
Ντροπή που έχουν εγκαταλείψει 
στην τύχη του, τον Ισθμό, το 
δεύτερο σημείο, τουριστικής 

επισκεψιμότητας της χώρας, μετά την 
Ακρόπολη! 

Ντροπή, που αν και γνώριζαν, (αφού 
το πρώην μέλος της ΔΣ της διώρυγας 
κ. Χάρης Μαρίνης είχε καταθέσει ακόμα 
και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγε-
λέα Κορίνθου) δεν έλαβαν εγκαίρως τα 
αναγκαία μέτρα, για την  περίφραξη της 
διώρυγας, ώστε να είχε αποφευχθεί, ο 
τραγικός θάνατος από κατακρήμνιση, 
μικρού παιδιού.

Και παρόλο που έχει περάσει τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε, η 
Διώρυγα εξακολουθεί και είναι ξέφραγο 
αμπέλι αφού ακόμα δεν έχει τοποθετη-
θεί, όπως έχει αποφασιστεί - η περίφρα-
ξη ασφαλείας 

Ντροπή που δεν έχουν μεριμνήσει 
ακόμα, για τον εκσυγχρονισμό των δύο 
βυθιζόμενων γέφυρων σε Ποσειδωνία 
και Ίσθμια αντίστοιχα, με αποτέλεσμα, 
να παρουσιάζουν συχνές βλάβες, δημι-
ουργώντας έτσι προβλήματα στις  με-
τακινήσεις των πολιτών Κορίνθου, Λου-
τρακίου,  Καλαμακίου, Ισθμίας. Μάλιστα, 

η γέφυρα της Ισθμίας, ύστερα από τόσο 
καιρό, εξακολουθεί και λειτουργεί μόνο 
με το ένα σκέλος της γέφυρας, με αποτέ-
λεσμα να παρατηρείται μεγάλη χρονο-
καθυστέρηση στις μετακινήσεις, αφού 
οι οδηγοί και των δύο ρευμάτων κυκλο-
φορίας, αναγκάζεται να χρησιμοποιού-
νε, την μισή γέφυρα που έχει απομείνει! 

Ενώ και οι  αποκαταστάσεις  των πρα-
νών της διώρυγας, τις οποίες σημει-
ωτέον επίσης είχε προβλέψει πως θα 
συμβούν ο κ. Χ.Μαρινης κρούοντας το 
καμπανάκι του κινδύνου, τόσο για την 
ναυσιπλοΐα, όσο και για το περίπτερο 
πληροφοριών - info kiosk- του Ισθμού, 
στο οποίο συγκεντρώνεται κόσμος, 
ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και μάλι-
στα, πριν λίγο καιρό, απαγορεύτηκε εκ 
νέου ο δίαυλος πλοίων, από το κανάλι 
της Κορίνθου,  έως τις αρχές του καλο-
καιριού του έτους 2023. 

Γεγονός που προκάλεσε σύμφωνα και 
με την σελίδα της Boating in Greece που 
υπάρχει στο Facebook, τις έντονες δια-
μαρτυρίες των εταιρειών εκμίσθωσης 
επαγγελματικών σκαφών Ελλάδος, που 
πλήττονται οικονομικά από αυτή την 
εξέλιξη, αφού αναγκάζονται είτε να ακυ-

ρώσουν  τα προγραμματισμένα τους 
δρομολόγια, είτε να τα τροποποιήσουν 
με αλλαγή πορείας!

Η διώρυγα παρά το ότι ήταν κλειστή 
πάνω από χρόνο, η διοίκησή της δεν 
προέβη τουλάχιστον στην ευταξία και 
καθαριότητα.

Εγκαταλελειμμένα κτίρια, γκρεμισμέ-
να βλέπει ο περαστικός από τις γέφυρες 

τις βυθιζόμενες, πινακίδες σκουριασμέ-
νες και οι γέφυρες χωρίς καμία ευταξία 
και καθαριότητα, άβαφτες και εγκατα-
λελειμμένες, δείχνοντας τη χειρότερη 
εικόνα που μπορεί να δει ο επισκέπτης.

Αλήθεια, όλο τον καιρό που η διώρυ-
γα ήταν κλειστή λόγω των γνωστών κα-
τολισθήσεων, η διοίκηση της διώρυγας 
τι έργο προσέφερε;

ΝΤΡΟΠΉ KAI ΟΡΓΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ 
ΤΉΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Tι λέει το αρμόδιο υπουργείο για το δεύτερο σημείο τουριστικής 
επισκεψημότητας μετά την Ακρόπολη;

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
 ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

 ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ:  ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 3 

▶ ΣΕΛΙΔΑ 3 

Εστία μολύνσεως το βρώμικο και ρυπαρό ΑΤΜ της ALFABANK στο Λουτράκι

Ποιός είναι για 
τα σίδερα της Διώρυγας;

Λίθοι και πλίνθοι και ξύλα κέραμοι ἀτάκτως ἐρριμμένα 

Σκουριασμένες και άβαφες

Πότε θα πέσει; 
Πότε θα πέσει;

To ΜΑΥΡΟ τους
το χάλι...

Πόσα χρόνια θα περάσουν 
για φτιαχτεί η γέφυρα;;;
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Λίγο πριν σταλεί  η εφημερίδα  
μας στο τυπογραφείο για εκτύπω-
ση, κατέφθασε στο e-mail μας, ένα 
δελτίο Τύπου της κ. Πρωτόπαππα 
με τίτλο "ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ" - με 
αίσθημα ευθύνης και σεβασμό απευ-
θύνομαι σε όλους.

