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ΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

με συντονισμενες ενεργειες 
των τεχνικων υπηρεσιων & 

της δημοτικης αρχης γκιωνη, 
εξασφαλιστηκε η υλοποιηση της 

αντιπλημμυρικης προστασιας  
λουτρακιου... 

Η περίοδος των εκπτώσεων μπορεί 
να αργεί ακόμα, ωστόσο, ο Δήμος 

Λουτρακίου, αποτελώντας για ακόμη 
μια φορά πρότυπο πρωτοπορίας, 

όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, 
προπορεύεται έναντι άλλων και κάνει 

εκπτώσεις μισθίων και ποσοστών.

Ένα μεγάλο έργο, 20 εκατομμυρίων € που 
αφορά την αντιπλημμυρική προστασία του 

Λουτρακίου, εξασφαλίστηκε από την δημοτική 
αρχή Γκιώνη και βρίσκεται στο ελεγκτικό 

συνέδριο,  για τον προβλεπόμενο  προσυμβατικό 
έλεγχο, ώστε να λάβει τις τελικές συγκρίσεις, 
για  να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του! Στην 

επιτυχία του  εν λόγω  εγχειρήματος, συνέβαλαν  
αποφασιστικά και οι τεχνικές υπηρεσίες του 

δήμου Λουτρακίου, που  δούλεψαν μεθοδικά, 
υπό  την επιστημονική καθοδήγηση και την 
αναγνωρισμένη πολύχρονη εμπειρία, του   

προϊστάμενου τους,  του κ. Δημήτρη Μακρίδη! 

Η ΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ  
& (ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ) ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
«ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ»!!

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

▶ ΣΕΛΙΔΑ 2 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 8 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 4 

Το 2010 ήταν η χρονιά 
για αλλαγή στο δημοτικό 
σκηνικό. Ο Γ. Γκιώνης ήταν 
Δήμαρχος μια τετραετία, 
στην οποία είχε κουράσει 
και απογοητεύσει εκείνη 
την εποχή τους δημότες. 
Έτσι λοιπόν ήταν μια καλή 
ευκαιρία για κάποιον σο-
βαρό και υπεύθυνο συν-
δυασμό να κερδίσει τις 
δημοτικές εκλογές. Όπερ 
και εγένετο.

ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ Ο Α. ΔΡΙΤΣΑΣ! 

ΤΗΝ  ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ 
ΓΚΙΩΝΗ - ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΠΥΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

κατά της Δημοτικής αρχής με σοβαρότατες αιχμές και κατά  
της Μαρίας Πρωτόπαππα

▶ ΣΕΛΙΔΑ 6 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 5 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 3 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ 

ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΞΕΚΙΝΉΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΥ: 
Αγαπητοί μου συμπολίτες, φίλες και φίλοι τώρα που ο βίος 

της επίγειας ζωής μου πλησιάζει προς το τέλος του, με 
αξίωσε ο Θεός να δω και την τελευταία πράξη του έργου.
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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

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ ΕΝ ΟΙΚΟ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Μετά από πολλές παρεκλί-
σεις δημοτών σχετικά με τα 
δημοτικά συμβούλια που γί-
νονται διαδυκτιακά με αποτέ-
λεσμα κανείς να μην γνωρίζει 
τι μέλλει γενέσθαι για τη συ-
μπολίτευση και την αντιπολί-
τευση, η εφημερίδα μας μαζί 
με τους συνεργάτες της θα σας 
ενημερώνει για το τι γίνεται με 
τα δημοτικά συμβούλια που 
κανείς δεν τα παρακολουθεί 
και δεν γνωρίζει τι συζητείται. 
Έτσι λοπόν, ξεκινώντας από 
αυτό το φύλο όπως είναι και 
η υποχρέωση μας θα σας ενη-
μερώνουμε για όλα τα θέματα. 
Και ας μην γινόμαστε αρεστοί 
σε μερικούς που έχουν μάθει 
μόνο να τους κολακεύουν.

Η Μαρία που έβλεπε τα τρένα (με τις ευκαιρίες) να περνούν
Το 2010 ήταν η χρονιά για 

αλλαγή στο δημοτικό σκηνι-
κό. Ο Γ. Γκιώνης ήταν Δήμαρ-
χος μια τετραετία, στην οποία 
είχε κουράσει και απογοη-
τεύσει εκείνη την εποχή τους 
δημότες. Έτσι λοιπόν ήταν μια 
καλή ευκαιρία για κάποιον σο-
βαρό και υπεύθυνο συνδυα-
σμό να κερδίσει τις δημοτικές 
εκλογές. Όπερ και εγένετο.

Η Μαρία Πρωτοπαππά, 
προερχόμενη από τον συνδυ-
ασμό του πρώην Δημάρχου 
Παύλου Παύλου, κλώτσησε τη 
μεγάλη ευκαιρία να γίνει Δή-
μαρχος, όταν δεν τόλμησε να 
αναλάβει τα ηνία του μεγάλου 
και πολυσυλλεκτικού συνδυ-
ασμού που είχε σχηματιστεί 
τότε με υποψήφιο Δήμαρχο 
τον Δ. Γέρου, ο οποίος δυ-
στυχώς για τον τόπο απέσυ-
ρε την υποψηφιότητά του ως 
υποψήφιος Δήμαρχος λόγω 
σοβαροτάτου προβλήματος 
υγείας.

Η ατολμία της κ. Πρωτοπαπ-
πά μετά από πρόταση του ήδη 
υπάρχοντος συνδυασμού να 
αναλάβει εκείνη και η οποία 
δεν δέχτηκε κατόπιν συμβου-
λών που πήρε από το στενό 
της περιβάλλον, που όπως 
έδειξαν τα γεγονότα ήταν 
απολύτως εκτός τόπου και 
χρόνου και οι σύμβουλοί της 
αλλά και της ίδιας το πολιτικό 
αισθητήριο.

Αποτέλεσμα της ατολμίας 
της ήταν να ενταχθεί στο συν-
δυασμό του Γ. Γκιώνη, ενώ ο 
συνδυασμός Γέρου διασπά-
στηκε, με ωφελημένο τον Κώ-
στα Λογοθέτη που χρίστηκε 
Δήμαρχος το 2010 (κάτι που 
ούτε ο ίδιος δεν το περίμενε). 
Αλλά όπως προείπαμε, η δυ-
σαρέσκεια εκείνη την εποχή 
κατά της Παρέμβασης Πο-
λιτών και του Γ. Γκιώνη ήταν 
πολύ μεγάλη.

Ας έρθουμε τώρα στις δη-
μοτικές εκλογές το 2019, 
όπου η Μαρία Πρωτοπαππά 
έχασε πάλι τη μοναδική ευκαι-
ρία να κατακτήσει το δημαρχι-
ακό θώκο, αφού στο Β΄ γύρο 
των εκλογών, ακούγοντας 
πάλι τους συμβούλους του δι-
κού της περιβάλλοντος και όχι 
μόνο, μετέτρεψε τον καθαρό 
της προεκλογικό λόγο του Α΄ 
γύρου σε ακραία καταγγελ-

τικό, πολωτικό και διχαστικό 
με βαρύτατους χαρακτηρι-
σμούς προς τους πολιτικούς 
της αντιπάλους, γεγονός που 
την έφερε απέναντι ακόμα και 
από παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης (όπως του Κώστα Λο-
γοθέτη).

Έτσι λοιπόν η μη πολιτική 
σκέψη της ίδιας αλλά και των 
συμβούλων της έδωσαν μια 
«κλωτσιά» στον Β΄ γύρο και 
έχυσαν το γάλα από την καρ-
δάρα που είχαν γεμίσει στον 
Α΄ γύρο.

Είναι δυνατόν να είσαι ο 
δεύτερος συνδυασμός και να 
κάνεις διχαστική ομιλία, ενώ 
έπρεπε να έχεις τους υπόλοι-
πους συνδυασμούς στον Β΄ 
γύρο κοντά σου; Εάν δεν ήταν 
διχαστικός και προσβλητικός 
ο προεκλογικός της λόγος, θα 

είχε μαζί της ανοικτά το συν-
δυασμό του Κώστα Λογοθέτη 
και σήμερα θα ήταν Δήμαρ-
χος. Τα πολιτικά λάθη πληρώ-
νονται!..

Ας έρθουμε στο σήμερα. 
Η παρεξηγημένη και με έν-
δεια επιχειρημάτων αντιπο-
λίτευση που κάνει η Μαρία 
Πρωτοπαππά στη σημερινή 
δημοτική αρχή για τα κρίσι-
μα και σοβαρότατα ζητήμα-
τα του τόπου, αλλά κυρίως οι 
παλινωδίες της και η άρνηση 
συμπόρευσής της με τις πο-
λιτικές δράσεις και παρεμβά-
σεις που καταρτίζουν όλες οι 
υπόλοιπες αντιπολιτευτικές 
δυνάμεις του Δήμου, έχουν 
ήδη προκαλέσει αρκετούς 
τριγμούς και αποχωρήσεις 
από το δημοτικό της συνδυ-
ασμό, όπως του Κοντού, του 
Καλλιάρα, του Βαρελά και 
πολλών ακόμη από την παρά-
ταξη της κ. Πρωτοπαππά που 

πλέον φυλλοροεί.
Και επειδή οι καιροί ου με-

νετοί, καλό θα ήταν η κ. Πρω-
τοπαππά να συνέλθει από τον 
πολιτικό λήθαργο στον οποίο 
έχει πέσει, τους βελούδινους 
συμβιβασμούς με ορισμένες 
επιλογές του Δημάρχου που 
την κάνουν να μοιάζει όπως 
το εκκρεμές απογοήτευσης, 
που κινείται μετά πολιτι-
κού βραχυκυκλώματος και 
απροσδιόριστης χρησιμότη-
τας, χάνοντας τη μια ευκαιρία 
μετά την άλλη και να σταθεί 
(όπως οι άλλες παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης) στο ύψος 
των περιστάσεων του φυσι-
κού της ρόλου!

ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ της κ. Πρωτο-
παππά με τη δημοτική αρχή 
και όχι μόνο.

• Την απόλυτη σύμπλευση 

της παράταξης Μαρίας Πρω-
τοπαππά στις 4/3/22, όπου 
ψηφίζει την πρόταση Γκιώνη 
για το θέμα της N.U. AQUA 
και καταψηφίζει τις προτάσεις 
των υπολοίπων παρατάξεων 
της αντιπολίτευσης, που ζήτη-
σαν αρχικά, την αναβολή του 
θέματος και στη συνέχεια τη 
χορήγηση άδειας λειτουργίας 
ενός έτους, του εν λόγω εργο-
στασίου εμφιάλωσης, όπως 
προβλέπει ο κανονισμός εμ-
φιάλωσης και εμπορίας νερού 
που ισχύει από το 1976. Απο-
τέλεσμα αυτών να περάσει με 
παραρδολογίες η θέση Γκιώ-
νη από το Δ.Σ.!

