρω-
πικά αισθήματα που έχει την ευαισθησία και παρόρμηση το να ευεργετεί τα προσφεύγοντα σε αυτόν 
πρόσωπα.

Δεν ζητά ανταμοιβή ή αναγνώριση. Θέλει μόνο να ευεργετεί με μοναδική του αμοιβή την ηθική 
ικανοποίηση και χαρά του ευεργετηθέντος ότι με τη λύση των θεμάτων του είναι ευχαριστημένος 
και έτσι ο ευεργετών αισθάνεται την ευτυχία ότι η ευεργεσία της καλοσύνης φαίνεται στο πρόσωπο 
του ευεργετηθέντος.

2. Τώρα αναλύουμε τη μετέπειτα των ευεργετημάτων διαδρομή του ευεργετηθέντος.
Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων τελικά οι ευεργετηθέντες γίνονται εχθροί των ευεργετών τους. Γιατί 

όμως συμβαίνει αυτή η αναιτιολόγητη συμπεριφορά και πού οφείλεται ώστε αντί του μάνα χολή 
εναντίον του ευεργετηθέντος προς τον σωτήρα του;

Πάντα κατά την εμπειρία μας η εξήγηση έχει τις ρίζες της:
α) Η για πάντα ηθική υποχρέωση του ευεργετηθέντος προς τον ευεργέτη.
β) Η ικανότητα άλλοι ή άλλος να έχουν τη δύναμη και δικαιοδοσία να ευεργετούν, μεγάλο πλήγμα 

κατά του εγωισμού και της υπερηφάνειας του ευεργετούμενου.
γ) Αισθάνεται μειωμένος στην ομήγυρή του, αφού είναι γνωστή η ευεργεσία προς ωφέλειά του 

και ότι στηρίζεται στην προσφορά άλλων για να λύνει τα προβλήματά του.
Προ των γεγονότων αυτών γεννάται μέσα του η ζήλεια και ο φθόνος κατά του ευεργέτη, τον οποίο 

παντοιοτρόπως πρέπει να ξεφορτωθεί.
Έτσι λοιπόν, με τη ζήλεια του, που κατ’ εμέ είναι η μητέρα που εκπέμπει κάθε κακό, αποφασίζει να 

κηλιδώσει τον ευεργέτη σε τέτοιο σημείο που, όχι μόνο δεν βοηθήθηκε, αλλά είναι ο μεγαλύτερος 
εχθρός του. Τότε μηχανεύεται μικροπαρεξηγήσεις ή δημιουργεί τέτοια κατάσταση, ώστε να αρχίζει 
συκοφαντίες, διαβολές, διασπορά ανήκουστων υβρεολόγιων κατά του σωτήρα του, τον οποίον 
αφήνουν άναυδο και βαριά πληγωμένο τον ευεργέτη που προσφέρει βοήθεια ανιδιοτελώς και τώρα 
φορτώνεται με πικρία και απογοήτευση.

Με τις κοινοποιούμενες αυτές ενέργειες ο ευεργετηθείς, υπούλως και δολίως όχι μόνο πιστεύει ότι 
δεν οφείλει ευεργεσία, αλλά είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του και έτσι φεύγει από πάνω του η εξέλιξη 
της προηγηθείσας εξάρτησης και αποκαθίσταται, κατ’ αυτόν, η αξιοπρέπεια ότι ένας τέτοιος εχθρικός 
ευεργέτης, μόνο κακό ή κακία τού έκανε και ότι από μόνος του χωρίς στυλοβάτες συνεχίζει τη ζωή του.

Εδώ θα ανοίξω το θέμα μου για να συμπεριλάβω στην ανάλυσή μου και τους ανόητους ευεργε-
τηθέντες, τους λεγόμενους βλάκες.

Κατά τη γνώμη μου και τις εμπειρίες μου στο διάβα της ζωής μου θεωρώ ότι δεν υπάρχει αταξική 
κοινωνία.

Έτσι κατατάσσω τις κοινωνικές τάξεις σε έξι κατηγορίες:
1. Στους ενάρετους (πνευματικούς ανθρώπους όλων των βαθμιδών).
2. Επιχειρηματίες.
3. Δημόσιους και Ιδιωτικούς υπαλλήλους.
4. Τεχνίτες και Εργάτες.
5. Ανοήτους (βλάκες) και
6. Γραφικούς (κοροϊδευόμενους), περίεργους, παράξενους, εκκεντρικούς (εκτός βέβαια τους ασχο-

λούμενους με γραφικές τέχνες).
Από όλες τις προαναφερόμενες τάξεις αναλύουμε την πέμπτη (5η) κατηγορία, τους λεγόμενους 

ανοήτους - βλάκες.
Λοιπόν τα άτομα της κατηγορίας αυτής με ύπουλες ενέργειες, κολακείες και υποκρισίες (οι λεγόμενοι 

εξυπνάκηδες) δολιοτρόπως προσφεύγουν στους ευεργέτες για να εξυπηρετηθούν, αφού οι ίδιοι δεν 
έχουν την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων τους.

Τα άτομα αυτά δεν έχουν μετέπειτα εχθρότητα ή ζήλεια κατά των ευεργετών τους, αφού ο σκοπός 
τους και μόνο είναι η βοήθεια και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε παραπάνω. Αφού λοιπόν πάρουν ό,τι 
θέλουν, αγνοούν τους ευεργέτες τους, γυρίζουν την πλάτη ωσάν να μη γνωρίζουν παντελώς τον 
βοηθήσαντά τους. Μόλις αυτό διαπιστωθεί από τον ή τους ευεργέτες, αυτομάτως κόβεται ο γόρδιος 
δεσμός τους και οι παροχές προς τον έξυπνο ανόητο, αφού παύουν οι μελλοντικές παροχές όπως 
π.χ. εύρεση εργασίας, δανεισμοί, φιλοξενίες κ.λπ., φαινόμενα που δεν σταματούν να παρουσιάζονται 
και να γεννά συνέχεια η ζωή.