Το κείμενό της ξεκινά: "Σας 
καλώ να χτίσουμε όλοι μαζί την 
επόμενη μέρα του Δήμου μας" και 
έχει 10 σημεία που αρχίζουν:

1)Να θέσουμε...  2)Να προσδιο-
ρίσουμε...  3)  Να ιεραρχήσουμε...  
4)  Να σχεδιάζουμε...  5) Να βγού-
με...  6)  Να ανοίξουμε… 7)  Να 
βελτιώσουμε... 8)  Να δημιουργή-
σουμε... 9)Να επιστρέψουν...  10)  
Να πάμε το Δήμο...  κλπ! 

Όπως θα διαβάσετε πιο κάτω, η 
Μαρία Πρωτοπαππά έκανε επίσημη 
αναγγελία για την κάθοδό της στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές, που θα 
γίνουν τον Οκτώβριο του 2023.

Μπράβο και καλή τύχη «όπου κι αν 
πας», που λέει και το γνωστό άσμα.

Μετά από δέκα (10) περίπου μέρες 
από την ανακοίνωση της καθόδου 
της εκδίδει ένα άλλο δελτίο Τύπου, 
που καλεί όλους τους δημοτικούς 
συνδυασμούς, δηλαδή τον Κ. ΛΟΓΟ-
ΘΕΤΗ, τον Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, τον Γ. ΚΑ-
ΡΑΠΑΝΑΓΟ, τον Κ. ΖΕΡΒΟ και τον Χ. 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ να συνεργαστούν. 

Δηλαδή τους λέει, ελάτε εσείς 
όλοι  σε 'μένα να συνεργαστούμε, 
για να εκλεγώ  Δήμαρχος.

Γιατί αυτή την πρόσκληση δεν 
την έκανε, πριν η ίδια ανακοινώσει 
ότι θα είναι υποψήφια και μετά 
από συζήτηση με τους άλλους δη-
μοτικούς συνδυασμούς, να έβγα-
ζαν από κοινού, τον/την υποψήφιο 
Δήμαρχο της  συμπόρευσης; 

Δεν το έκανε, γιατί προφανώς, 
η ίδια θέλει να είναι υποψήφια 
Δήμαρχος με την στήριξη όλων 
των υπολοίπων πολιτικών Δυ-
νάμεων του τόπου μας! 

Και έρχεστε τώρα κ. Πρωτοπαππά 
και «μοιράζετε χάντρες και καθρε-
φτάκια» όχι μόνο στους υπόλοιπους 
αρχηγούς των δημοτικών παρατάξε-
ων, αλλά και στους δημότες, εκλαμ-
βάνοντας μας όλους ως ιθαγενείς, 
αφού  στην ουσία τους λέτε ελάτε 
όλοι υπό την σκέπη μου για να εκλε-
γώ   δήμαρχος και μάλιστα άκοπα.

Τόσο πολύ υποτιμάτε κ. Πρωτο-
παππά την νοημοσύνη των δημοτών 
και των αρχηγών των υπολοίπων 
δημοτικών παρατάξεων; 

Φιλική συμβουλή στην κ. Πρω-
τοπαππά, από την εφημερίδα μας, 
που σημειωτέον, την βοήθησε, σε 
βαθμό παρεξηγήσεως στις προη-
γούμενες δημοτικές εκλογές.

 Αλλάξτε το επιτελείο που σας 
συμβουλεύει. Γιατί θα σας πάρει 
και πάλι στο λαιμό του, όπως 
έγινε και στις προηγούμενες δη-
μοτικές εκλογές του 2019!  

Τότε, που μετά το θάνατο του αεί-
μνηστου Α. Κουκουλά και τη διάλυση 
του επικοινωνιακού  γραφείου,  ξεκί-
νησε η κάτω βόλτα του συνδυασμού. 

Προσέξτε ειδικά την ομιλία σας και 
αλλάξετε την όσο ακόμα είναι καιρός. 

Γιατί σας θυμίζουμε, ότι η τότε 
ομιλία σας και η πολιτική σας στρα-
τηγική που είχε χαραχτεί από το 
επιτελείο σας, έγινε εμπρηστική  προς 
τους υπόλοιπους δημοτικούς συνδυ-
ασμούς και σας οδήγησε σε αδιέξοδο. 

Σας θυμίζουμε  το θέμα των επι-
ταγών του κ. Βλάχου, όταν τότε, 
ακούσατε  το δικό σας περιβάλλον 
που, όπως αποδείχθηκε  σας πήρε 
στο λαιμό του, αφού πήγατε στη 
βρύση για νερό, αλλά νερό τελικά 
δεν ήπιατε.

 Ήταν δυνατόν στο δεύτερο γύρο 
να σας βοηθήσει ο Λογοθέτης, όταν 
εμμέσως πλην σαφώς, του λέγατε 
ότι χρηματίστηκε από τον εργολάβο 
του υδροθεραπευτηρίου ; Και μην 
ξεχνάτε ότι το ποσοστό του κ. Λο-
γοθέτη, τότε ήταν κοντά στο 17%.

Μην συνεχίσετε πάνω στα παλιά 
σας πολιτικά λάθη, αλλάξτε συμ-
βούλους και στρατηγική και Αφήστε 
τις πολιτικές κουτοπονηριές. Διαφο-
ρετικά και πάλι από τη μια πολιτική 
«γκάφα» στην  άλλη θα πηγαίνετε.