• Επιπλέον, στις 16/3/22, πα-
ρόλο που η Μαρία Πρωτοπαπ-
πά ήταν ενήμερη, ότι θα εισα-
χθεί ως έκτακτο θέμα η λήψη 
απόφασης για τη στάση που 
θα κρατήσει ο εκπρόσωπος 
του δήμου Λουτρακίου, στη 
Γ.Σ. της Τουριστικής, στις 30/3 

απείχε σύσσωμη η παράταξή 
της, με αποτέλεσμα (μετά και 
την καταμέτρηση των ψήφων 
δημοτικών συμβούλων που 
διαπιστωμένα έχουν κώλυμα) 
να μην συζητηθεί καν το θέμα.

• Στη συνέχεια η Μαρία 
Πρωτοπαππά προχωράει σε 
ακόμα μια αξιοπρόσεκτη επι-
λογή. Ζητάει μέσω υπογρα-
φών έκτακτο δημοτικό συμ-
βούλιο, αλλά κατά περίεργο 
τρόπο, κάνει ανακυβίστηση 
και δεν συνυπογράφει τη σύ-
γκλισή του, όπως ζητούσαν 
όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης, μετά και 
την άρνηση της Προέδρου 
του ΔΣ, η οποία διατυπώθηκε 
μέσω επιστολής στις 24/3!

• Και ενώ στις 28/3/22 η 
αντιπολίτευση σε μια ιστορι-
κή στιγμή, εκδίδει πρόσκληση 
δημοτικού συμβουλίου με το 
ίδιο θέμα για τις 29/3, η Μαρία 
δεν τη συνυπογράφει, με απο-
τέλεσμα το δημοτικό συμβού-
λιο να μην πραγματοποιηθεί 
λόγω έλλειψης απαρτίας (11 
δημοτικοί σύμβουλοι

παρόντες).
• Στις 12/4/2022 η παράτα-

ξη Πρωτοπαππά "βάλλει” και 
πάλι κατά της αντιπολιτευτι-
κής ενότητας, αφού απείχε και 
εκείνης της ψηφοφορίας, η 
οποία σχετιζόταν με πρόταση 
άρσης της εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπο της Προέδρου του 
ΔΣ, η οποία τελικά και υπερ-
ψηφίστηκε οριακά!

Η κ. Πρωτοπαππά, σύμφω-
να με τα παραπάνω, έχει επι-
λέξει τη μη σύμπλευσή της 
με τις υπόλοιπες παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης και να συ-
μπλέει με τη σημερινή δημο-
τική αρχή του Γ. Γκιώνη. Τα γε-
γονότα μιλούν από μόνα τους.

Ο σύμβουλος της αντιπολί-
τευσης Άλκης Δρίτσας είπε τα 
πράγματα με το όνομά τους, 
καθαρά και ξάστερα. Παραθέ-
τουμε τις δηλώσεις του για να 
βγάλετε μόνοι σας τα όποια 
δικά σας συμπεράσματα.

Τα πολιτικά λάθη της κ. 
Πρωτοπαππά, τα ίδια τα συμ-
βαίνοντα θα την περάσουν 
στην πολιτική ιστορία του τό-
που ως η «Μαρία που έβλεπε 
τα τρένα με τις ευκαιρίες να 
περνούν».

Άξιοι  συγχαρητηρίων οι 
αθλήτριες και οι παράγοντες, 
της γυναικείας ομάδας βόλλεϋ 
του Ποσειδώνα Λουτρακίου, 
που παρά τις αντιξοότητες (οι-
κονομικές ως επί το πλείστον), 
κατάφεραν έναν σπουδαίο 
αθλητικό άθλο, απέναντι σε 
μεγαθήρια όπως η Παναχαϊκή, 
τερματίζοντας στην 4η θέση, 
του Ά ομίλου της Β’ Εθνικής 
κατηγορίας!

Το προηγούμενο, όταν στο 
ξεκίνημα της φετινής πορείας, 
κάποιοι δύσπιστοι, με κάποιες 
«κασσάνδρες» προέβλεπαν εκ 
του μακρόθεν, όχι μόνο την 
πτώση από την Β’ Εθνική Κα-
τηγορία, αλλά και την διάλυση 
της ομάδας μας…
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Σ’ ένα πλάτωμα των Γερανείων ορέων και σε 
υψόμετρο 1.150 μέτρα βρίσκεται η Παναγία 
του Πράθι, μία από τις παλαιότερες εκκλησίες 

της Πελοποννήσου, πνιγμένη στα έλατα.
Μετά την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, ο 
Μωάμεθ ο Β΄ ο Πολιορκητής έδωσε και πάλι τα προ-
νόμια στη χριστιανική εκκλησία που είχε και πριν.
Η πράξη αυτή για τον ελληνισμό και το χριστιανισμό 
ήταν σωτήρια, γιατί έτσι διασώθηκε η γλώσσα, η θρη-
σκεία, τα ήθη και τα έθιμα του Βυζαντίου.
Οι μοναχοί που διασώθηκαν από την άλωση, μαζί με 
άλλους του Αγίου Όρους ξεχύθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ση-
μεία που ήταν κάπως απόμερα από τους εχθρούς έχτισαν μοναστήρια, που 
έγιναν τα «κρυφά σχολεία» της σκλαβιάς των 400 χρόνων και διατήρησαν 
άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού και προετοίμασαν την εξέγερση του 
Γένους.

Ένα από αυτά τα μοναστήρια είναι και η Παναγία του Πραθίου, που γιορ-
τάζεται στις 15 Αυγούστου και χρονολογείται από το έτος 1463, δηλαδή 
10 χρόνια μετά την άλωση της βασιλεύουσας των πόλεων, της Κωνστα-
ντινούπολης.
Το κοινοβιακό μοναστήρι ήταν αρκετά πλούσιο και πολυάνθρωπο, παρου-
σίαζε δε αρκετό ενδιαφέρον για τις ωραίες βυζαντινές του αγιογραφίες και 
το μωσαϊκό του.
Στο κέντρο του δαπέδου του ναού έφερε το δικέφαλο αετό, έμβλημα των 
βυζαντινών αυτοκρατόρων, τον οποίο έκλεψαν ιερόσυλοι τα νεότερα χρό-
νια.
Εκτός από την αγιογραφική του ιστορική αξία, μαρτυρεί την παλιά του 
ακμή, από μια σειρά κτισμάτων που υπήρχαν (κελιά, κελάρια) που βρίσκο-
νταν σε ερείπια.
Η αγιογράφηση κυριαρχούσε σε όλο τον εσωτερικό χώρο, η οποία σωζόταν 
μόνο αριστερά και δεξιά της ωραίας Πύλης, γιατί με τη μανία που είχαν να 
ασπρίζουν τους τοίχους οι μεταγενέστεροι, έχουν χαθεί ωραιότατες αγιο-
γραφίες.
Το σημείο που έχει κτισθεί το Μοναστήρι είναι μια ειδυλλιακή τοποθεσία, 
σε μια μικρή πεδιάδα στην κορυφή, όπου βρίσκονται σε μια πλαγιά θαυμά-
σια έλατα και δεξιά μας πεύκα.
Το έδαφος της μικρής αυτής πεδιάδας θυμίζει ότι κάποτε ήταν τόπος καλλι-
έργειας από τους μοναχούς, οι οποίοι πρέπει να ήταν πολλοί.
Το Πράθι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα χρόνια της μακρόχρονης 
σκλαβιάς, αφού ήταν το πνευματικό κέντρο της περιοχής μας και ιδιαίτερα 
των Πισίων που ήταν κάπως πλησιέστερα.
Εδώ οι πρόγονοί μας έμαθαν τα πρώτα τους γράμματα και από τους μονα-
χούς αυτούς διατήρησαν τη χριστιανική τους θρησκεία.
Στη γιορτή του Πραθίου γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις και επακολουθούσε 
πολυήμερο γλέντι.
Στην εξέγερση του 1821 οι Δερβενοχωρίτες το είχαν σαν κέντρο πληροφό-
ρησης και διαμονής.
Τον ίδιο ρόλο έπαιξε με άλλη μορφή και στην περίοδο 1941-44 στον αγώνα 
της Εθνικής μας Αντίστασης κατά των Γερμανών. ΄
Στο Πράθι γινόταν για πολλά χρόνια το καλοκαίρι η συγκέντρωση των κτη-
νοτρόφων των Αγίων Θεοδώρων και επίσης ήταν το παραθεριστικό κέντρο 
της περιοχής.
Τα τελευταία χρόνια, μετά το άνοιγμα του δρόμου για τα αυτοκίνητα, άρ-
χισε πάλι να γίνεται κέντρο παραθέρισης, γιατί πράγματι ο τόπος είναι ιδε-
ώδης, μέσα στα έλατα και τα πεύκα και γιατί η περιοχή έχει νερό και χώρο 
για παραμονή.
Η παλιά εκκλησία είχε υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά από τους σεισμούς 

και από τα χρόνια που πέρασαν.
Στη δεκαετία του 1970 έγινε μια υποστύλωση της εκκλησίας 
και κατά κάποιο τρόπο τη συγκράτησε από την ολοσχερή 
καταστροφή.
Τα τελευταία χρόνια με τη συμπαράσταση πολλών οικογε-
νειών χτίστηκε μια καινούργια εκκλησία δίπλα στην παλιά 
και έτσι ο κόσμος εκκλησιάζεται στη γιορτή της.
Επίσης αναστηλώθηκε πλήρως η παλαιά εκκλησία, η οποία 
είναι επισκέψιμη στη χάρη της Παναγίας κάθε Δεκαπενταύ-
γουστο.
* Αποσπάσματα από το εξαίρετο βιβλίο του αείμνηστου 
Αγιοθοδωρίτη λαογράφου ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΛΑΖΑΡΟΥ.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ «ΠΡΑΘΙ»
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

 Την διαφαινόμενη  συμπόρευση Γκι-
ώνη - Πρωτοπαπά, ανέδειξε με την πο-
λιτική του τοποθέτησή, ο δημοτικός 
σύμβουλος της παράταξης «Επιλογή Ευ-
θύνης», Αλκιβιάδης Δρίτσας  ο οποίος, 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου,  ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Συνάδελφοι, έχω 
να πω το εξής: Πρό-
κειται για μια ξεκάθα-
ρη ανίερη συμμαχία, 
μεταξύ της παρά-
ταξης του κ. Γκιώνη 
και της κας Πρωτο-
παππά. Φαίνεται ότι 
η αντιπολίτευση της 
παράταξης της κας 
Πρωτοπαππά σταμα-
τάει στα μεγάλα θέματα του Δήμου. Κά-
νει προσχηματικά αντιπολίτευση, αλλά, 
στα μεγάλα ζητήματα, ουσιαστικά, βοη-
θάει την παράταξη του κ. Γκιώνη να πε-
ράσει τα θέματα από την Οικονομική Επι-
τροπή, όταν η ίδια ζητάει να έρθουν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι 
πρωτοφανές – δεν ξέρω αν έχει ξανασυμ-
βεί – να υπογράφει να έρθει έκτακτα το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και, τώρα, 
όταν έρχεται η στιγμή αυτή, να αποσύρει 
την υπογραφή της. Νομίζω ότι είναι πρω-
τοφανή αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο, 
από την παράταξη της κας Πρωτοπαππά, 
αλλά και του Δημάρχου, ο οποίος επιλέ-
γει να πάρει τη δόξα, αλλά και να υποστεί 

όποιες συνέπειες 
επισύρουν οι απο-
φάσεις που θα πάρει, 
σχετικά με το SPA.