Στη συνέχεια μεταμέλειας η συγγνώμη των βλακοπονηρών - επανασυνδέσεις με τον ή τους ευερ-
γέτες δεν ευδοκιμούν και οι κουτοπόνηροι είναι οριστικά στο περιθώριο των ευεργετών.

Γνωρίζω ότι η ανάλυση του θέματος αυτού από τη μεριά μου είναι προσωπική. Ανήκει στην Επιστήμη 
της Κοινωνιολογίας και μόνο με θεραπευτές τους Ψυχολόγους - Ψυχιάτρους.

Πολύ θα με ικανοποιούσε αν κάποιοι πλέον ειδήμονες να θελήσουν να μας κατατοπίσουν δια της 
εγκρίτου εφημερίδας σας.

Δέχομαι με ταπεινοφροσύνη σχόλια ή παρατηρήσεις πάνω στην ανάλυσή μου αυτή για το υπαρκτό 
προαναφερόμενο ανθρώπινο φαινόμενο, που ίσως αν όχι παγκοσμίως τουλάχιστον θα υφίσταται σε 
πολλά Κράτη ανθρώπων.

Συμπέρασμα: Ευεργέτες.
Ευεργετούμε δεν αδικούμε. Τα πλήγματα μαθήματα.
Οι καιροί ου πάντα μενετοί «Έστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθ’ ορά» και αυτός είναι «Ο πανταχού 

παρών και τα πάντα πληρών...».
Ανδρέας X. Δήμας

Ανώτατος Αξ/κός της ΕΛΑΣ (ε.σ.)

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΓΙΑΛΟΨΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ κ. ΕΦΡΑΙΜ
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συνέχεια από το φύλλο 470

από την διεύθυνση της εταιρίας, όσο και από τους εκατοντά-
δες τουρίστες. Τα θεμέλια της Δημοτικής Φιλαρμονικής σαν                                                                                                     
Πολιτιστικός φορέας  στην πόλη μας μπήκαν πολύ γερά γρά-
φοντας την δική της ιστορία.  Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε 
και από γεγονός της συμμετοχής (μετά από πρόσκληση)  στο 
κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο (ΟΑΚΑ) στις 19 Σεπτέμβρη στην  
ιστορική συναυλία  του  που έδωσε (ο πρωτεργάτης των Ελ-
λήνων τραγουδοποιών) Διονύσης Σαββόπουλος. Η Δημοτική 
μας Φιλαρμονική άνοιξε την συναυλία παιανί ζοντας στην 

παρέλαση στην είσοδο των καλλιτεχνών στο στάδιο [Μαέστρος της Φιλαρ-
μονικής ήταν τότε ο Λευτέρης Δαρζέντας (συνεργά της στις ενορχηστρώσεις 
& στη Δ/νση Μπάντας του αείμνηστου Λουκιανού Κηλαηδόνη)] (υπάρχει και 
ηχητικό ντοκουμέντο όπου αναγγέλε  ται στο στάδιο η είσοδος της  Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Λουτρακίου).                         
Τα πρώτα μέλη της Φιλαρμονικής, ευγνωμονούν τον Δήμαρχο Μάτση, 

και θεωρούν ότι πατέρας της Δημοτικής Μπάντας, ήταν ο κύριος  Μιχάλης 
Τσούγκος.    
(Δύο από τα πρώτα μέλη της Φιλαρμονικής ο Γιάννης Καλλίρης και ο Βα-

σίλης Γλυκοφρύδης μου είπαν χαρακτηριστικά): Είχαμε τη μεγάλη τύχη να 
συστήσει την μπάντα και να είναι μαέστρος για τα πρώτα χρόνια της, ένας 
δημιουργικός και δραστήριος μαέστρος που χάραξε με προσωπική δουλειά, 
κόπο και επιμονή το μέλλον της Φιλαρμονικής μας.  Ήταν ο αείμνηστος Κίμων 
Μαρκής. Προοδευτικός, άριστα  γνώστης της μουσικής κουλτούρας, στοργι-
κός παιδαγωγός, με ιδιαίτερη ικανότητα να μεταδίδει εύκολα και ευχάριστα 
τη διδασκαλία, αλλά και ταλαντούχος μουσικός όλων των οργάνων. Μας 
παρότρυνε να μαθαίνουμε και άλλα μουσικά όργανα που μας δίδασκε ο ίδιος, 
και συχνά μας  διοργάνωνε μουσικές οι οικογενειακές βραδιές παίζοντας 
πιάνο και κιθάρα. 
Ο Μιχάλης [Λάκης] Τσούγκος ακούραστος εργάτης και γνωστός για την συμ-

μετοχή του στα Πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, από τα κύρια και βασικά 
μέλη της χορωδίας, ήταν ο άνθρωπος που στελέχωσε την Δημοτική Φιλαρ-
μονική επιλέγοντας (λόγω των πολλών γνωριμιών) και παροτρύνοντας τα 
πρώτα μέλη να συμμετέχουν στον καινούργιο Πολιτιστικό φορέα με όραμα και 
προσδοκία για την πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη του Λουτρακίου.  
Ήταν ο εμπνευστής, αλλά και ο δημι-  ουργός της Μαντολινάτας.  Φρόντιζε 
να προσφέρει στα μέλη της Φιλαρμονικής μουσική μόρφωση και εκπαίδευση, 
αλλά και ψυχαγωγία, με επισκέψεις στην Λυρική σκηνή.  Παρακολουθούσε 
πάντα τις πρόβες και τις εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής, και ενδιαφερόταν 
για την καλή λειτουργία της ώστε να δίνει λύσεις για τα τυχόν προβλήματα. 
Μας δίδαξε με τον τρόπο του να αισθανόμαστε σαν μια μουσική οικογένεια, 
με σκοπό να προσφέρουμε ψυχαγωγία στους συνδημότες μας.  

EΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ  
Η ΦΙΛΑΜΟΡΝΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Επιμέλεια-Έρευνα: 
Σ. Γιαλοψός

Από την 1η την 2η και 
την 3η γενιά των μουσι-
κών της Φιλαρμονικής, 
έχουν φύγει από αυτόν 
το μάταιο κόσμο 8 μέλη 
.Σε κανένα από αυτά τα 
μέλη δεν παρευρέθη-
κε η Φιλαρμονική στις 
κηδείες. Ούτε και στην 
κηδεία του ανθρώ-
που, που κυριολεκτικά 
δημιούργησε την Φι-
λαρμονική του κυρίου 
Τσούγκου. Με πρόταση 
του Διοικητικού μέλους 
της Φιλαρμονικής Γιάν-
νη Καλλίρη το 1983 
ο Δήμαρχος Γιάννης 
Γιωτάκης,  διορ-  γάνω-
σε τιμητική εκδήλωση 
στο κέντρο «Νεράιδα» 
όπου αναγνωρίζοντας 
την μουσική πολιτιστική 
προσφορά στα παλιά 
μέλη της Φιλαρμονικής, 
ευχαριστώντας τους  
έναν έναν, τους έδωσε 
αναμνηστικούς  επαί-
νους.  Έκτοτε ο Δήμαρ-
χος [Γιωτάκης] σε όλες 
τις Πολιτιστικές  εκδη-
λώσεις (όχι μόνον της Φιλαρμονικής)  έστελνε προσκλήσεις σε όλα τα παλαιά 
μέλη της Φιλαρμονικής αναγνωρίζοντας, την μικρή ή μεγάλη προσφορά τους.

 Γιάννης  Μ. Καλλίρης – Γιάννης  Γιωτάκης 

 Έπαινος (Μαρίας Σκλαβου)

Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Εκτός του Γ. Γιωτάκη

ΤΑ ΣΥΚΑ-ΣΥΚΑ ΚΑΙ Η ΣΚΑΦΗ-ΣΚΑΦΗ
83 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
1. Δωρεάν περίθαλψη για 2.500.000 ανασφά-
λιστους.
2. Διαγραφή των βεβαιωμένων στην εφορία 
οφειλών όσων ανασφάλιστων νοσηλεύτηκαν σε 
δημόσιο νοσοκομείο επί εποχής Σαμαρά.
3. Κατάργηση του πεντάευρου στα νοσοκομεία 
για όλους τους ασφαλισμένους.
4. Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ για όλους 
τους ανέργους.
5. Επίδομα ενοικίου και στέγασης.
6. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
7. Αύξηση του επιδόματος των παιδιών κατά 80%.
8. Αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%.
9. Κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.
10. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των 
ελεύθερων επαγγελματιών ανάλογα με τα εισο-
δήματά τους.
11. Εκατόν είκοσι δόσεις σε εφορίες και ασφαλι-
στικά ταμεία για ελεύθερους επαγγελματίες και 
φυσικά πρόσωπα με διαγραφή των προσαυξή-
σεων έως 100% και δικαίωμα συνταξιοδότησης.
12. Επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση από 24% 
σε 13%.
13. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 
13%.
14. Μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στο φυ-
σικό αέριο από 13% στο 6%.
15. Εξαγγελία μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 30% 
σταδιακά.
16. Απαλλαγή από την εισφορά κοινωνικής αλλη-
λεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.
17. Μείωση εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης 
από 6% στο 2% για εισοδήματα από 20.000 έως 
30.000 ευρώ.
18. Μόνιμη “13η σύνταξη” (αναλογική) στους 
συνταξιούχους.
19. Τα οικονομικά σκάνδαλα (πχ Novartis, ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ κτλ) στη Δικαιοσύνη.
20. Σχολικά γεύματα. σε 153.244 μαθητές, 950 
σχολείων, 63 Δήμων.
21. Ακύρωση περικοπής συντάξεων από 1/1/2019 
και αύξηση 620.000 συντάξεων από την αρχή 
του 2019.
22. Μείωση της ανεργίας κατά 9%.
23. Μείωση της ανεργίας των νέων κατά 23%.
24. 360.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2015.
25. Μείωση της αδήλωτης εργασίας από το 20% 
στο 8% μέσω της ανασύστασης του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας.
26. Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας.
27. Αύξηση των κρατικών δαπανών για την πρό-
νοια από 780 εκατ. το 2014 σε 3 δις το 2019.
28. Ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων 
(Ιόνια οδός, Ε65, Πάτρα-Κόρινθος, Αθήνα-Θεσ/
νίκη Τέμπη,Μαλιακός, Κλειδί) με επανεκίνηση των 
έργων και επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων 
με όφελος 780 εκατ. για το δημόσιο.
29. Νέος νόμος για τα κατοικίδια. Τσιπάκια, μετα-
βολή στοιχείων, πρόστιμα για κακοποίηση, βρομιά,, 
εγκατάλειψη ζώου, ανεπαρκείς χώρους κλπ
30. Απορρόφηση 100% τον κονδυλίων τις Ευρω-
παϊκής Ένωσης για έργα. Ούτε ένα ευρώ χαμένο.
31. Πλατφόρμα για υιοθεσίες και αναδοχές, 
απόλυτη διαφάνεια, εκπαίδευση γονέων, χτύπημα 
πωλήσεων βρεφών.
32. Θεσμοθέτηση διαδικασίας για την ίδρυση και 
λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
33. Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνονται πλέον 
και ομόφυλα ζευγάρια.
34. Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια.
35. Επίλυση του “Μακεδονικού” με εθνικά επωφε-
λή τρόπο, που προώθησε τα εθνικά συμφέροντα.
36. Επαναφορά 2500 καθηγητών ΕΠΑΛ (Επαγ-
γελματικό Λύκειο) οι οποίοι βρίσκονταν σε δια-
θεσιμότητα.
37. Αναβάθμιση των ΕΠΑΛ μέσω του προγράμμα-
τος ΜΝΑΕ (ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ) πρό-
σβαση των αποφοίτων μας σε όλες ανεξαιρέτως 
τις πανεπιστημιακές σχολές με αυξημένο ποσοστό.
38. Πρόσληψη ψυχολόγων καθώς και εφαρμογή 
της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ταυτόχρονη 
διδασκαλία από ΔΥΟ φιλολόγους και ΔΥΟ μα-
θηματικούς.
39. Εφαρμογή του 4ου έτους μαθητείας όπου 
οι απόφοιτοι αναβαθμίζουν το πτυχίο τους, απο-
κτώντας επαγγελματική εμπειρία λαμβάνοντας 
το 75% του κατώτατου μισθού και με πλήρη 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ένσημα.
40. Επαναφορά σχολικών φυλάκων, δημοτικών 
αστυνομικών, προσωπικού των ΑΕΙ.
41. Άνοιγμα της ΕΡΤ.
42. Ιθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών.
43. ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ. 
44. Αδειοδότηση των καναλιών με σημαντικά 
έσοδα για το κράτος.
45. Επαναφορά σχολικών φυλάκων.
46. Επαναφορά δημοτικών αστυνομικών.
47. Επαναφορά προσωπικού των ΑΕΙ.
48. Κατατίθεται το νομοσχέδιο που κυρώνει τις 
επί μέρους συμβάσεις με το Ίδρυμα ΝΙΑΡΧΟΥ, για 
την προμήθεια δύο αεροπλάνων αεροδιακομιδών 
και την επισκευή των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ (25 
εκατομ. ευρώ).
49. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
PET-CT KAI 4 KΥΚΛΟΤΡΟΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ που θα τοποθετηθούν στα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία Ηρακλείου Λάρισας, 
Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων και στο Παπαγεωρ-
γίου (το ένα κυκλοτρόνιο). Το Νομοσχέδιο-κύρωση 
συμβάσεων θα ψηφιστεί ως την Παρασκευή.
50. Επαναφορά του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν 
στο Δημόσιο.
51. Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
52. Κατάργηση του νόμου περί επιστράτευσης σε 
περίπτωση απεργίας.
53. Αύξηση του ορίου δαπανών των νοσοκομείων 
από το 1,5 δισ ευρω του 2015 στα 1,850 δις 
του 2018.
54. Ο ΕΟΠΥΥ που το 2015 όφειλε 2 δισ. ευρώ σε 
ιδιώτες παρόχους, τώρα έχει οφειλές μικρότερες 
απο 100 εκατομμύρια ,και πληρώνει τους ιδιώτες 
παρόχους σε 60-90 μέρες από την υποβολή με 
ηλεκτρονική εκκαθάριση.
55. Τα Δημόσια Νοσοκομεία που το 2014 όφειλαν 
735 εκατομμύρια ευρώ έχουν τώρα ταμειακό 
πλεόνασμα 260 εκατομμύρια ευρώ.
56. Τα νοσοκομεία έχουν επάρκεια σε υλικά, 
αντιδραστήρια, αναλώσιμα και δεν σε στέλνουν 
να τα αγοράζεις από φαρμακεία.
57. 19.500 προσλήψεις μέχρι σήμερα στις δομές 
της Δημόσιας Υγείας, με άλλες 4.500 χιλιάδες σε 
διαδικασία προκήρυξης και διορισμού.
58. Αντικατάσταση των εργολαβικών συνεργεί-
ων καθαρισμού κ.α. και υπογραφή συμβάσεων 
εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς για τους 
εργαζόμενους στα νοσοκομεια με ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση 20-30% της δαπάνης.
59. Νέα νοσοκομεία σε Σαντορίνη και Λευκάδα.
60. Μειωμένη στρατιωτική θητεία σε όλα τα 
αγόρια τριτέκνων-πολυτέκνων οικογενειών και 
όχι μόνο στους πρωτότοκους.
61. Δικαίωση μετά από 18 χρόνια των επιτυχό-
ντων του ΑΣΕΠ από το 1998.
62. Προσλήψεις στο δημόσιο από 1 προς 5, έγινε 
1 προς 3.
63. Καθιερώθηκε ως κρατική αργία η δεύτερη 
μέρα των Χριστουγέννων.
64. Εξυγείανση και πέρασμα στο δημόσιο έλεγχο 
του ΟΑΣΘ.
65. Διαδοχικά ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό 
που έφτασε στο επίπεδο των 30,1 εκατομμυρίων 
τουριστών σε ένα χρόνο, συνεισφέροντας το 
30.9% του ΑΕΠ.
66. Το 2018 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην 
Ελλάδα φτάσαν τα 3,606 δισεκατομμύρια €, για 
πρώτη φορά στην ιστορία, σπάζοντας το ρεκόρ 
που ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2017, με 
3,597 δις.
67. Οι εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων έφτασαν 
τα 24,34 δις € το ’18, αυξημένες από το προηγού-
μενο ρεκόρ, του ’17.
68. Η Ελληνική ναυτιλία, σαν σύνολο τόνων χω-
ρητικότητας φορτίου, ανέβηκε από την τέταρτη 
θέση παγκοσμίως στην πρώτη.
69. Κατάργηση των φυλακών τύπου Γ.
70. Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών δομών σε ΟΛΕΣ 
τις φυλακές της χώρας.
71. Ψήφος στα 17.
72. Ανοιγμα των ναυπηγείων της Σύρου.
73. Κλείσιμο της σκανδαλώδους ΑΕΠΙ και απο-
στολή των υπαιτίων στη Δικαιοσύνη.
74. Βιβλία στα σχολεία, καθηγητές απο την 
αρχή της σχολικής σαιζόν (ήδη αποστέλλονται 
στα Δημόσια Σχολεία τα βιβλία για την επόμενη 
σχολική χρονιά).
75. Σωτηρία από το κλείσιμο των μουσικών σχο-
λείων και ίδρυση καινούργιων, και με σύμβαση 
με το ίδρυμα Νιάρχος για τον εξοπλισμό τους με 
μουσικά όργανα.
76. Εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής 
αναθεώρησης, για την κατάργηση της σκανδα-
λώδους διάταξης περί ευθύνης υπουργών, την 
κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του 
κράτους, τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας, 
την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της 
Δημοκρατίας από πρόωρες εκλογές, την αναθε-
ώρηση του άρθρου 3 για τις σχέσεις Πολιτείας-
Εκκλησίας, την κατοχύρωση του πολιτικού όρκου, 
την κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων και 
κοινωνικών αγαθών, την υποχρεωτική βουλευτική 
ιδιότητα του πρωθυπουργού, κ.α.
77. Καθιέρωση του Κλεισθένη και της απλής 
αναλογικής ως εκλογικού συστήματος, αλλά 
και θεσμών άμεσης δημοκρατίας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.
78. Αποκατάσταση και σημαντική αναβάθμιση του 
διεθνούς κύρους και της γεωπολιτικής θέσης της 
χώρας, με συμμαχίες που εδραιώνουν την ισχύ 
της στον τομέα της ενέργειας και των διεθνών 
δικτύων εμπορευματικών μεταφορών.
79. Διαχείριση του προσφυγικού μέσα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες με τρόπο που ανέδειξε διεθνώς 
τη χώρα σε πυλώνα υπεράσπισης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και των διεθνών συνθηκών, 
παρά τις πολλές ελλείψεις και τα προβλήματα.
80. 10.000 μονιμες προσληψεις στη Μεση Εκ-
παιδευση.
81. 10.000προσληψεις μονιμου προσωπικου στις 
υπηρεσιες καθαριοτητας των Δημων.
82. Μονιμοποιηση 3.000 εργαζομενων στο «Βο-
ηθεια στο Σπιτι».
83. Ακυρωση μειωσης αφορολογητου απο το 
2020……
  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ….
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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