* Ολόκληρη η ανακοίνωση  της 
κυρίας Πρωτοπαππά, είναι δημοσι-
ευμένη στον διαδικτυακό ιστότοπο 
της εφημερίδας μας "Εν Λουτρα-
κίω" στο οποίο, μπορεί ο καθένας 
να ανατρέξει για να  την διαβάσει.

Α γ α π η τ ο ί 
σ υ μ π ο λ ί τ ε ς 
και συμπατρι-
ώτες.

Η Δύναμη 
Δ η μ ι ο υ ρ γ ί -
ας, δηλώνει 
σήμερα την 
επίσημη κά-
θοδο της στις 
εκλογές της 
8ης Οκτωβρί-

ου 2023 στον δήμο Λουτρακίου/
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Ενωμένη, με πολλά νέα στελέ-
χη, με σχέδιο και γνώση, δεσμεύ-
εται να κάνει πράξη το πρόγραμ-
μα της και να οδηγήσει ψηλά τον 
αγαπημένο μας τόπο.

Το όραμά μας
Να βγάλουμε το Δήμο από το 

φοβικό απομονωτισμό του, ακο-
λουθώντας πορεία εξωστρεφή 
και καινοτόμα. Να τολμήσουμε 
ένα ποιοτικό άλμα. Να εξελίξου-
με τον τόπο μας σε ένα μέρος 
φιλικό προς τον άνθρωπο, ένα 
μέρος για να ΖΕΙΣ. Να τον ξανα-
κάνουμε διεθνή τουριστικό προ-
ορισμό.

Να φτάσουμε και πάλι στην κο-
ρυφή των Ευρωπαϊκών τουριστι-
κών δήμων, όπως μας αξίζει για 
να προσφέρουμε καλύτερη ποι-
ότητα ζωής, ανάπτυξη και σταθε-
ρές θέσεις εργασίας και προκοπή 
για τις νέες γενιές.
Και μπορούμε και το αξίζουμε!

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Επικεφαλής Δύναμης
Δημιουργίας
Δήμος Λουτρακίου/
Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Οι πληροφορίες προς την εφημερί-
δα ΤΟ ΒΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕ-
ΟΔΩΡΩΝ είναι συνεχείς. Πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου και αδιάφθορα 
πρόσωπα προβληματίζονται και 
ανησυχούν.
Αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα 
των καιρών, αισθάνονται το χρέος 
απέναντι του τόπου και των συμπο-

λιτών τους και προτίθενται στον 
κατάλληλο χρόνο να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες. 
Θεωρούν ότι δεν αρμόζει σε ένα 
Δήμο όπως ο Δήμος μας να έχει τέ-
τοια τύχη και μιλούν για ένα Δήμο 
και ένα Λουτράκι που συνεχώς γερ-
νάει. Δεν επιτρέπεται τα τελευταία 
40 χρόνια να έχουν περάσει μόνο 
τρεις Δήμαρχοι με ένα διάλειμμα 
μιας πενταετίας της δημαρχίας Λο-
γοθέτη, που ο λαός τον εμπιστεύ-
τηκε απόλυτα, αλλά εκείνος «πρό-
δωσε την εμπιστοσύνη του».
Είναι δυνατόν τρεις άνθρωποι επί 
τόσα χρόνια να διοικούν ένα Δήμο; 
Πόσες ιδέες και όρεξη να έχουν; 
Μετά τα 8 χρόνια η επανεκλογή του 
κάθε Δημάρχου γίνεται καθεστώς, 
διότι έχει στερέψει από όρεξη για 
δουλειά και φυσικά ιδέες και όπως 
θα έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια 
έχουν και τους ίδιους γερασμένους 
πολιτικά δημοτικούς συμβούλους.

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

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ-
ΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ

Αυτή είναι η αλήθεια και πρέ-
πει να λέμε τα πράγματα με το 
όνομά τους χωρίς στρουθο-
καμηλισμούς. Η αλήθεια είναι 
ότι ο Δήμαρχος όλο αυτό το 
διάστημα παίζει μπάλα μό-
νος του και ΜΠΡΑΒΟ του. Τον 
βοήθησαν τα δυόμιση χρόνια 
κορονοϊού, όπου τα δημοτικά 
συμβούλια ήταν ιντερνετικά 
χωρίς την παρουσία δημοτών, 
οπότε οι δημότες δεν έπαιρ-
ναν «χαμπάρι» για το τι λέγανε 
οι δημοτικοί σύμβουλοι και τι 
ψήφιζαν.

Το μεγαλύτερο μερίδιο ευ-
θύνης της μη ενημέρωσης των 
δημοτών την έχει σύσσωμη η 
αντιπολίτευση. Όσο για την 
αξιωματική αντιπολίτευση 
«ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» της 
κ. Πρωτοπαππά θα σπάσουμε 
αυγά και θα τα πούμε όλα στην 
ώρα τους. 