Δεν μπορεί να 
κλείνει τα μάτια στο 
εκλογικό αποτέλε-
σμα. Η απλή αναλο-
γική έδωσε τη δυνα-
τότητα, σε όλες τις 
παρατάξεις, να έχουν 

εκπροσώπους και δεν έχουν, όμως, τη 
δυνατότητα να εκφράσουν μια γνώμη, 
σχετικά με την εκμίσθωση του SPA, ούτε 
για το ύψος, ούτε για τους όρους, ούτε 
για τίποτα.

Νομίζω ότι είναι μια από τις μαύρες σε-
λίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και, από δω και πέρα, θα πρέπει 
ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.»

ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο Α. ΔΡΙΤΣΑΣ! 

ΤΗΝ  ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ  
Γ Κ Ι Ω Ν Η  -  Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Π Α

Η Μονή Πραθίου όπως ήταν το 1970.

Μεγάλη Παρασκευή στο Λου-
τράκι οι καμπάνες όλων των 
εκκλησιών της πόλης χτύπησαν 
και πάλι, στέλνοντας σε κάθε 
δρόμο και κάθε γειτονιά το μή-
νυμα της σταύρωσης του Χρι-
στού.
Μέσα σε μια ιδιαίτερα κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα πραγματο-
ποιήθηκαν οι ιερές ακολουθίες 
των τριών επιταφίων της Πα-
ναγίας Γιάτρισσας, οδηγούμενη 
από τον πατέρα Νικόλαο, του 

Αγ. Ιωάννου, οδηγούμενη από τον πατέρα Πέτρο και του Αγ. Φανουρίου, οδηγού-
μενη από τον πατέρα Ιωάννη. Οι τρεις επιτάφιοι αντάμωσαν στην παραλία και όλοι 
μαζί κατευθύνθηκαν για τη δοξολογία στην κεντρική πλατεία. Χιλιάδες πιστοί με 
ευλάβεια ακολουθούσαν την περιφορά των επιταφίων σε ένα μοναδικό κλίμα συ-
γκίνησης και βαθιάς κατάνυξης.
ΥΓ.: Στο νέο Νεκροταφείο Λουτρακίου εκκλησία δεν υπάρχει, παρά το ότι 
είναι μέσα στη μελέτη. Έχουμε λάβει πολλές διαμαρτυρίες κατοίκων - δη-
μοτών γι’ αυτό το θέμα. Ρωτάμε τον κ. Δήμαρχο τι θα γίνει με το πρόβλημα 
αυτό και εάν έχει δρομολογηθεί η κατασκευή της.

Αι γενεαί πάσαι, 
ύμνον τη Ταφή Σου, 

προσφέρουσι Χριστέ μου
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Καθημερινά ακού-
με και διαβάζουμε 
στα ΜΜΕ πόσα αδι-
κήματα και άνομες 
πράξεις διαπράττο-
νται από ανήλικους. 
Εξαφανίσεις, λη-
στείες, κλοπές, βία, 
βιασμοί, ναρκωτικά 
κλπ. Για όλα αυτά 
εμείς φορτώνουμε 
τις ευθύνες στην 
ανώνυμη κοινωνία, 

εξαιρώντας φυσικά τον εαυτό μας. 
Για όλα φταίνε οι άλλοι.

Κι αναρωτιέται κανείς, ποια είναι 
η ανώνυμη κοινωνία; Δεν είμαι εγώ, 
δεν είσαι εσύ αναγνώστη-τρια, δεν 
είναι ο μανάβης κι ο κρεοπώλης της 
γειτονιάς που δε δώσαμε καλή αγω-
γή στα παιδιά μας. Δεν είναι τα ΜΜΕ, 
δεν είναι τα σχολεία, δεν είναι η πο-
λιτεία.

Δεν είμαστε ειδικοί και δε θα ει-
σέλθουμε σε επιστημονικές αναλύ-
σεις. Από τη σκοπιά, όμως, του Έλλη-
να γονιού και παππού ανησυχούμε. 
Κι ανησυχούμε επειδή βλέπουμε με-
ρίδα της νεολαίας μας, τα παιδιά μας, 
το μέλλον της πατρίδας μας να έχει 
πάρει στραβό δρόμο και υπεύθυνοι 
είμαστε όλοι.

Και είμαστε υπεύθυνοι γιατί η επο-
χή της διδαχής παρήλθε ανεπιστρε-
πτί. Τα παιδιά σήμερα διδάσκονται 
από το παράδειγμα. Όσες φορές κι 
αν λέει ο γονιός στο παιδί του μη 
κλέβεις, όταν εκείνος πάει στο σπίτι 
με κλοπιμαία, το παιδί θα γίνει κλέ-
φτης.

Όταν ευυπόληπτα άτομα, πρότυπα 
της κοινωνίας, διαπράττουν κακουρ-
γηματικές πράξεις σε βάρος ανηλί-
κων, τι περιμένουμε από τα παιδιά;

Όταν οι γονείς μέσα στο σπίτι κα-
τηγορεί ο ένας τον άλλον, αλληλοϋ-
βρίζονται με απαράδεκτες εκφράσεις 
και πολλοί χωρίζουν, τι περιμένουμε 
από τα παιδιά;

Όταν οι γονείς μπροστά στα παι-
διά κατηγορούν θεσμούς, υπηρεσίες, 
ιερά και όσια, κράτος, συλλήβδην 
ό,τι στέκει όρθιο, τι περιμένουμε από 
τα παιδιά;

Όταν τα παιδιά ακούνε τη διάπραξη 
καταχρήσεων κι άλλων αξιόποινων 
πράξεων, από υπεράνω υποψίας άτο-
μα, όπως εκπαιδευτικούς, κληρικούς, 
αστυνομικούς, καλλιτέχνες, πολιτι-
κούς, τι περιμένουμε από τα παιδιά;

Ακούω πολλούς να λένε. Η αστυ-
νομία τι κάνει; Δεν ξέρω τι κάνει η 
αστυνομία, ξέρω όμως ότι την αστυ-
νομία έμμεσα την έχουν καταργήσει 
και ξέρω ακόμη ότι το θέμα δεν εί-
ναι αστυνομικό. Η αστυνομία, αυτή 
που υπάρχει, έχει πολλή δουλειά κι 
όταν η αστυνομία έχει δουλειά, ση-
μαίνει ότι η κοινωνία πάσχει, νοσεί 
βαρέως. Φρονούμε πως η αστυνομία 
παρά την απαγόρευση της προληπτι-
κής αστυνόμευσης, κινείται προς το 
σωστό δρόμο.

Τέλος, θα λέγαμε ότι όταν ένα φα-
γητό δεν είναι καλό, δεν φταίει ο 
σερβιτόρος, αλλά ο μάγειρας και εν 
προκειμένω μάγειρες είμαστε όλοι 
εμείς που δίνουμε στο σερβιτόρο 
άνοστα και εν πολλοίς επικίνδυνα 
φαγητά. Καιρός είναι ν’ αλλάξουμε 
συνταγή με πρώτη την πολιτεία, τους 
γονείς, την παιδεία.

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Ο Πόλεμος ως επιταχυντήρας  διαφόρων αφαν-ισμών[καπιταλ-
ισμών κα ι  κομμουν- ισμών]  κ ι  ως δ- ιώδια θανά -
του[καπιταλιστών και κομμουνιστών ανθρώπων]

Ο καλός,ιερός,δίκαιος πόλεμος που σκοτώνει εξίσου με τον κα-
κό,ανίερο,άδικο πόλεμο

Ο πόλεμος της Ανατολής κι ο πόλεμος της Δύσης που καταστρέφουν 
το Βορρά και το Νότο

Οι  υπεραναπτυγμένες  Αυτοκρατορίες που επιτίθενται και οι υπα-
νάπτυκτοι λαοί που αντιστέκονται

Οι ατομικές βόμβες  που οπλίζονται  και οι μολότωφ που εκσφεν-
δονίζονται

Οι άψυχες μηχανές που ισοπεδώνουν τις ψυχές των άμαχων κα-
τοίκων

Οι μαχητές της Ελευθερίας που δίνουν όρκο και οι ‘απελευθερωτές’  
που γίνονται ριψάσπιδες

Τα στρατιωτικά Επιτελεία που συνεργάζονται με τα φίλα προσκεί-
μενα ΜΜΕ για να μην ακούγεται η αλήθεια

Οι διανοούμενοι που αγνοούνται και οι συν-οδοιπόροι που ‘δολο-
φονούν ‘χαρακτήρες

Αυτός είναι ο Πόλεμος.Ο πόλεμος των μεθ-ορίων,των μέσων και 
των σκοπών,της Ιστορίας και της υστερίας,των ανθρώπων και των 
απανθρώπων

Ύστερα όμως θ ‘ακολουθήσει ‘ο πόλεμος του πολέμου’,the day after
Νέος κόσμος με new deal;
Νέα Ευρώπη με new euro;
Νέα Ελλάδα με new civil war;
Ή μήπως ένα New Big Bang;

ΥΓ. ’’Γελάς αθώα
που να ξέρεις τώρα
όσα έρχονται’’ [Άγις Μπράτσος,Επάμεροι-147 χαϊκού]

Πολεμώντας  τον πόλεμο 
[ένα σχεδιάσμα στοχασμών]

Ο πόλεμος δεν ματώνει μόνο τα σώματα 
των ανθρώπων

Χαλάει και τις ψυχές
Τις σαπίζει στην ανέχεια,στον φόβο και 

στην υποψία
Θωμάς Ψύρρας,Τι απομένει απ’τη φωτιά

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

  Ένα μεγάλο έργο, 20 εκατομμυρίων € 
που αφορά την αντιπλημμυρική προστασία 
του Λουτρακίου, εξασφαλίστηκε από την 
δημοτική αρχή Γκιώνη και βρίσκεται στο 
ελεγκτικό συνέδριο,  για τον προβλεπόμενο  
προσυμβατικό έλεγχο, ώστε να λάβει τις τε-
λικές συγκρίσεις, για  να ξεκινήσει άμεσα η 
κατασκευή του! Στην επιτυχία του  εν λόγω  
εγχειρήματος, συνέβαλαν  αποφασιστικά 
και οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Λου-
τρακίου, που  δούλεψαν μεθοδικά, υπό  την 
επιστημονική καθοδήγηση και την αναγνω-
ρισμένη πολύχρονη εμπειρία, του   προϊστά-
μενου τους,  του κ. Δημήτρη Μακρίδη! 

Ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου, εί-
ναι η εταιρία  ΖΙΤΑΚΑΤ που αναδείχθηκε κα-
τόπιν απόφαση του υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών! 

Αξίζει να σημειωθεί πως στον διαγωνι-
σμό της 16ης Σεπτεμβρίου προσήλθαν 10 
σχήματα εκ των οποίων τελικά εγκρίθηκαν 

εννέα προσφορές. Η ΖΙΤΑΚΑΤ με προσφορά 
47,96% μειοδότησε στον σχετικό διαγωνι-
σμό. Δεύτερη ήρθε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 33,12% 
και τρίτη η ΞΑΝΘΑΚΗΣ (που κατασκευάζει 
και το έργο του προαστιακού Λουτρακίου) 
με ποσοστό 25,79%! Η διάρκεια των εργασι-
ών έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης! 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ΕΤΕ 
και εντάσσεται στο πακέτο των αντιπλημ-
μυρικών έργων που υλοποιεί το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών. Σκοπός του έρ-
γου είναι η αντιπλημμυρική προστασία της 
ευρύτερης περιοχής των ρεμάτων Κατουνί-
στρα, Πράθι και Καρέλη.

Τα έργα στο ρέμα Κατουνίστρα περιλαμ-
βάνουν έργα διευθέτησης κοίτης από τη 
Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 5+492,1,τεχνικά έργα 
διάβασης οδών του ρέματος, αναβαθμούς 
και έργο εκβολής με κοιτόστρωση από 
σκυρόδεμα και προστασία με ογκολίθους. 
Τα έργα στο ρέμα Πράθι περιλαμβάνουν 
έργα διευθέτησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+082 
έως τη Χ.Θ 7+544,2, τεχνικά έργα διάβασης 
οδών του ρέματος, αναβαθμούς και έργο 
εκβολής με κοιτόστρωση από σκυρόδεμα 
και προστασία με ογκολίθους. Τα έργα στο 
ρέμα Καρέλη περιλαμβάνουν έργα διευθέ-
τησης κοίτης από τη Χ.Θ 0+000 έως τη Χ.Θ 
0+700,8, τεχνικά έργα διάβασης οδών του 
ρέματος, αναβαθμούς και έργο συμβολής 
με περιορισμένη επέμβαση με συρματο-
κιβώτια για τη διαμόρφωση της συμβολής 
του ρέματος Καρέλη στο ρέμα Πράθι.

Το μήκος των έργων διευθέτησης των ρε-
μάτων είναι :

Ρέμα Κατουνίστρα με μήκος 5.492,10m 
Ρέμα Πράθι με μήκος 7.462,20m 
 Ρέμα Καρέλη με μήκος 700,80m 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως όλα 

τα  ανωτέρω αποστραγγιστικά έργα, θα 
«κουμπώσουν»με  τα ολοκληρωμένα αντι-
πλημμυρικά έργα του προαστιακού και θα 
θωρακίσουν την ευρύτερη περιοχή του 
Λουτρακίου, επιλύοντας έτσι χρόνια προ-
βλήματα...

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ!

με συντονισμενες ενεργειες των 
τεχνικων υπηρεσιων & της δημοτι-
κης αρχης γκιωνη, εξασφαλιστηκε  
η υλοποιηση της αντιπλημμυρικης 

προστασιας  λουτρακιου... 

OΜαρίτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Παρασκευής, το 
γένος Μπενάκη, με τόπο γέννησης το Μαρούσι Αττικής και η Βλάσση 
Πολυξένη του Αθανασίου και της Όλγας, το γένος Κοκορομύτη, με 
τόπο γέννησης το Μαρούσι Αττικής.
Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στα Πίσια στις 11-6-2022.

Γάμοι

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€.
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Τον  βοναπαρτισμό της 
αυταρχικής και αδιαφα-
νής εξουσίας του Γιώργου 
Γκιώνη που εκφράζεται με 
διαφόρων ειδών δικαιο-
λογίες και περιτυλίγματα, 
κατήγγειλαν  με έντονο 
τρόπο, οι επικεφαλείς 
τεσσάρων δημοτικών πα-
ρατάξεων της αντιπολί-

τευσης, με την  κοινή συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησαν, από την δημοτική 
βιβλιοθήκη Λουτρακίου. 

Πιο συγκεκριμένα : 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράτα-

ξης "Επιλογή Ευθύνης"  Κωστής Ζερβός, 
μεταξύ των άλλων, έκανε λόγο για αδό-
κιμες  πρακτικές Γκιώνη που με την ανοχή 
της Προέδρου του ΔΣ, στερούν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, την δυνατότητα να 
δώσει οδηγίες στον εκπρόσωπο του, που 
θα παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση της 
Τουριστικής. 

Γεγονός,  που όπως τόνισε ο Κωστής 
Ζερβός, συνιστά μια πρωτοφανή πολιτική 
εκτροπή, η οποία, αναγκάζει, τις 4  παρα-
τάξεις της αντιπολίτευσης, να βρίσκονται 
απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, αλα-
ζονεία, σήψης και παρακμής. 

Μάλιστα ο 
Κωστής Ζερ-
βός, δεν πα-
ρέλειψε, να 
υπογραμμίσει, 
ότ ι  συνιστά 
ένα ιδιόμορφο 
πραξικόπημα, 
που λειτουρ-
γεί εις βάρος 
του κοινωνι-
κού συνόλου 
και της δημοκρατίας, το γεγονός, πως ενώ 
η αποκεντρωμένη διοίκηση, έχει απαγο-
ρεύσει την συμμετοχή στις συζητήσεις και 
στην λήψη αποφάσεων του ΔΣ, όλων των 
δημοτικών συμβούλων που έχουν επαγ-
γελματικές δοσοληψίες με το καζίνο,  εν 
τούτοις και κατά παρέκκλιση όλων αυτών, 
η συμμετοχή τους, γίνεται επιτρεπτή από 
την πρόεδρο του ΔΣ! 

Επιπλέον κατήγγειλε, ότι παρά το γεγο-
νός, πως  η παράταξη της Πρωτοπαππά 
ήταν ενήμερη για όλα αυτά, και μάλιστα  
είχε υπογράψει και για την έκτακτη συ-
νεδρίαση, του ΔΣ, που είχε ως θέμα, τον 
ορισμό εκπρόσωπου του δήμου, για την 
συνεδρίαση της Τουριστικής, τελικά απείχε  
τόσο η ίδια, όσο και η παράταξη της, με 
συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί η συ-
νεδρίαση, που θα οδηγούσε προφανώς, 
σε λήψη απόφασης, για το τι θα έπρεπε 
να ισχυριστεί ο εκπρόσωπος του ΔΣ, στην 
Γενική Συνέλευση.

Δίνοντας  έτσι, λευκή επιταγή στον 
Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέ-
τηση του επικεφαλή της Δημοτικής παρά-
ταξης "Με τους Πολίτες Μπροστά"  Κων-
σταντίνου Λογοθέτη, ο οποίος κατήγγειλε, 
αφενός ότι Γκιώνης και Πρωτόπαπα είναι 
οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, στις 
απανωτές ζημιές που έχει υποστεί ο τόπος 
και αφετέρου ότι η δημοτική αρχή, έχει 
καταλύσει τη δημοκρατία και λειτουργεί 
με έναν ακραίο αντιδημοκρατικό τρόπο, 
που στην ουσία, απαξιώνει τον θεσμό του 
δημοτικού συμβουλίου και  την βούληση 
της κοινωνίας, κάνοντας λόγο, και για την 
τοποθέτηση του πρώην προέδρου του ΔΣ 
Φίλιππα Θυμή, ο οποίος, σε προηγούμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

έκανε λόγο για εξωθεσμικές πρακτικές και 
ομερτά της Δημοτικής Αρχής! 

Ειρήσθω εν παρόδω, σοβαρότατη ήταν 
η καταγγελία του Κωνσταντίνου Λογοθέ-
τη, με την οποία υπογράμμισε πως η ση-
μερινή διοίκηση λειτουργεί με ρουσφέτια  
και λογική μεσιτών, αφού για κάθε νέα 
επιχείρηση που λειτουργεί στο Λουτράκι, 
προσπαθεί να οικειοποιηθεί  τη λειτουργία 
της, ενώ κατέληξε,  ότι η σημερινή διοίκη-
ση, είναι μια άδεια οίκηση που δεν δίνει 
καμία σημασία, ούτε στις προτάσεις της 
αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και στη γνώμη 
των δημοτών και συνεχίζει να εφαρμόζει 
τη μυστική της ατζέντα.

Στην αντίπερα όχθη, ο επικεφαλής της 
Δημοτικής παράταξης "Αλλάζουμε Μαζί" 
Γιάννης Καραπανάγος, δήλωσε ότι το σύ-
νολο των δημοτών, είναι απογοητευμένο 
από την συνολική εικόνα που παρουσιάζει 
ο δήμος μας, ως αποτέλεσμα της αναπο-
τελεσματικής διαχείρισης, των μεγάλων 
ζητημάτων και της  στασιμότητας, η οποία 
παρεμποδίζει την εξέλιξη της περιοχής 
μας,  με συνέπεια να δημιουργούνται με-
γάλα οικονομικά, τουριστικά και κοινωνικά 
προβλήματα.

Επιλογικά, με την πολιτικά μεστή και 
στοχευμένη τοποθέτηση του, ο Γιάννης 

Καραπανάγος, 
δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί 
και   σε μια 
σειρά ζητημά-
των, που αιχμή 
του δόρατος, 
είχε, τις αλ-
λεπάλληλες 
αναβολές για 
την περιβόη-
τη ανάπλαση 

της παραλίας του Λουτρακίου, την δια-
φαινόμενη έλλειψη σχεδιασμού για την 
δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την 
υποδοχή  του κόσμου που θα έρχεται 
στο Λουτράκι, με τον προαστιακό σιδη-
ρόδρομο στην οδό Αιγαίου και φυσικά, 
ο Γιάννης Καραπανάγος, αναφέρθηκε και 
στο μεγάλο πρόβλημα που ανέδειξε η 
προμελέτη για το Open Mall με τις θέσεις 
στάθμευσης που χάνονται και οι οποίες  
μέχρις στιγμής,  δεν έχει βρεθεί  λύση  για  
την αναπλήρωση τους! 