Έχει γραφεί πως η ανθρώπινη ιστορία μας στηρίζεται σε δύο πόλους. 
Ο ένας πόλος είναι αυτών που τη δημιουργούν. Ο άλλος πόλος είναι 
αυτών που τη γράφουν. Τώρα το ποιος πόλος είναι πιο σημαντικός είναι 
ένα απέραντο ερώτημα για τον κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Γεγονός 
πάντως είναι πως η ιστορία μας ξεκινά από την προηγούμενη γενιά, με 
στόχο να διδάξει τη νεότερη, για τα όποια καλά ή λάθη της.
Πρέπει να γίνει δεκτό πως η κάθε γενιά γράφει ιστορία με τις ιδέες της 
εποχής της. Έτσι πρέπει να κρίνεται από τη νεότερη γενιά. Σήμερα δεν 
μπορούμε να κρίνουμε τα εργατικά με την εποχή της δουλείας. Τότε οι 
άνθρωποι έκαιγαν τα δάση για να φτιάξουν σπίτια κλπ. Σήμερα αυτά 
είναι παράνομα.
Έτσι λοιπόν τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι όλα σωστά, όμως δεν είναι και όλα λά-
θος. Για το λόγο αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, το θεμέλιο της γνώσης μας είναι η ίδια 
η ιστορία μας. Αυτό το θεμέλιο αλλάζει από γενιά σε γενιά. Το σημαντικό όμως είναι 
να μην αλλάζουν οι αξίες που έχουν ανθρωπισμό. 
Ο ελληνικός ανθρωπισμός είναι ο δρόμος που βοηθά τον όποιο άνθρωπο να μάθει 
ό,τι χρήσιμο για την κρίση του. Ο Αριστοτέλης έλεγε πως «η ιδέα δεν προϋπάρχει της 
εμπειρίας». Ο ανθρωπιστής Σωκράτης έλεγε: «Ένα μωρό νεογέννητο με το κλάμα του 
στέλνει μηνύματα στη μητέρα του πως πεινά ή πονά».

Β. Βεκούσης

Τα ιστορικά γεγονότα έχουν δύο πόλους

Η βία είναι κτηνώδης δύναμη
δεν είναι φάρμακο…

Βία: Η άσκηση σωματικής ή άλλης δύναμης εξαναγκασμού ή η χρησι-
μοποίηση απειλών με σκοπό την επιβολή της θέλησης κάποιου με βία, π.χ. 
Ερντογάν - Τουρκία, η δολοφονία του Άλκη).

Επιγραμματικά: Τι μας λένε οι σοφοί και ο κόσμος, ο λαός για τη βία 
στην τρέλα της καθημερινότητας;..