Ένα κι ένα (1+1) κάνουν 
δύο. Χωρίς συνεργασίες οι 
επόμενες δημοτικές εκλογές 
είναι του Γ. Γκιώνη, αφού φυ-
σικά κάνει ένα ανεπαίσθητο 
λίφτινγκ στο συνδυασμό του 
για να ξαναβγούν οι ίδιοι και οι 
ίδιοι, για τα μάτια του κόσμου, 
δήθεν τάχα μου «κορόιδο ψη-
φοφόρε» που μόλις ψηφίσεις 
την άλλη μέρα μετανιώνεις, και 
πάλι τις επόμενες εκλογές τα 
ξεχνάς όλα και τους ξαναψηφί-
ζεις. Κατά τους δημότες και οι 
δήμαρχοι;

 Σε αποκάλυψη πως ο αντιδή-
μαρχος καθαριότητας Σωτήρης 
Πέρρας, κατέθεσε αγωγή κατά 
του δήμου Λουτρακίου, προέβη  
σε προγενέστερη συνεδρίαση 
του ΔΣ, ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Σταυρόπουλος της δημοτικής 
παράταξης "Αλλάζουμε Μαζί". 
Ο  εν λόγω αντιδήμαρχος, ανα-
γκάστηκε να προβεί σε εξηγή-
σεις στο Loutraki blog, ύστερα 
από τον σάλο που ξέσπασε, λέ-
γοντας ότι : 
 " Συμπτωματικά μιλώντας με 
ένα δικηγόρο και λέγοντάς του 
ότι ποτέ δεν έχω λάβει αντιμι-
σθία, διότι πληρώνομαι από το 
καζίνο, μου είπε ότι βάσει του 
Νόμου θα έπρεπε να πληρώνο-
μαι. Μόνο οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι διαλέγουν ή το μισθό τους ή 
την αντιμισθία. Για να σας δώσω 
να καταλάβετε, ένας ιδιωτικός 
υπάλληλος μπορεί να εργάζεται 
στην δουλειά του απογεύματα 
και Σ/Κ όπως εγώ στο Καζίνο και 
τα πρωινά (8ωρο και πλέον) στο 
δήμο.
  'Ομως εγώ ποτέ δεν έλαβα την 
αντιμισθία μου. Μόνο το μισθό 
μου από το καζίνο έπαιρνα. Ρώ-
τησα τη Δ/ντρια των Οικονομι-
κών η οποία κατηγορηματικά 
μου είπε ότι δεν πρόκειται να 
με πληρώσει και υπέβαλλα έν-
σταση, αφού ο δικηγόρος μου 
κατέθεσε όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα και βάσει του Νόμου. 
Ζήτησα το θέμα να διευθετηθεί 
από την οικονομική επιτροπή 
αλλά και πάλι η Δ/ντρια έλεγε 
ότι δεν πρόκειται να με πληρώ-
σει. Μη με ρωτήσετε γιατί, δεν 
ξέρω.
Ο δικηγόρος μου, με συμβού-
λευσε να καταθέσω αγωγή και 
να διεκδικήσω τα χρήματα που 
έπρεπε να έχω λάβει. Παρ΄όλα 
αυτά, ξέρετε πόσα χρόνια είμαι 
αντιδήμαρχος, μόνο 5 δικαιού-
μαι να αποζημιωθώ... "

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
 ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ

ΣΑΛΟΣ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΩΣ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 
ΣΩΤΉΡΗΣ ΠΕΡΡΑΣ 
ΚΑΤΈΘΕΣΕ ΑΓΩΓΉ, 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ! 

ΧΩΡΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΉ  ΤΣΙΠΑ 
«ΧΑΡΙΖΕΙ ΧΆΝΤΡΕΣ &  ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ» 

Η Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ.
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Στα επίνεια της Κο-
ρίνθου (Λέχαιο και 
Κεγχρεές) έδωσαν τα 

ονόματά τους ο Λέχης και ο 
Κεγχρίας, για τους οποίους 
λένε ότι ήταν γιοί του Πο-
σειδώνα και της Πειρήνης, 
κόρης του Αχελώου, αν και 
στα ποιήματα των «Μεγά-
λων Ηοιών» αναφέρεται ότι 
η Πειρήνη ήταν θυγατέρα 
του Οιβάλου, βασιλιά της 
Σπάρτης, όπως αναφέρει ο 
Παυσανίας, 2ος αι. μ.Χ.
Το έπος «Μεγάλαι Ηοίαι», το 
οποίο αποδίδεται στον Ησί-
οδο, ομιλεί πρώτα περί των 
θεαινών, οι οποίες γέννησαν 
τέκνα από θνητούς ανθρώ-
πους και έπειτα περί θνη-
τών γυναικών, οι οποίες από 
αθάνατους Θεούς γέννησαν 
ήρωες και ημίθεους.
Ο Ησίοδος υπήρξε ο δεύτε-
ρος σε σπουδαιότητα ποιη-
τής μετά τον Όμηρο από τη 
Βοιωτία και μιλούσε αρχαία 
ελληνικά. Στο Λέχαιο υπάρ-
χει ιερό του Ποσειδώνα με 
το χάλκινο άγαλμά του και 
στο δρόμο που οδηγεί από 
την Ισθμία στις Κεγχρεές 
υπάρχει ναός της Αρτέμιδας 
και αρχαίο ξόανό της, αφού 
ήταν θεά του κυνηγιού.
Ο ναός πλάι στο δρόμο με-
ταξύ Ισθμίας και Κεγχρεών 
φαίνεται να ξέφυγε την κα-
ταστροφή και τη λεηλασία 
των Ρωμαίων το 146 π.Χ., 
διότι βρισκόταν έξω από κα-
τοικημένη περιοχή.
Στις Κεγχρεές υπάρχει ναός 
και μαρμάρινο άγαλμα της 
Αφροδίτης, η οποία ήταν 
θεά της ομορφιάς και του 
έρωτα, σαν μία από τους δώ-
δεκα θεούς του Ολύμπου.
Μετά το ναό στην προκυμαία 
είναι ένα χάλκινο άγαλμα 
του Ποσειδώνα, ο οποίος 
ήταν θεός των αρχαίων Ελ-
λήνων, που εξουσίαζε τις θά-
λασσες και προστάτευε τους 
ναυτικούς.
Στο άλλο άκρο του λιμανιού 
των Κεγχρεών υπάρχουν τα 
ιερά του Ασκληπιού και της 
Ίσιδος.
Οι αρχαίοι λάτρευαν τον 
Ασκληπιό σαν θεό της υγείας 
και της ιατρικής, ενώ η Ίσιδα 
ήταν θεά του αιγυπτιακού 
πανθέου με έντονη παρου-
σία στον αρχαίο ελληνορω-
μαϊκό κόσμο.
Ο Απόστολος Παύλος μνη-