Στο σημείο αυτό παρενθετικά  υπογραμ-
μίζεται πως ακόμα  και ο αναπληρωτής 
του δημάρχου, ο αντιδήμαρχος Τάσος 
Σακελλαρίου σε συνεδρίαση του ΔΣ, 
αναγνώρισε το πρόβλημα.

Τέλος  ο Γιάννης Καραπανάγος, κατήγ-
γειλε τον δήμαρχο, πώς σε μία σειρά από 
ζητήματα, δεν  εφαρμόζει τις αποφάσεις 
του ΔΣ, όπως λχ, την λειτουργία των λεω-
φορειοφωλιών στην Ελ Βενιζέλου για την 
ανεμπόδιστη στάθμευση των τουριστικών 
λεωφορείων, όπως έχει αποφασίσει το ΔΣ 
με την Αριθ. 10 Αποφ της 25/01/2017, 
την παραχώρηση γραφείου στις δημοτικές 
παρατάξεις ή την κατασκευή του γηπέδου 
7 επί 7 στην Περαχώρα, συμπληρωματικά 
με την παραβίαση νόμιμων διαδικασιών 
και των κανόνων ηθικής, που καταγγέλ-
θηκε και από τον πρώην πρόεδρος του 
ΔΣ Φίλιππας Θυμής που είναι μέλος της 
δημοτικής αρχής! 

Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η 
τοποθέτηση του επικεφαλή της Δημοτικής 
παράταξης "Ώρα για Δράση"  Δημήτρη 
Βασιλείου ο οποίος συν τοις άλλοις ξεκα-
θάρισε, πώς θα κάνει τα αδύνατο δυνατά, 
προκειμένου ο δήμαρχος να σταματήσει 
να καταπατά τους όρους και τα όρια... 

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Δημήτρης 
Καραπατάς

Η απόφασις της καταδίκης  
του Ιησού Χριστού

Η απόφασις βάσει της οποίας κατεδικάσθη Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τον 
σταυρικόν θάνατον, παρέμεινε μέχρι το 1309 μ.Χ. τελείως άγνωστη. Το 309, 
όμως, εις την Άκουλαν της Ιταλίας ανευρέθη μέσα σε σιδερένιο κιβώτιο γραμ-
μένη στα εβραϊκά. Το 1381 μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολιν επί των ημε-
ρών του Πατριάρχου Ιερεμίου. Μεταφράση δε από τον Παναγιώτατον Οικου-
μενικόν Πατριάρχην Διονύσιον, κατά το έτος 1643. Η απόφασις έχει ως εξής:
«Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου 
ανικήτου, Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως 
κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετρακισχίλια και εκατόν 
εβδομήκοντα τέσσαρα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδο-
μήκοντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντα-
κόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού βασιλείου έτη ενενήκοντα και 
επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου και Μάρκου Συννίου 
και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας των Ιου-
δαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου 
Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της 
άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καϊάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις 
τον ναόν, Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατοντάρχου, υπάρχου Ρωμαίων της 
πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασαξίου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραι-
τωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον 
σταυρικόν τον Ιησούν λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος 
Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμον του Μωσαϊκού και εναντίον 
του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και απο-
φαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το σύνηθες των 
καταδίκων επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, 
ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού 
και βαιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού 
Ναού απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά 
βαΐων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρηξ εντός της πόλεως Ιε-
ρουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον 
Κουίντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δε-
δομένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακανθίνω 
στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού ίνα ή παράδειγμα 
τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ου βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς 
φονείς και εξήρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής ανα-
χθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι 
Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν 
θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γε-
γραμμένου τρισί γλώσσας τον 
ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί)
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί)
ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί)
Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τολμήσαι απερισκέ-
πτως την τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμο[υ ωρισμένην μετά πάση σεμνό-
τητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος, κατά τα ψηφίσματα 
και τους Νόμους της των Ρωμαίων Βασιλείας.
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ρατάμ, 
Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων:  Μπαρμπάς, Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης και Μα-
καρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν».

ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΠΥΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ  

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στοΟι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε

Α  γαπητοί μου 
συμπολίτες, 
φίλες και 

φίλοι τώρα που ο βίος 
της επίγειας ζωής μου 
πλησιάζει προς το τέ-
λος του, με αξίωσε ο 
Θεός να δω και την 
τελευταία πράξη του 
έργου.
Επιτέλους ήρθε η 
ώρα για να αναπαλαι-

ωθεί το πάλαι ποτέ ωραιότερο ξενοδοχείο της 
περιοχής μας, των αδελφών Χανικιάν που με την 
λειτουργία του ασχολήθηκαν από την αρχή έως 
το τέλος συμπολίτες μας συχωριανοί και της γύ-
ρωθεν περιοχής.
Ακόμα έγινε και το αντίβαρο δυτικά των βαρέων 
βιομηχανιών, Μότορ Όιλ, Φούλκορ, και άλλων 
βιομηχανιών που με τους μαζικούς μας αγώνες 
αποτρέψαμε.
Παρόλα αυτά στα βουβά χρόνια που πέρασαν 
με την παύση λειτουργίας του ξενοδοχείου το 
φυσικό κάλος του ευλογημένου τόπου μας δεν 
έχασε την αξία του.
Τώρα νέοι επενδυτές εμφανίστηκαν, τα χρήμα-
τα που θα διαθέσουν πρέπει να είναι πολλά και 
αυτό φαίνεται από την αναπαλαίωση του ξενο-
δοχείου, αλλά και από τις μεγάλες εκτάσεις που 
αγοράζουν γύρωθεν της ξενοδοχειακής μονά-
δας.
Δηλαδή η καρδιά του Λιάντρου πέρασε στα χέρια 
τους με το αζημίωτο. Ξεκάθαρα πλέον φαίνεται 
ότι οι εκτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν αναλό-
γως και το βαλάντιο των επισκεπτών θα πρέπει 
να ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που θα τους 
προσφέρονται.
Το μεγάλο ερώτημα φίλοι μου είναι ότι εμείς οι 
ντόπιοι που είμαστε? Έναν εργολάβο Έλληνα συ-
νάντησα Μεγαρίτη που διαμορφώνει με μπετά 
τον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου, βλέποντάς 
με να παρακολουθώ για λίγο τους εργαζόμενούς 
του, γιατί έχω ασχοληθεί και εγώ κάποτε με την 
οικοδομή, μου πρότεινε αν θέλω να εργαστώ.
Όταν τον ρώτησα ποιοι είναι οι μαστόροι που 
εργάζονται στο συνεργείο του μου απάντησε ότι 
είναι όλοι Αλβανοί, ουδείς Έλληνας. Ούτε καν 
ένας Μεγαρίτης που κάποτε ήταν η πηγή των 
μαστόρων με εργατικό κέντρο κλπ. Εκτός από τα 
συνεργεία της ανακαίνισης όλου του ξενοδοχεί-
ου που είναι κάθε εθνικότητας.
Συμπολίτες μου και καλοί μου φίλες και φίλοι 
εσείς που ανήσυχα με ρωτάτε με αφορμή κά-
ποιες ανακοινώσεις που κυκλοφόρησαν (ΤΡΑ-
ΠΟΥΛΟΧΑΡΤΑ) τι λες θα μας πάρουν και τα Πευ-
κάκια?
Σας απαντώ.. Μην ανησυχείτε τα Πευκάκια δεν 
πωλούνται ούτε η χρήση τους αλλάζει.
Άρχοντες πρώην και νυν σας αρέσει τα Πευκάκια 
στην κατάσταση που βρίσκονται? εγκαταλελειμ-
μένα εδώ και είκοσι χρόνια? έως πότε θα κοροϊ-
δεύετε? δεν βλέπετε ότι πολύ σύντομα οι Άγιοι 
Θεόδωροι θα γίνουν γνωστοί σε όλο τον κόσμο? 
Τώρα που μας πήραν τα σκατά σβάρνα (συγχω-
ρέστε μου την έκφραση αλλά δεν μου βγαίνει 
αλλιώς), θυμηθήκατε τα Πευκάκια?
Πάμε τώρα στο αποχετευτικό. Στο βόρειο σημείο 
της αγορασμένης έκτασης, η επιχείρηση 5 αστέ-
ρων (άλλοι λένε για 7) ξενοδοχειακή μονάδα, 
φτιάχνει το δικό της βιολογικό καθαρισμό. Όλοι 
οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι.
Ερωτώ και πάλι όλους εσάς τους άρχοντες που 
επί 20 χρόνια διετελέσατε Δήμαρχοι, Αντιδήμαρ-

χοι, Πρόεδροι, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβου-
λοι....γιατί δεν λειτούργησε το αποχετευτικό? Μα 
καλά ούτε την στοιχειώδη υποχρέωση δεν σεβα-
στήκατε, που είναι υποχρέωση σας, η ενημέρωση 
των Δημοτών?
Μόνο οι εκλογές σας ενδιαφέρουν? Για να ανα-
μετράτε εκ του πονηρού το μπόι σας με τους 
σταυρούς, άλλος να υπερβαίνει τους χίλιους και 
να μοιράζει παραπάνω από τους μισούς και άλ-
λος υποψήφιος που έχει σκοπό να προσφέρει 
στο τόπο μας, να φεύγει απογοητευμένος από 
το εκλογικό αποτέλεσμα, ρίχνοντας μαύρη πέτρα 
πίσω του.
Επειδή δεν τελειώνουν αυτά και που δεν είναι 
τα μόνα που απασχολούν την εξέλιξη του ευ-
λογημένου τόπου μας, όπως η επέκταση του 
σχεδίου πόλεως, το αποχετευτικό, το ολοκληρω-
μένο αθλητικό κέντρο, το αλιευτικό καταφύγιο 
και άλλα έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τό-
πος μας ώστε να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 
εξελίξεις. Μέσα από αυτά τα έργα θα έβρισκαν 
απασχόληση πολλές ειδικότητες εργαζομένων. 
Θα καλυτέρευε η ποιότητα ζωής των κατοίκων 
και κυρίως θα είχαμε απαιτήσεις να κρατήσουμε 
ανεξάρτητο τον Δήμο μας.
Κλείσατε και το πολιτιστικό κέντρο, πανά-
θεμα σας!!