• Θερίζεις αυτό που έσπειρες. Η βία προκαλεί πάντα βία.
• Να μην κάνεις τίποτα με τη βία. (Κλεόβουλος) (Σέλλεϋ)
• Όταν δείρεις το σκυλί, το κακό κυνήγι κάνει. (παροιμία)
• Η βία δεν είναι ισχύς, αλλά έλλειψη ισχύος. (Έμερσον)
• Το σιδερένιο λεπίδι πολλές φορές προκαλεί πράξεις βίας. (Όμηρος)
• Η ευγένεια και η λογική είναι ισχυρότερα της τυφλής βίας. (Δ.Χ.)
• Η αποχή από κάθε μορφή βίας όταν εκδηλώνεται κατά ενεργητικό τρόπο, σημαίνει 

αγάπη για καθετί που υπάρχει στη ζωή, σημαίνει αγάπη ιδανική… (Μ. Γκάντι)
Η χρήση βίας είναι πολύ φτωχή λύση για κάθε πρόβλημα. Δεν φέρνει κανένα αποτέ-

λεσμα η βία που ασκείται δίχως κάποιο σκοπό. Αγαπάμε τη βία ενδόμυχα και γι’ αυτό 
προσέχουμε πολύ λίγο ποιες είναι οι συνέπειές της. = παραλογισμός.

Σήμερα είναι φοβερά επικίνδυνο να θέλει κανείς να μείνει Άνθρωπος: Άθλος.
Υ.Γ.: Η δύναμη χωρίς αγάπη είναι ζωή και ενέργεια ξοδεμένη μάταια… Ποτέ μη μετα-

χειρίζεσαι βία, δεν είναι λύση. Έλεος. Η μη βία είναι έργο σωφρόνων ανθρώπων, η βία 
παράφρονων!..

Εύχομαι η σωφροσύνη και η αγάπη να σας συντροφεύει «δια βίου»…
Ο καλός θεός να βοηθήσει

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Όπως είναι γνωστό, τη δεκαετία του 1980-90 ξεκί-
νησε η μαζική εξάπλωση των πολυεθνικών εται-
ρειών, αλλάζοντας τόπο, πηγαίνοντας σε γειτονικά 

ή μακρινά σημεία δραστηριοποίησης. Ας μην ξεχνάμε στο 
σημείο αυτό τι συνέβη στην πατρίδα μας, όπου μικρές και 
μεγάλες βιομηχανίες ...μετακόμισαν σε βόρεια από εμάς 
κράτη, αφήνοντας σε εμάς τα χρέη τους και στρατιές 
ανέργων.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί το βασικό, θα μπορούσε 
να πει κάποιος, χρονικό σημείο εκκίνησης της λεγόμενης 
“παγκοσμιοποίησης”. Σήμερα λοιπόν μερικές εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες πολυεθνικές εταιρείς με πολύ μεγάλο “τζίρο” 
- κύκλο εργασιών - ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, οι 
δε ιδιοκτήτες ή επικεφαλής αυτών των εταιρειών ελέγχουν 
την παγκόσμια οικονομία, αποτελώντας - δημιουργώντας 
ένα club οικονομικά ισχυρών ανθρώπων που ονομάζεται 
Υπερεθνική Ελίτ και η οποία ουσιαστικά κυβερνά τους λα-
ούς οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά.

Η κατά κύριο λόγο οικονομική αυτή ελίτ έχει στοχεύσει 
στον έλεγχο των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπου 
τον πλέον σημαντικό ....

Φίλοι μου σήμερα όλα τα κινήματα έχουν κυριολεκτι-
κά συντριβεί από την ωμή αστυνομική βία αλλά και από 
συνεχώς καινούργια... εφευρήματα, όπως είναι αυτά που 
παρασκευάζονται μέσα σε βιολογικά - βιοχημικά εργαστή-
ρια, π.χ. ο κορονοϊός.

Έχει λοιπόν αποδειχθεί ότι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου 
των λαών είναι ο φόβος, το κλείδωμα των πολιτών στα 
σπίτια, αλλά και η μείωση των απολαβών των εργαζομένων 
και συνταξιούχων. 

Ο κορονοϊός αποδείχθηκε ότι παίζει τον πλέον κρίσιμο 
ρόλο στον έλεγχο των πολιτών που είναι κλεισμένοι στα 
σπίτια τους, ζουν με το φόβο, την οι-
κονομική αβεβαιότητα, αποτρέποντας 
έτσι την όποια αντίδραση ή δημιουρ-
γία νέων κινημάτων. Ο κορονοϊός 
φυσικά και υπάρχει, πλην όμως η πα-
γκοσμιοποίηση και μόνο αυτή κατά τη 
γνώμη μου είναι ο κύριος παράγοντας 
για την ταχύτατη εξάπλωσή του.

Γιάννης Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής ΤΕΙ-ΤΕΕ

Παγκοσμιοποίηση, Νέα 
Διεθνής Τάξη (ΝΔΤ) 

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

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ

Ο Συνδυασμός του κ. Κα-
ραπανάγου απάντησε: 
Όπως γνωρίζετε, η  Δημοτική 
Αρχή Γεωργίου Γκιώνη έχει 
ήδη αποφασίσει τη μίσθω-
ση του Υδροθεραπευτηρίου 
Λουτρακίου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τουριστικής 
Α.Ε., την 17η Ιανουαρίου 