μονεύει τις 
Κ ε γ χ ρ ι έ ς 
στην προς 
Ρ ω μ α ί ο υ ς 
ε π ι σ τ ο λ ή 
του, διότι 
απέπλευσε 
από εκεί με 
τους ακο-
λ ο ύ θ ο υ ς 
του για την 
Έφεσο της 
Μικράς Ασίας δια θαλάσσης.
Απέναντι στις Κεγχρεές είναι 
το λουτρό της Ελένης.
Το νερό που βγαίνει από το 
βράχο και χύνεται στη θά-
λασσα είναι πολύ σε ποσό-
τητα, αλμυρό στη γεύση και 
χλιαρό στη θερμοκρασία 
του. 
Στο νότιο άκρο του τοξοει-
δούς κόλπου των Κεγχρε-
ών και σε απόσταση 15-20 
λεπτών πεζοπορίας από το 
νότιο λιμενοβραχίονά του 
υπάρχει η πηγή του «Λου-
τρού της Ελένης» στη ρίζα 
βραχώδους βορειοανατολι-
κής προεκτάσεως των Ονεί-
ων Ορέων, που διαχωρίζει 
τους όρμους των Κεγχρεών 
και της Αλμυρής.
Στην αρχή της χερσονήσου 
είναι ο οικισμός Λουτρό της 
Ελένης, 1 χλμ. περίπου νότια 
των Κεγχρεών στο δρόμο 
προς την Επίδαυρο.
Λίγο πάνω από τη στάθμη 
του νερού της θάλασσας εί-
ναι πηγή με υφάλμυρο νερό, 
όπου υπάρχουν αρχαίες πέ-
τρες που σχηματίζουν δεξα-
μενή, από το νερό της οποίας 
λειτουργούσε άλλοτε ένας 
νερόμυλος. Το νερό αυτό 
εθεωρείτο ιαματικό.
Στην περιοχή προς τα νο-
τιοδυτικά του Λουτρού της 
Ελένης, σε απόσταση 3 χλμ. 
όπου βρίσκεται το χωριό Γα-
λατά και τοποθετείται η αρ-
χαία πόλη Σολυγεία, όπου 
το έτος 425 π.Χ. επήλθε σύ-
γκρουση μεταξύ των επιδρα-
μόντων Αθηναίων και των 
κατεχόντων τη θέση εκείνη 
Κορινθίων, με μεγάλες απώ-
λειες από τα δύο μέρη, όπως 
μας ιστορεί ο αείμνηστος Ιω-
άννης Β. Βίγλας.
Όμως ο Παυσανίας δεν προ-
χώρησε πέρα από το Λουτρό 
της Ελένης, αλλά έστρεψε τα 
βήματα της περιηγήσεώς του 
δυτικά των Κεγχρεών προς 
την Κόρινθο.

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΣ
ΙΣΘΜΙΑ - ΚΕΓΧΡΕΕΣ - ΛΟΥΤΡΟ 
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΤΩΝ

Ο συμπολίτης μας  Δημήτρης Κο-
λιάκος είναι από εκείνους τους 
άνθρωπους, που έχει προσφέρει 
πολλά και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στη Φιλαρμονική και 
κατ' επέκταση στον πολιτισμό του 
Λουτρακίου!
Όπως θυμούνται όλοι, πριν ένα 
περίπου χρόνο, έχασε το 19χρονο 
παιδί του, στο τραγικό δυστύχημα 
της Λεωφόρου Αθηνών.  
Εμείς ρωτάμε, στον χαροκαμένο 
πατέρα, δεν θα έπρεπε η Φιλαρ-
μονική Λουτρακίου να είχε συ-
μπαρασταθεί και να τον είχε τι-
μήσει με την παρουσία της, στην 
νεκρώσιμη ακολουθία του αδικο-
χαμένου παιδιού του;
Το ρωτάμε αυτό, γιατί θεωρούμε, 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την  παραγωγή πολιτισμού είναι 
πρωτίστως η διαφύλαξη των πα-
νανθρώπινων αξιών, που είναι για 
εμάς η ψυχή του πολιτισμού!