Το είχαμε στήσει με μεγάλο κόπο και με επιτυχία, 
πάνω από 100 παιδιά του Δήμου μας οργανώ-
θηκαν πολύ σύντομα, σε ομάδες. Στην Φιλαρμο-
νική, στο Μουσικό, στο χορευτικό, στο Θεατρικό 
τμήμα, με δασκάλους τον Μάριο Τζινιόλι και τον 
Νότη Περιγιάλη. Χωρίς να πληρώνουν οι γονείς 
τους ούτε ένα ευρώ αλλά και όλοι οι δημότες να 
απολαμβάνουν τις επιτυχίες τους. Το μόνο που 
καταφέρατε επί δημαρχίας Κώστα Λογοθέτη, 
ήταν να το διαλύσετε.
Το ερώτημα, είναι να απορεί κανείς, τι κάνατε 
όλο αυτό τον εξοπλισμό του Πολιτιστικού?
Στολές, όργανα μουσικής, τοπικές ενδυμασίες 
κτλ. Κανένας υπεύθυνος, που ρωτούσα να μάθω 
τι έγιναν, δεν γνώριζε. Μήπως τα πουλήσατε ή 
τα καταχωνιάσατε στα σεντούκια σας?
Δεν σεβαστήκατε μωρέ ούτε το μεράκι και τον 
κόπο των συντελεστών που οργάνωσαν από την 
αρχή το Πολιτιστικό, εκτός από τα χρήματα που 
διατέθηκαν. Και ήταν πολλά...
Ούτε την χρηματοδοτούμενη Βοήθεια Στο Σπίτι 
δεν είσαστε ικανοί να κρατήσετε. Ενώ από ότι 
γνωρίζω, σε άλλους Δήμους λειτουργούν και 
προσφέρουν κοινωνικό έργο, δίνοντας βοήθεια 
σε ανήμπορους ανθρώπους.
Τώρα θα σας μιλήσω για κάτι που με ξάφνιασε 
τελευταία, εξού και ο λόγος που αναγκάστηκα 

να πιάσω το μολύβι στα χέρια μου και για να 
μοιραστώ μαζί σας τους προβληματισμούς μου.
Είδα να απλώνεται ένας επιφανειακός πλαστι-
κός αγωγός, συνδεόμενος με το τέρμα του απο-
χετευτικού, ανατολικά του Σημίτη. Ο αγωγός 
αυτός είναι λίγα μέτρα σκεπασμένος μέχρι και 
την Παλαιά Εθνική Οδό. Όλος ο υπόλοιπος σω-
λήνας βρίσκεται επιφανειακά απλωμένος πάνω 
στην παλαιά σιδηροδρομική γραμμή μέχρι που 
έχει φτάσει στον προαύλιο χώρο του βιολογικού. 
Άρα θα λειτουργήσει το αποχετευτικό και στην 
πόλη μας? Ή μήπως έχουν δώσει υποσχέσεις 
στους μεγάλους επενδυτές προς ιδίων όφε-
λος? Θα δείξει!
Ανεξάρτητος Δήμος Αγίων Θεοδώρων
Επειδή ο χρόνος σας συμπολίτες μου είναι πολύ-
τιμος, διαθέστε λίγο χρόνο να σχολιάσουμε μαζί, 
Ποιοι είναι αυτοί οι αεριτζίδες, μπας και εσείς 
τους γνωρίζετε? Για δεύτερη φορά κυκλοφο-
ρούν ανακοίνωση με το ίδιο κείμενο και καλούν 
τους συμπολίτες μας να υπογράψουν τα παρα-
κάτω λεγόμενό τους για να επανέλθει ο Δήμος 
στους Αγίους Θεοδώρους.
Ο ενοποιημένος Δήμος σας έβλαψε ή η 
αχρηστία σας? Ακούω τα ίδια παράπονα να 
γίνονται και στο Λουτράκι, για να μην πω και 
χειρότερα.

Στον ενοποιημένο Δήμο μας, που θα έπρεπε να 
είναι το υπόδειγμα και ο ισχυρότερος μπορώ να 
πω όλης της Ελλάδας, με τα τόσα προσόντα και 
πλούτο που διαθέτει, προς όφελος όλων των 
Δημοτών και επισκεπτών μας.
Συμπέρασμα κατά την γνώμη μου, οι άνθρωποι 
που εξουσιάζουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο 
εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως οι περισσότεροι 
για ιδίων όφελος, εάν δεν είναι σε θέση να υπη-
ρετήσουν τα συμφέροντα του Δήμου μας για τα 
οποία ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ, ήρθε η ώρα να πάνε στα 
σπίτια τους.
Απευθύνομαι σε όλους εσάς τους νέους: ΠΑΡΤΕ 
ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.
Ανασκουμπωθείτε και μην ξεχνάτε ότι τα γράμ-
ματα που μάθατε, μην τα χρησιμοποιείτε ως 
μόνο εργαλείο για πάρτι σας. Ρίξτε και καμιά 
σκεπαρνιά για το γενικό καλό, κατά τα λεγάμενα 
του Γέρου του Μωριά.
Εάν περιμένετε να σας λύσουν οι άλλοι τα προ-
βλήματα, κυρίως του βιοπορισμού, είστε γελα-
σμένοι.

Άγιοι Θεόδωροι (28-02-2022)
Τάσος Πέτρου

Πρώην Δήμαρχος Αγίων Θεοδώρων

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΥ:  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΞΕΚΙΝΉΜΑΤΟΣ
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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

Έχω διαβάσει πως ο μαρξισμός σαν θεωρία έχει πεθάνει, όμως τα γεγο-
νότα δείχνουν πως παραμένει ως άταφος νεκρός. Υπάρχουν ηγέτες του 
σοσιαλισμού που έχουν τόση σχέση με αυτόν, όση είχαν οι Βοργίες με τον 
Χριστό, και όμως μιλούν σοσιαλιστικά, με λόγια κενά δίχως νόημα, χωρίς 
φως πρακτικής επιδίωξης στόχων πολλές φορές.
Ο Μαρξ είχε πει πως το καπιταλιστικό σύστημα συμπεριέχει τον ίδιο τον 
σπόρο της καταστροφής του, δεν προχωρεί με λογικό τρόπο, δεν διαθέτει 
λογική διακυβέρνηση και έτσι καταρρέει εξαιτίας των ίδιων των αντιφά-
σεών του, τα μεγάλα κέρδη, η μεγάλη ζωή, οι επενδύσεις για μεγαλύτερα 
κέρδη, ως αποτέλεσμα λιγότερα εργατικά χέρια, ανεργία και ο ανταγωνισμός με τα γνωστά 
των ημερών μας, την παγκόσμια κρίση, που όμως εδώ ο Μαρξ έπεσε έξω. 
Το κεφάλαιο πάντα βρίσκει τρόπους να επιβιώνει. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχουν αλλάξει 
τα μεγάλα μυαλά της εξουσίας για να μην συμβαίνουν τα άσχημα της εποχής μας; Η γνωστή 
καραμέλα «δεν είμαι τόσο τρελός ώστε να πάω να ξυρίσω το λιοντάρι (κεφάλαιο), για 
όλα την ευθύνη την έχει ο προηγούμενος, πρέπει όλοι να δεχθούμε τον σοφιστικό λόγο, 
ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας πρέπει να συμβεί, είναι νόμος της φύσης, ο άνθρωπος πρέπει 
να συμφιλιώνεται με τη μοίρα του, τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα γίνονται γιατί πρέπει να 
γίνουν, δεν έχει νόημα να θρηνεί κανείς για τις συμφορές του», σε αυτούς τους λόγους 
μόνο ο Σωκράτης έριξε τα καταστρεπτικότερα πυρά, επίμονα τους ονόμασε αντιμάχους 
της ορθής γνώσης και κρίσης… Επισήμανε το μεγάλο κίνδυνο για την τύχη των ανθρώπων 
με την πανουργία τους και αυτό το πλήρωσε με το κώνειο.

Β. Βεκούσης

Ο ανθρωπισμός και ο σοφισμός

ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟ
«Οι προθέσεις μας δημιουργούν τις εμπειρίες μας»…
Όταν η ειρήνη και η κοινωνική γαλήνη
δεν υπάρχει στο λαό
φταίνε εκείνοι που τον κυβερνάνε.
Δεν είναι άνθρωποι με σοφό μυαλό!
Η ειρήνη είναι έργο σώφρονων ανθρώπων
και ο πόλεμος μια τρέλα.
Είναι η ειρήνη ευλογία Θεού
και ο πόλεμος αιώνια κατάρα…
Ευλογημένος είναι ο ειρηνοποιός
και όχι ο φιλοπόλεμος.
Πάρε μαζί αδελφέ μου φύλλο ελιάς
σημάδι της ειρήνης και της ανθρωπιάς…
Το περιστέρι της ειρήνης
δεν έχει εθνικότητα…
Και οι μανάδες όλων των λαών
δεν αγαπάνε την εχθρότητα…
Ειρήνη, ειρήνη και κοινωνική γαλήνη.
Εσύ ο πλούτος και η ευτυχία εσύ της ανθρωπότητας…
Εύχομαι η ειρήνη και η ψυχική γαλήνη να σας συντροφεύουν δια βίου…
Σκοπός της ζωής μας είναι η ειρήνη, η αγάπη, η ανθρωπιά!..

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Φίλοι μου αναγνώστες, το σημερινό μου άρθρο δεν μπορεί 
παρά να αναφέρεται στον πόλεμο που συμβαίνει στην 
Ουκρανία.

Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, η πατρίδα μας είναι μια χώρα η 
οποία δεν παράγει τίποτε, τα πάντα εισάγει και η μόνη της δραστηρι-
ότητα που εισφέρει έσοδα στην εθνική μας οικονομία είναι η «τουριστική μας βιομηχανία». 
Δηλαδή φίλοι μας, δεν είμαστε τίποτε άλλο από μια χώρα παροχής υπηρεσιών, δηλ. είμαστε 
τα… γκαρσόνια της Ευρώπης και όχι μόνο.
Όσο δε αφορά την εθνικότητα των εισερχομένων τουριστών, τα τελευταία τουλάχιστον 
χρόνια, είναι Ρώσοι και Σέρβοι, αφού οι άσπονδοι φίλοι μας Γερμανοί, Άγγλοι και γενικά 
Ευρωπαίοι προτιμούν την Τουρκία.
Εξετάζοντας δε το τουριστικό προφίλ από την οπτική - οικονομική γωνία, οι Ρώσοι ξοδεύ-
ουν τα περισσότερα χρήματα κατά την παραμονή τους στη χώρα μας. Αυτονόητο λοιπόν 
είναι ότι αυτούς τους «πελάτες» πρέπει να τους προσέχουμε καλύτερα και περισσότερο 
και όχι με τις άκριτες αποφάσεις της δουλικής ηγεσίας στα αμερικάνικα και νατοϊκά κελεύ-
σματα να βγάζουμε τα μάτια μας και να στέλνουμε όχι μια φορά αλλά έξι (6) μέχρι τώρα 
φορές όπλα και γενικά πολεμικό υλικό στους εχθρούς των φίλων και επισκεπτών Ρώσων 
τουριστών, ενώ έπρεπε να στείλουμε μόνο ιατροφαρμακευτικό υλικό και μια αυστηρότατη 
διαμαρτυρία προς τον «χρήσιμο ηλίθιο» των νατοϊκών συμφερόντων Ζελένσκι, ο οποίος 
μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ναός της δημοκρατίας (sic), δεν τόλμησε να κάνει αναφορά 
στην τουρκική εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου, τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, 
όπου οι τρεις (3)… δημοκρατικοί πρόεδροι της Αμερικής κυριολεκτικά τη ρήμαξαν και όχι 
μόνο τη φίλη και ομόθρησκη Σερβία, αλλά όπου επενέβη η μεγάλη μας σύμμαχος Αμερική, 
π.χ. Λιβύη, Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν και αλλού, έσπειρε τον όλεθρο και την καταστροφή με 
πρόσχημα την… αποκατάσταση της δημοκρατίας στις χώρες αυτές και όχι μόνο.
Φίλοι αναγνώστες, για 23 χρόνια οι τρεις (3) αυτοί τύποι (Ομπάμα, Μπους, Κλίντον) 
εισέβαλαν σε εννέα (9) χώρες, τα θύματά τους ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια ψυχές και 
αυτό που οι νοήμονες άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν είναι που κανένας δεν τους 
ονομάζει… τρομοκράτες, δολοφόνους ή μακελάρηδες των λαών.
Φίλοι αναγνώστες, κλείνω με το ερώτημα: Αφού δεν υπάρχει πλέον το Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας, ποιο λόγο ύπαρξης έχει το ΝΑΤΟ, δηλαδή το μακρύ χέρι της Αμερικής στην 
Ευ6ρώπη… των αξιών, του πολιτισμού και της δημοκρατίας; 
Ας σταματήσουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες (όχι οι λαοί) το μαύρο και υποκριτικό δάκρυ 
και ας μην περικύκλωναν τη Ρωσία από το ΝΑΤΟ (Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, 
Βαλτικές χώρες και την… αφέντρα της Ευρώπης Γερμανία και άλλες χώρες όπως η δική μας).
Αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ, θα ολοκληρωνόταν η θηλιά στο λαιμό της Ρωσίας 
και όλα αυτά παρά τη ρητή διαβεβαίωση που είχε δοθεί το 1991 στην τότε Ρωσία ότι 
καμία χώρα - δορυφόρος της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ενώσεως δεν θα έβαζε το ΝΑΤΟ 
στην… αγκαλιά του και όπου καμία, μα καμία διαβεβαίωση - εγγύηση το καλό μας ΝΑΤΟ 
δεν τήρησε!
Φίλοι αναγνώστες, το ΝΑΤΟ (διάβαζε Αμερική) όπως πάντα αδιαφόρησε και ήθελε - βρήκε 
έναν ορκισμένο εχθρό της Ρωσίας, πρώην κωμικό και νεοναζί, τον Ζελένσκι, ο οποίος 
αφού έγινε πρόεδρος της χώρας του, έκανε τα όσα μύρια εγκλήματα, για 8 χρόνια, στους 
Ρωσόφωνους κατοίκους της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα οι επαρχίες στα ανατολικά της να 
αυτονομηθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια της Ρωσίας. Φυσικά το ΝΑΤΟ, αφού φούσκωσε 
τα μυαλά του κωμικού Ζελένσκι, τον εγκατέλειψε κι αυτόν, 
δηλαδή τον πούλησε κατά το κοινώς λεγόμενο, όπως και 
την Ελλάδα με την Κύπρο μαζί το 1974.
Αλήθεια, φίλοι μου αναγνώστες, προβληματιστήκατε ποτέ, 
όπου τα τρία (3) κόμματα του… δημοκρατικού τόξου, τα 
οποία στην ουσία συγκυβερνούν τον τόπο, ακολουθούν 
την ίδια γραμμή και κανένα δεν αναφέρεται στο γεγονός 
ότι προβλέπεται στο Σύνταγμά μας η διενέργεια δημο-
ψηφισμάτων για σοβαρά… μπλεξίματα που μας οδηγούν, 
αφού… ξυνόμαστε ήδη στην γκλίτσα του Βλαδίμηρου!
Ιωάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Όχι τόση προθυμία - δουλικότητα
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Η περίοδος των εκπτώσεων 
μπορεί να αργεί ακόμα, ωστό-
σο, ο Δήμος Λουτρακίου, απο-
τελώντας για ακόμη μια φορά 
πρότυπο πρωτοπορίας, όπως 
συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, 
προπορεύεται έναντι άλλων και 
κάνει εκπτώσεις μισθίων και 
ποσοστών.

Ο κ. Δήμαρχος θωρεί το 
μέλλον αισιόδοξα, γιατί παντού βλέπει το αποτύπωμα της 
μεγαλόπνοης πράξης του να αποτελεί τη μεγαλύτερη έκφρα-
ση της προόδου του ευρωπαϊκού (τουλάχιστον) πολιτισμού. 

Πόσο μεγαλόπνοη όμως μπορεί να είναι η πώληση της 
κοινοπραξίας;; 

Η χρηματοοικονομική υπηρεσία στην οποία ανέθεσε την 
αποτίμηση του ποσοστού που ανήκει στο Δήμο, του επεσή-
μανε άραγε ότι το ποσοστό του Δήμου που σήμερα ανέρχεται 
σε 16%, σε λίγα χρόνια θα ανέρχεται σε 50%;;

Άραγε του επεσήμανε κάποιος νομικός ότι δεν νομιμο-
ποιείται ο κ. Δήμαρχος να πουλήσει κάτι που δεν αποτελεί 
προσωπική του περιουσία, αλλά περιουσία του Δήμου;; 

Και όσον αφορά το SPΑ, άραγε ισχύει ότι θα το ενοικιάσει 
για το «υπέρογκο» ποσό των 70.000 ευρώ ετησίως;;

Πολλά τα ερωτήματα, γιατί είναι πολλά τα ερωτηματικά 
που μας αφήνει αναπάντητα. Και σε όλο αυτό συμπράττουν 
(;;) πρόεδροι, αντιδήμαρχοι και φίλοι της παράταξης του κ. 
Δημάρχου. 

Θεωρώντας την αντιπολίτευση και απλούς πολίτες που 
εκφράζουν τη γνώμη τους, ως τους καταστροφείς της απα-
ραίτητης –κατά τους ίδιους- υπαρξιακής υπόστασής τους 
στον μάταιο τούτο κόσμο που ήρθαν για να σώσουν, εκείνοι 
πιστεύουν ότι πράττουν πάντα το σωστό και επιβάλλουν στους 
άλλους να δέχονται την δική τους άποψη με «δημοκρατικές» 
πάντα μεθόδους. 

Έργο όμως της αντιπολίτευσης είναι ο έλεγχος, η κριτική, ο 
σχολιασμός των κακώς κειμένων, οι προτάσεις και το «φρένο» 
σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν είναι νόμιμη και μπορεί να 
θυσιάσει τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών, έναντι 
άλλων συμφερόντων.  

Γι’ αυτό χρέος της παράταξής μας, είναι να επισημάνουμε 
στην τωρινή ηγεσία ότι όσον αφορά το SPA, το κόστος των 
δύο κτιρίων ανήλθε στο   ποσό των 21.000.000. Για να οριστεί 
ένα μίσθωμα εύλογο και συμφέρον για το Δήμο, θα πρέπει 
να υπολογιστεί το ποσό αυτό, με ελάχιστο συντελεστή το 4% 
ή το 6% σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα στην αγορά. 
Επομένως το μηνιαίο μίσθωμα θα πρέπει να είναι από 10.500 
ευρώ το ελάχιστο (21.000.000 ευρώ x 6% = 1.260.000 ευρώ 
ετησίως /12 = 10.500.000) έως 70.000 ευρώ (21.000.000 
ευρώ x 4% = 840.000 ευρώ ετησίως /12 = 70.00.000).

Κι επειδή εμείς μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια, παρα-
θέτω αυτούσια την αίτηση που κατέθεσα για το θέμα της 
Κοινοπραξίας:  

ΠΡΟΣ
1.- Την «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει 

στο Λουτράκι Κορινθίας, νόμιμα εκπροσωπουμένη και
2.- Την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕ-

ΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός 
Χειμάρρας 8Β, νόμιμα εκπροσωπουμένη.

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Δημητρίου Βασιλείου του Σπυρίδωνος, ιατρού, δημοτικού 

συμβούλου  του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων με τον συνδυασμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ», κατοί-
κου Περαχώρας Λουτρακίου, (Α.Φ.Μ. 016193740),  τηλ. 
6944560966, e-mail mrdv@otenet.gr.

1.- Με την από 17-1-2022 κατά πλειοψηφίαν απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης από εσάς Δημοτική 
Εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» οριστήκατε 
η Δευτέρα από εσάς να συντάξει έκθεση διαπίστωσης της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Κοινοπρα-
ξίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» - «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» προκειμένου να εκτιμηθεί και η περιου-
σιακή – εμπορική αξία του μεριδίου με το οποίο συμμετέχει 
η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» στην Κοινοπραξία 
που εκμεταλλεύεται το Καζίνο Λουτρακίου προκειμένου να 
πωληθεί το μερίδιό της.

2.- Σύμφωνα με το από 28-4-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό 
ίδρυσης της κοινοπραξίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ 
Α.Ε.» - «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» - «ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  που δημοσιεύθηκε έκτοτε στα 
βιβλία δημοσιεύσεων εταιρειών του Πρωτοδικείου Κορίνθου 
και ισχύει μέχρι σήμερα,   σε αυτήν συμμετέχει  η δημοτική 
εταιρεία του Δήμου Λουτρακίου – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-

ΟΥ ΟΤΑ Α.Ε., με ποσοστό 16%. Με τον πρώτο όρο του άνω 
καταστατικού  συμφωνήθηκε ρητώς ότι σε 50 έτη από την 
ίδρυση της Κοινοπραξίας (1995-2045) θα περιέρχεται και το 
υπόλοιπο 84% που ανήκει στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΟΤΑ Α.Ε.» - «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.»  η οποία  θα έχει πλέον ποσοστό 
100% μετατρεπομένη σε μονοπρόσωπη εταιρεία (μετατροπή 
σε Α.Ε.). 

Θα πρέπει, εφόσον παρήλθαν ήδη μόνο 26 έτη από την 
ίδρυση και λειτουργία της Κοινοπραξίας, να προσαρμοστεί 
το ποσοστό συμμετοχής της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ 
Α.Ε.» στο κεφάλαιο της  νέας υπό ίδρυση ΑΕ που σήμερα 
είναι 16% προσηυξημένο   κατά την αναλογία του 52% του 
χρόνου που ήδη λειτούργησε η Κοινοπραξία με αντίστοιχη 
μείωση του 84% συμμετοχής του άλλου εταίρου. Ήτοι θα 
πρέπει να  λάβει η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.» το 
59,60% των μετοχών της νέας ΑΕ.