2022, αιφνιδιάζοντας τους πάντες γιατί  το θέμα της 
βιωσιμότητας του Υδροθεραπευτηρίου δεν έχει  συζη-
τηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Μια απόφαση μίσθωσης που ελήφθη στο ''αποστει-
ρωμένο'' και ''ασφαλές'' περιβάλλον της Τουριστικής, 
λόγω της πλειοψηφίας των μελών, που έχουν οριστεί, 
από τον κ. Γκιώνη,  στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως 
και η απόφαση για δημοπράτηση των τευχών του δι-
αγωνισμού για τη μίσθωσή του. 
O κ. Γκιώνης έχει την πολιτική  ευθύνη για το παρελ-
θόν και το παρόν του Υδροθεραπευτηρίου, αφού ήταν 
αυτός που το έφτιαξε, χρεώνοντας με 20 εκατομμύρια 
ευρώ τους δημότες για την κατασκευή του και εκταμι-
εύοντας δάνειο ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, από την 
Εθνική Τράπεζα, βάζοντας, ως ενέχυρο, το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, 
που λαμβάνει, ετησίως, ο Δήμος, από το Καζίνο, με απο-
τέλεσμα τον απόλυτο στραγγαλισμό της οικονομίας του 
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
Ο κ. Γκιώνης απέτυχε στη διαχείριση του Υδροθερα-
πευτηρίου και το ομολόγησε κυνικά. Στην εισήγησή 
του, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής Α.Ε., 
ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι "Η μίσθωση του Spa 
είναι αναγκαία επειδή έχει τεράστιες δυνατότητες για 
να απογειωθεί", ξεχνώντας να αναφέρει γιατί η Δημο-
τική Αρχή, με τον ίδιο στο "τιμόνι του πιλότου", άφησε 
το SPA καθηλωμένο στο έδαφος, τόσα χρόνια, αντί 
να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητές του, ώστε 
το ‘‘κόσμημα’’ του  Δήμου μας να αποτελέσει μεγάλη 
πηγή εσόδων.
Όμως, αυτό που ενδιαφέρει τους συνδημότες μας είναι 
το μέλλον του Spa. Και το μέλλον είναι αυτό που πρέπει 
να συζητηθεί. Ως εκ τούτου  ο κ. Γκιώνης υποχρεούται 
να μας γνωρίσει, εκ των προτέρων, τις επόμενες κινή-
σεις του, οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια, θέτοντας, όλα τα δεδομένα, δημόσια, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
Η Παράταξή μας θέλει να πιστεύει ότι, η απόφαση της 
μίσθωσης του Υδροθεραπευτηρίου και των όρων αυτής, 
δεν θα υλοποιηθεί πριν την ανακοίνωση των συμπε-
ρασμάτων της νέας μελέτης για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας του 
Δήμου (Tουριστική A.E.), που ανατέθηκε στην Ernst & 
Young (εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών), 
στην ίδια συνεδρίαση. 
Επομένως, σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διασφα-
λίσουμε εκείνους τους όρους μίσθωσης που θα είναι 
οι πιο επικερδείς για τον Δήμο μας.

Ο Συνδυασμός του κ. 
Δημήτρη Βασιλείου απά-
ντησε: 

Κ. Διευθυντά,
Ευχαριστούμε πολύ για 

την ευκαιρία που δίνεται 
στους επικεφαλής των 
Δημοτικών Παρατάξεων 
του Δημοτικού  Συμβου-
λίου μας να παραθέσουν 

τις απόψεις των, στο θέμα της ενοικίασης του 
ΣΠΑ, μέσω της εγκρίτου τοπικής εφημερίδας σας.

Επειδή είναι γνωστή η δεινή οικονομική θέση 
στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία του δήμου  
που κατέχει το υδροθεραπευτήριο της πόλης μας, 
(19.000.000 Ευρώ ζημίες, όπως αναφέρεται στον 
τελευταίο ισολογισμό της ̈ Τουριστικής Λουτράκι 
Α.Ε Ο.Τ.Α¨ μέχρι την δημοσίευση του ισολογισμού 
του…), η ανάγκη της ενοικίασης είναι, αν μη τι 
άλλο, εμφανέστατη και θα έπρεπε να έχει γίνει 
χρόνια πριν. 

Πριν όμως την ενοικίαση, είναι απαραίτητο να 
απαντηθούν,  μετά από σχετική και σοβαρή έρευ-
να, κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα.

1.Γιατί η Τουριστική δημιούργησε αυτό το τε-
ράστιο χρέος;

2.Τι ενοίκιο πρέπει να απαιτηθεί, για ένα ακί-
νητο που έχει στοιχίσει στους Δημότες πάνω από 
20.000.000 Ευρώ και σοβαρό μέρος του κόστους 
κατασκευής οφείλεται και μέχρι σήμερα, όχι στον 
κατασκευαστή εργολάβο αλλά στον γνωστό μας 
επιχειρηματία κ. Comer, ο οποίος εξαγόρασε 
την απαίτηση που είχε ο κατασκευαστής από το 
Δήμο μας;

3.Πόσο αδιάβλητος θα είναι ο διαγωνισμός για 
την ενοικίαση; Τούτο το ερώτημα πρέπει να απα-
ντηθεί, επειδή γνωρίζουμε αυτούς τους οποίους 
ο Δήμος θα εμπιστευτεί την σύνταξη των όρων 
ενοικίασης και των όρων που πρέπει να πληρούν 
οι υποψήφιοι ενοικιαστές. 

4.Γιατί ο επικεφαλής της διοικούσας το δήμο 
παράταξης κατάλαβε τώρα, ότι το ΣΠΑ πρέπει 
να ενοικιαστεί για να μπορέσει, όπως ο ίδιος μας 
είπε, να ¨απογειωθεί¨, ενώ πριν κάποια χρόνια 
ήταν λάβρος κατά της ενοικίασης; Τι έχει αλλάξει 
τώρα;  

5.Θα ληφθεί, τέλος, η απαραίτητη μέριμνα για 
την προστασία του Ιαματικού Νερού, που όπως 
όλοι γνωρίζουν, διέπετε από κάποιους προστα-
τευτικούς νόμους; 

Αυτά είναι τα ερωτήματα που ο πρόεδρος της 
¨Τουριστικής Λουτράκι α.ε ΟΤΑ¨  δεν δέχτηκε 
καν να συζητήσει στη συνεδρίαση του Δ/Σ της 
εταιρείας και ανάγκασε σύσσωμη την αντιπολί-
τευση να ζητήσει τη σύγκλιση έκτακτης γενικής 
συνέλευσης των μετόχων, δηλαδή των Δημοτικών 
Συμβούλων, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να τοποθετηθούν 
για το σοβαρότατο θέμα της ενοικίασης του ΣΠΑ. 