Ο λόγος για τον Γιάννη Δημητρό-
πουλο, γνωστός ως “Μαρτζιάνος”, 
οπού  άλλαξε πλευρά από τις τέσ-
σερις  γραμμές του γηπέδου και θα 
βρίσκε  στο πλάι  του προπονητή 
Κώστα Χατζηκωνσταντίνου ως 
άμεσος συνεργάτης και τεχνικός Δ/
ντης της ομάδας του Λουτρακίου.  
Μετά  από τη πολύπειρη  συνεισφορά 
του στα γήπεδά της Α1 όσο και της 
Α2  ο “Μαρτzι” αποφάσισε να συνεχί-
σει την χανμπολικη σταδιοδρομία από 
άλλο πόστο, αυτού  της προπονητικής.
Ο ίδιος δήλωσε :
"Είμαι πολύ χαρούμενος που συνε-
χίζω στην ομάδα της καρδίας μου, 
στην οποία ξεκίνησα να παίζω χά-
ντμπολ και αναδείχτηκα μέσα από 
αυτήν. Η προοπτική της προπονητι-
κής ήταν στα άμεσα σχέδια μου  και 
δεν θα μπορούσε το ξεκίνημα μου, 
να μην ήταν η ομάδα από την οποία 
ξεκίνησα  ως παίκτης και τώρα από 
πόστο της προπονητικής . Είμαι 
ταυτισμένος με αυτήν την ομάδα, 
με αυτήν την παρέα, και είμαι τυ-
χερός που θα συνεχίσω θα να είμαι 
κομμάτι της.  Η αγάπη μου για τον 
Ποσειδώνα δεν μ’ αφήνει αδιάφορο 
στην σημαντική προσπάθεια του 
τμήματος, να πρωταγωνιστεί.  Αισι-
οδοξώ ότι θα κάνουμε ότι καλύτε-
ρο μπορούμε για να υλοποιηθούν 
οι  στόχοι της ομάδας . Εύχομαι να 
έχουμε καλή χρόνια, υγεία, και πάνω 
από όλα  χωρίς τραυματισμούς".

ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ! ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ:  
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ 
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ!

ΔΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ 
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ 

ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ 
ΣΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΉΤΡΗ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

Έφυγε…
 αλλά έμεινε 

Σε ένα άνευ προηγουμένου 
πολιτικό ξεγύμνωμα, το οποίο  
τραντάζει συθέμελα το οικο-
δόμημα της δημοτικής αρχής, 
προχώρησε με επιστολή του, 
ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρ-
χος τεχνικών υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας Κωνσταντίνος 
Παντελέου, ο οποίος απορ-
ρίπτει δυνητικά την πρόταση 
του  δημάρχου, για να συνε-
χίσει ως αντιδήμαρχος!
Αξίζει να σημειωθεί,  ότι  η 
παραίτηση Παντελέου,  είναι 
ένας ακόμα κρίκος στην μα-
κριά αλυσίδα των παραιτή-
σεων πρωτοκλασάτων στελε-
χών της δημοτικής παράταξης 
» Παρέμβασης  Πολιτών» του 
Γιώργου Γκιώνη, αφού θυμί-
ζουμε, ότι με παρόμοιες σο-
βαρές  αιχμές  για τον τρόπο 
λειτουργίας του δημάρχου,    
είχαν αποχωρήσει οι Λάμπρος 
Παπαθεοδώρου Νίκος Λόης, 
Γιώργος Μαρκέλλος, Μιχάλης 
Θυμής, Άρης Μαρίνης,  Θανά-
σης Γεωργίου,  Μαρία Πρω-
τοπαππά, Περικλής Θηβαίος, 
Γιώργος Στάμου, Παναγιώτης 
Πέτρου, Σωτήρης Νικολάου, 
ενώ μεγάλη δυσανασχέτηση  
η οποία έχει συνοδευτεί, με 
εξίσου σοβαρές καταγγελίες, 
εκφράζει συχνά – πυκνά κατά 
την διάρκεια των συνεδριά-
σεων του ΔΣ  και ο πρόεδρος 
της ΔΟΚΟΠΑΠ Φίλιππας Θυ-
μής! 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
που εκθέτει ανεπανόρθωτα 
τον Δήμαρχο και τους στε-
νούς του συνεργάτες! 
» Κύριε Δήμαρχε,Αξιότιμοι 
Συνάδελφοι,
Αξιότιμα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου,
Από τη θέση του αντιδημάρ-
χου Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Λου-

τρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων, επί μία σχεδόν τε-
τραετία, προσπάθησα να υπη-
ρετήσω το δημόσιο συμφέρον 
με συνέπεια και ανιδιοτέλεια.
Προσπάθησα και σε πολλές 
περιπτώσεις κατέθεσα κομμά-
τια της ψυχής μου για να λυ-
θούν προβλήματα που έμεναν 
άλυτα επί σειρά ετών.
Δυστυχώς, η αντιμετώπισή 
μου, δεν υπήρξε αντάξια της 
διάθεσής μου για προσφορά.
Έγκαιρα κατάλαβα ότι ήμουν 
χρήσιμος σαν ψυφοσυλλέ-
κτης και όχι σαν συνεργάτης 
μιας κοινής πορείας με στόχο 
την καλύτερη ποιότητα ζωής 
των Λουτρακιωτών και όλων 
των πολιτών του Δήμου.
Η συνείδησή μου, η ιδεολογι-
κή μου ταυτότητα και η αξιο-
πρέπεια, πολλές φορές ήρθαν 
σε σύγκρουση με το «αποφα-
σίσουμε» και διατάζουμε, του 
Δημάρχου. Δεν με ενδιαφέρει 
το φαίνεσθαι αλλά η ουσία. 
Νοιάζομαι να μην έχουν προ-
βλήματα οι συντοπίτες μου 
και να προχωρά η ανάπτυξη 
της περιοχής μας.
Αδυνατώ πλέον να βαδίσω 
μαζί με ανθρώπους που έχουν 
στο μυαλό τους άλλες αξίες 
από τις δικές μου και δεν τους 
ενδιαφέρει να είναι χρήσιμοι 
για τον ομορφότερο Δήμο της 
Ελλάδας.
Αποποιούμαι τη θέση του 
Αντιδημάρχου.
Μένω στο Δημοτικό Συμβού-
λιο χωρίς αξιώματα και αντι-
δημαρχίες. Ως απλός στρα-
τιώτης για να υπηρετήσω σε 
όσο χρόνο έχει απομείνει τους 
πολίτες του Δήμου Λουτρακί-
ου – Περαχώρας – Αγίων Θεο-
δώρων.Τα αξιώματα έρχονται 
και περνάνε.
Μένει μόνο ο σεβασμός στους 
ανθρώπους που σε εμπιστεύ-
θηκαν και στους οποίους 
οφείλεις τα πάντα.
Θέλω να είμαι χρήσιμος όσο 
διαρκεί η λαϊκή εντολή των 
πολιτών, χωρίς καιροσκοπι-
σμούς και αναξιοπρέπειες. 
Θα είμαι πάντα παρών στα 
προβλήματα, τις αγωνίες και 
τις ανάγκες των συμπολιτών 
μου.
Με τιμή,
Κωνσταντίνος Παντελέων «

Αντωνίου Δημήτριος
Managing Director

Θέση Λειβαδάκι (έναντι Καζίνο) 20300 Λουτράκι
τηλ. κέντρο: 2744 0 69300 fax: 2744 0 69301 κινητο: 6945 333223

www.forcesec.gr
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Οδήγηση… αλά ελληνικά

Προσωπικός 
Οικογενειακός Ιατρός

Όταν οδηγείς 
μεγάλο φορτηγό ή 
βυτιοφόρο αυτο-
κίνητο να βλέπεις 
τους οδηγούς των 
Ι.Χ. επιβατικών αυ-
τοκινήτων σαν λε-
φτάδες και να τους 
δημιουργείς κυ-
κλοφοριακά προ-
βλήματα. Δεν έχει 
σημασία αν κι εσύ 
έχεις Ι.Χ. επιβατικό, 

το ίδιο θα λένε και για σένα οι οδηγοί 
των μεγάλων οχημάτων.

Όταν μέσα στο αυτοκίνητο που οδη-
γείς υπάρχουν μικρά παιδιά, να τα βά-
νεις στο μπροστινό κάθισμα, γιατί αν 
τα βάλεις στο πίσω και γίνει κανένα 
ατύχημα, υπάρχει ο κίνδυνος να πέ-
σουν επάνω σου και να σε χτυπήσουν. 
Για σιγουριά μπορείς να τα βάλεις 
μπροστά στα πόδια σου για να στηρί-
ζονται στο τιμόνι.

Όταν προτίθεσαι να περάσεις με 
κόκκινο το φωτεινό σηματοδότη να 
κοιτάξεις πρώτα καλά τους καθρέ-
φτες οπισθίας κατοπτεύσεως μήπως 
σε ακολουθεί κανένα αστυνομικό αυ-
τοκίνητο κι αφού βεβαιωθείς, βουρ με 
ταχύτητα.

Όταν οδηγείς να ελαττώνεις ταχύ-
τητα για να περιεργαστείς οτιδήποτε 
σου κινήσει το ενδιαφέρον. Αυτό μπο-
ρεί να είναι βιτρίνα, τροχαίο ατύχημα, 
αλλαγή λάστιχου από κάποιον μέχρι 
και διέλευση κάποιας τρυφερής ύπαρ-
ξης. Κι άσε τους άλλους να κορνά-

ρουν και να αναβοσβήνουν τα φώτα.
Όταν οδηγώντας βγαίνεις από πά-

ροδο σε κεντρική λεωφόρο ν’ ανα-
πτύσσεις ταχύτητα να προλάβεις να 
βγεις πρώτος, γιατί ο κινούμενος στη 
λεωφόρο μπορεί να μη σου παραχω-
ρήσει προτεραιότητα.

Να σταθμεύεις το αυτοκίνητό σου 
στις γωνίες των δρόμων για να μπο-
ρείς να φεύγεις εύκολα. Δεν έχει ση-
μασία αν οι άλλοι οδηγοί δεν έχουν 
ορατότητα και κινδυνεύουν να συ-
γκρουστούν με άλλα αυτοκίνητα.

Όταν οδηγείς και σου κάνει κάποιος 
υπέρβαση, ν’ αναπτύξεις αμέσως τα-
χύτητα για να τον προσπεράσεις κι 
εσύ. Είναι υποτιμητικό να σου κάνουν 
άλλοι υπέρβαση.

Όταν οδηγείς μοτοσικλέτα ή μοτο-
ποδήλατο να φοράς το κράνος στον 
αγκώνα, φαίνεται πως είναι μόδα, γι’ 
αυτό το κάνουν πολλοί, κάνε κι εσύ 
το ίδιο.