- Το έτος δε 2045 που κλείνουν τα 50 έτη λειτουργίας της 
Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου το υπόλοιπο 39,40% 
του κεφαλαίου της νέας Α.Ε. θα πρέπει να περιέλθει στην 
δημοτική εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.», 
όπως ρητά έχει συμφωνηθεί, εξερχομένης ως μετόχου της 
«ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕ-
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»  

3.- Εκκρεμούν ενώπιον του κ. Β΄ ανακριτή Πρωτοδικών 
Κορίνθου, (εσωτερικό αριθμό 22/2020,και ΑΒΜ Ζ19/232) 
κατόπιν ασκήσεως ποινικής δίωξης από την κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Κορίνθου κατά παντός υπευθύνου δύο (2) 
δικογραφίες με στοιχεία στο προκαταρκτικό στάδιο (ΠΡΟΚ/ 
Δ 18/947  και    ΠΡΟΚ/Ζ19/232. 

Η Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου, ως νομικό πρόσωπο 
με εμφάνιση – διόγκωση φερομένων υποχρεώσεών της προς 
το μέλος της κοινοπραξίας «ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥ-
ΤΡΑΚΙ Α.Ε.», η οποία είναι και διαχειρίστρια της Κοινοπραξίας 
και ωφελείται και ατομικά, κατάφερε τελικά, να υπαχθεί η 
Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου, στο προστατευτικό νόμο 
(άρθρο 106 β του Πτωχευτικού Κώδικα), σύμφωνα με την 
με αριθμ. 20/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Κορίνθου, της οποίας δεν ολοκληρώθηκε η εφαρμογή, με 
αποτέλεσμα να γίνει «κούρεμα» φόρων προς το Ελληνικό 
Δημόσιο ύψους 8.470.000 ευρώ περίπου και προς το ΕΦΚΑ 
9.800.000 ευρώ περίπου και να ζημιώσει έτσι το Ελληνικό 
Δημόσιο και το ΕΦΚΑ αντίστοιχα ποσά. Σχετικά κρίσιμα έγ-
γραφα ευρίσκονται στη δικογραφία όπως το  από 6/5/2004 
πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού λογιστή της DELOITTE Μιχά-
λη Χατζηπαύλου της ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. 
και του πρακτικού  15/30-9-2005  της δημοτικής εταιρείας 
με την αρχική ονομασία «ΑΤΕΚΛ Α.Ε.» και ήδη «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε.», όπου βεβαιώνονται ευθέως οι ανω-
τέρω παραβάσεις, καθώς και εκθέσεις του ορκωτού ελεγκτή 
κ. Πέρρου κλπ. που βρίσκονται στην δικογραφία.

Οι δικογραφίες αυτές αφορούν πράξεις (ψευδείς βεβαι-
ώσεις και απάτη επί δικαστηρίω, ψευδορκίες κλπ) που διε-
πράχθησαν στις 22-3-2017 με την προσκόμιση ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ψευδών λογιστικών και 
οικονομικών στοιχείων, με βάση τα οποία εξεδόθη η με αριθμό 
20/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, 
που έκανε τελικά δεκτή της αίτηση της Κοινοπραξίας του 
Καζίνο, με αποτέλεσμα να υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο και 
το ΕΦΚΑ κούρεμα – ζημία, ως άνω, εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πράξεις αυτές δεν έχουν καμία σχέση με άλλες ποινικές 
υποθέσεις που αφορούν υποθέσεις υπευθύνων της Κοινο-
πραξίας του Καζίνο Λουτρακίου (διαφορά μεταξύ εταίρων).

Σύμφωνα με το  αριθμ πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 122587 ΕΞ 2017 
ΕΜΠ/ 5-5-2017 «ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» έγγραφο της 
ΑΑΔΕ Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης,  προς στις 
αρμόδιες ως άνω, Υπηρεσίας, διαβιβάστηκε αίτηση του δικη-
γόρου Κορίνθου Νικολάου Λόη, για διενέργεια διαχειριστικού 
ελέγχου και καταλογισμού οφειλής προς το Δημόσιο κλπ. σε 
βάρος της Κοινοπραξίας που εκμεταλλεύεται το Καζίνο Λου-
τρακίου, που αφορά ακριβώς την άνω ποινική υπόθεση, που 
εκκρεμεί στον Β΄ Ανακριτή του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΑΒΜ 
Ζ19/232), η οποία μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε.

4.- Με το με αριθμό 1/24-11-1995 πρακτικό του διαχειρι-
στικού συμβουλίου της Κοινοπραξίας του Καζίνο στο  οποίο 
παρέστησαν οι: α) YIGAL ZILKHA, β) FREDY ROBINSON, γ) 
YAIR KARNY, δ) NISAN KHAKSHOURI, ε) MOSHE BUBLIL, στ) 
ANTONY SARACINE,  η) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ, θ) ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΙΧΑΣ και ι) ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ απεφάσισαν 
ομόφωνα κατόπιν εισήγησης του Anthony Saracine ότι 
«όλη η οικονομική διαχείριση της Κοινοπραξίας ανατίθεται 
στην CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  και ως εκ τούτου όλες οι 
λογιστικές πράξεις και εγγραφές θα γίνονται στα βιβλια της 
CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε.  η οποία θα είναι η 

μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη έναντι τρίτων από κάθε 
συναλλαγή και αιτία, της δε πρώτης των κοινοπρακτούντων 
Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. ουδεμίας ευθύνης εχούσης έναντι τρίτων».

5.- Εφόσον η εμφανιζομένη ως οφειλέτρια  παραπάνω 
Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου  και ιδιαίτερα και κυρίως  
η φερομένη ως δανείστριά της "ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.", από το έτος 2011 και έκτοτε εμφανίζουν ζημιογόνες 
χρήσεις, θα πρέπει οι εκπρόσωποί τους και οι υπεύθυνοι της 
οικονομικής διαχειρίσεώς τους (πρόεδροι των διοικ. συμβου-
λίων, διευθύνοντες σύμβουλοι, προϊστάμενοι τω οικονομικών 
τους υπηρεσιών και των λογιστηρίων τους)  να κληθούν και 
να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα 
στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η αληθής υπόσταση 
του ποσού αυτού, η  προέλευσή του και η νομιμότητα της 
προελεύσεώς του, η αληθής ύπαρξη του χρέους αυτού και 
η νομότυπη αιτία του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
(αποφάσεις διοικ. συμβουλίων των συμμετεχουσών στην 
κοινοπραξία εταιρειών και του διαχειριστικού συμβουλίου 
της Κοινοπραξίας σχετικές με το χρέος και την αιτία του, οι-
κονομικές δηλώσεις, πληρωμή φόρων και τελών αναλόγως 
με τη αιτία του χρέους κλπ).

Εάν επρόκειτο για ποσά που δάνεισε το μέλος "ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧ/
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." στην ως άνω Κοινοπραξία Καζίνο 
Λουτρακίου θα έπρεπε να είχε καταβληθεί το αναλογούν χαρ-
τόσημο 2,4% επί των κονδυλίων αυτών και να συνοδεύοντο 
από αντίστοιχα συμφωνητικά δανειοδότησης με παράλληλη 
ηλεκτρονική μεταφορά κονδυλίων τραπεζητικά, πράγμα που 
δεν έχει συμβεί εν προκειμένω.

6.- Η «ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ Α.Ε.» έχει 
δημοσιεύσει ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ έως και την χρήση 
έτους 2012, για τις χρήσεις των ετών 2013-2020,  δεν έχει 
δημοσιεύσει ισολογισμούς.

7.- Επίσης η Κοινοπραξία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΟΤΑ Α.Ε.» - «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ΓΕΜΗ 
12556337000 δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμούς από το 
2013 που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ μέχρι σήμερα.

Βάσει των ανωτέρω αιτούμαι:
Α΄
Να ζητήσετε και τα εξής έγγραφα:
1.- Το από 6-5-2004 πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού 

ελεγκτή – λογιστή Μιχάλη Χατζηπαύλου που αφορά τη χρή-
ση της CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E. 2003  βεβαιώνει ότι 
ο λογαριασμός 24.414.164,00 ευρώ αφορά το επενδυτικό 
πρόγραμμα που έχει υποχρέωση η εταιρεία να εκτελέσει για 
λογαριασμό του Καζίνο Λουτρακίου.

2.- Το από 30-9-2005 με αριθ. Πρακτικού 15 απόφαση 
του Δ. Σ. της Δημοτικής Εταιρείας ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. 
και ήδη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., όπου βεβαιώνεται ότι 
το κονδύλι 24.414.164,00 ευρώ αντιπροσωπεύει το ιστορικό 
κόστος περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης που επιβαρύ-
νει την CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E.

3.- Την από Ιουνίου 2013 έκθεση ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή – λογιστή Ιωάννη Πέρρου που αφορά τη χρήση 2012 
της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου, όπου στη σελ. 13, 
16 και 53 βεβαιώνονται ως άνω.

4.- Το με αριθμό 1/24-11-1995 πρακτικό - απόφαση του 
διαχειριστικού συμβουλίου της Κοινοπραξίας του Καζίνο 
Λουτρακίου που ελήφθη ομόφωνα και ισχύει μέχρι σήμερα.

Β΄
1.- Η έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιου-

σιακών στοιχείων της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου 
και η αναλογία συμμετοχής της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΟΤΑ Α.Ε.» στην Κοινοπραξία 26 χρόνια μετά την ίδρυση της  
ανέρχεται σε ποσοστό 59,60% και ως εκ τούτου και στην Α.Ε. 
στην οποία θα μετατραπεί η Κοινοπραξία. Το έτος δε 2045 και 
το υπόλοιπο των μετοχών του άλλου ή των άλλων εταίρων 
να περιέρχεται αυτοδικαίως στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΟΤΑ Α.Ε.».

2.- Να εφαρμοστεί το από 24-11-1995 πρακτικό του 
διαχειριστικού συμβουλίου της Κοινοπραξίας.

Και η έκθεσή σας να στηρίζεται στα ανωτέρω δεδομένα 
(έγγραφα και αποφάσεις) για την προστασία της Δημοτικής 
Περιουσίας.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου αρμόδιος Δικ. 
Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε εκείνους που 
απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

Λουτράκι Κορινθίας 19-1-2022
Ο αιτών και δηλών

(Δημήτριος Βασιλείου)»

Με εκτίμηση,
ο Επικεφαλής της παράταξης «Ώρα για δράση»

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

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ «ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ» !!