Ο Συνδυασμός του κ. 
Λογοθέτη απάντησε: 

Είμαστε υπέρ στο να 
δούμε τη μίσθωση του ΣΠΑ 
διατηρώ όμως τις επιφυ-
λάξεις ως προς το αντίτιμο 
και κυρίως για τους όρους 
που μπορούν να θέσουν 
μελλοντικά οικονομικοί 
σύμβουλοι της εταιρίας, 

τους οποίους μπορεί να διαφωνούμε.
Ο Συνδυασμός της κ. 

Πρωτόπωππα απάντησε 
με μια αίτηση προς τον 
πρόεδρο και δημοτικό σύμ-
βουλο της Τουριστικής: 
H παράταξή μας ΔΥΝΑΜΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ έχει καταθέσει  
αίτηση στο Δ.Σ της Τουριστι-
κής Λουτρακίου 17-01-2022 
και στο δημοτικό συμβούλιο 

της 9ης Φεβρουαρίου για το θέμα της εκμίσθωσης του 
Υδροθεραπευτηρίου. 

                                                                 ΑΙΤΗΣΗ
Δημητρίου Κοντού, μέλους του Δ.Σ της Τουριστικής  

ως εκπροσώπου της δημοτικής παρατάξεως "ΔΥΝΑΜΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ"

Προς,

Τον  Κο Πρόεδρο και το Διοικητικό συμβούλιο της 
Τουριστικής.-

***********************************************
Επί του θέματος  της εκμισθώσεως του υδροθερα-

πευτηρίου,  πριν αποφασιστεί η εκμίσθωση, θα πρέπει 
για λόγους προστασίας και εξασφάλισης από κινδύνους 
ολοκληρωτικής απώλειας  του υδροθεραπευτηρίου 
και της περιουσίας της Τουριστικής να ανατεθεί σε 
δικηγόρο ή στον νομικό σύμβουλο της Τουριστικής 
η εξέταση και η γνωμοδότηση επί του εξής θέματος, 
αφού τεθεί υπόψη του η όλη οικονομική και νομική 
κατάσταση  της εταιρείας:

"Εάν βάσει της νομικής και πραγματικής καταστάσεως 
του υδροθεραπευτηρίου και γενικά της Τουριστικής 
(Οικονομική κατάσταση, Χρέη προς τρίτους γενικώς, 
εκκρεμείς δίκες, δικαστικές αποφάσεις, κατασχέσεις, 
εκκρεμείς πλειστηριασμοί, προσημειώσεις υποθήκης 
κλπ) η εκμίσθωση του υδροθεραπευτηρίου δημιουργεί 
κινδύνους ή μπορεί να επιφέρει δυσμενείς νομικές και 
οικονομικές συνέπειες και ποιες συγκεκριμένα." 

  Ο Αιτών σύμβουλος
Δημήτριος Κοντός
ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ο επικεφαλής του συνσυα-
μού «Με τους Πολίτες Μπρο-
στά», κ. Κωνσταντίνος Λογο-
θέτης, καθώς επικαλέσθηκε 
εγγράφο της Ernst & Young, 
με το οποίο, διερευνάται η 
πώληση του ποσοστού που 
κατέχει ο Δήμος στην Κοι-
νοπραξία από τον δήμαρχο 
χωρίς να υπάρχει εξουσιοδό-
τηση – όπως υποστήριξε ο κ. 

Λογοθέτης- για κάτι τέτοιο!
Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ernst & Young, έχει αναλάβει την εκπόνηση 

μελέτης αποτίμησης για την συμμετοχή της Λουτράκι Α.Ε. στην Κοινο-
πραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ Λουτράκι Α.Ε. και στην Club 
Hotel Casino Loutraki Α.Ε. με θέμα την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε 
Ανώνυμη Εταιρεία.

Ακολουθεί ολόκληρη η αποκαλυπτική τοποθέτηση του κυρίου Λογοθέτη 
για το συγκεκριμένο θέμα :

« Όταν ο κύριος Γκιώνης, έθεσε μια νέα εταιρεία με απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, την Erns & Young, για να κάνει μια δουλειά, στο 
έγγραφό της αυτή η εταιρεία, ξέρετε τι λέει στην περιγραφή της εργασί-
ας; Σας το διαβάζω: Ο πελάτης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 16% επί της 
Κοινοπραξίας, εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του προαναφερθέντος 
ποσοστού εφεξής (συναλλαγή). Ποιός έδωσε το δικαίωμα στον κύριο 
Γκιώνη να διερευνήσει την πώληση ή τη συμμετοχή μας στο Καζίνο; Ποιός 
έδωσε τη δυνατότητα να κάνει αυτό το ερώτημα ο κύριος Δήμαρχος; Αυτό 
είναι Κολοσιαίο. Ποιός εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο να διερευνήσει την 
πώληση του ποσοστού μας; Κι εγώ λέω, μήπως αυτό είναι ο λόγος που 
δεν συζητάμε καν για την Ανώνυμη Εταιρεία, που ήρθε καινούρια πρότα-
ση από τους συναιτέρους μας; Μήπως προσπαθούν να πουλήσουν μόνοι 
τους το ποσοστό μας για να κάνουν μόνοι τους την Ανώνυμη Εταιρεία; 
Το λέω ευθαρσώς και ευθέως!»

ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΑ ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ:

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ!