Όταν οδηγείς μοτοποδήλατο να 
κόβεις την εξάτμιση. Δεν υπάρχει πιο 
ευχάριστο θέαμα από το να βλέπεις 
τους μισούς πεζούς γύρω σου να βου-
λώνουν τ’ αυτιά τους με τα χέρια τους 
και τους άλλους μισούς να σε μουτζώ-
νουν και με τα δύο χέρια.

Οι μηχανοδηγοί συνήθως κορνά-
ρουν όταν πλησιάζουν σε σιδηρο-
δρομική διάβαση. Εσύ όμως να έχεις 
το κασετόφωνο του αυτοκινήτου σου 
στο φουλ, οπότε κι αν ακόμη σε παρα-
σύρει, θα είσαι δικαιολογημένος γιατί 
δεν άκουσες την κόρνα του τρένου.

Συνεχίζεται...

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

   Τον τελευταίο καιρό επικρατεί ένας πανικός 
στους πολίτες σχετικά με την ένταξή τους σε προ-
σωπικό γιατρό. 
   Θα ήθελα με δύο λόγια να βοηθήσω στην κατα-
νόηση αυτού του θεσμού.
   Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποι-
είται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της 
πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοι-
κητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέ-
ων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους 
προσωπικούς ιατρούς απευθείας.
   Η εγγραφή του πολίτη στον προσωπικό γιατρό 
έχει ως αποτέλεσμα ότι Θα πρέπει να τον χρησι-
μοποιεί ως σημείο πρώτης επαφής με το δημόσιο 
σύστημα υγείας, για όποιο σχεδόν πρόβλημα αντι-
μετωπίζει , για συνταγογράφηση φαρμάκων, για 
παραπεμπτικά εξετάσεων, πέραν του εξαιρετικά 
επείγοντος, οπου και θα απευθύνεται στα επείγο-
ντα Τ.Ε.Π. κατευθείαν. 
   Μετά από την εγγραφή του πολίτη στον προ-
σωπικό γιατρό και σε βάθος χρόνου ο ιατρός έχει 
την υποχρέωση να συντάξει τον ιατρικό φάκελο ο 
οποίος θα ενημερώνεται τακτικά ανάλογα με την 
πορεία του ασθενή. Αυτό θα βοηθήσει τον ασθενή 
,όπου κι αν βρίσκεται και  ο γιατρός ο οποίος θα 
χρειαστεί να τον αναλάβει ,να έχει μία πλήρη ενη-
μέρωση σχετικά με την πορεία του , τις εξετάσεις 
τις οποίες έχει κάνει, την φαρμακευτική αγωγή που 
λαμβάνει και για ποιο λόγο. 
   Ο προσωπικός γιατρός και ο πολίτη θα πρέπει να 
αναπτύξει μία σχέση εμπιστοσύνης ,εχεμύθειας και 
αλληλοσεβασμό. 
   Ο πολίτης έχει την δυνατότητα να αλλάξει προ-
σωπικό γιατρό μία φορά το χρόνο έφοσον και αν 
το θελήσει. 
   Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού θα βοηθή-
σει το έθνικό σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει 
περιστατικά που όντως χρειάζονται νοσηλεία ή 
επείγων αντιμετώπιση , και τον πολίτη να γνωρίζει 
για το πότε θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο 
νοσοκομείο. 
ΠΑΝΟΣ Κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Κ.Υ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- Π.Ι. ΑΛΜΥΡΗΣ

Επειδή ζούμε σε μια εποχή, που πλεόνασαν, η 
απανθρωπιά και η παλιανθρωπιά, οι συνειδητοποι-
ημένοι άνθρωποι, λαχταρούμε όλο και πιο συχνά 
τις "όρθιες"  ψυχές, που στέκονται άκαμπτες και 
ακαταπόνητες χωρίς μακιγιάζ προθέσεων, μπρο-
στά στις  ανάγκες της κοινωνίας, της οποίας, το 
σύνολο  δοκιμάζεται από αντιξοότητες! 
Ως εκ τούτου, ιερείς, όπως ο ιδιαίτερα αγαπητός 
από το ποίμνιό του και από τον γράφοντα, πρω-
τοπρεσβύτερος της Παναγίας Γιάτρισσας Λουτρα-
κίου  συγκαταλέγονται στις όρθιες ψυχές &  απο-
τελούν, τα μεγαλύτερα αντίβαρα στς ακατοίκητες 
από νόημα λέξης, που κρύβουν μέσα τους, την 
ιδιοτέλεια των  καιρών. 
 Έναν ιερέα, για τον οποίον η πόλη μας μπορεί να 
σεμνύνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού έχει 
αποδείξει, με πλείονες μορφές, ότι  όλες οι ενέρ-
γειες του, με τους παυσίλυπους λόγους του, είναι 
συνθεμένα με την  αγάπη,  και την  γενναιοφροσύ-
νη, για τον πλησίον, που αποτελούν, το εφαλτήριο 
για την αγάπη προς τον Ιησού Χριστό !
Με λίγα λόγια, ο πάτερ Νικόλαος Βασιλόπουλους, 
όχι μόνο ανταποκρίνεται με πράξεις στην Ιερή απο-
στολή  του, αλλά είναι ένας αυθεντικός συνεχιστής 
του έργου, του Κυρίου, ένας αληθινός μοσχανθός 
της ελληνικής παλικαριάς, που εκτός από τον ιερό 
Σταυρό†️ της Χριστιανοσύνης ,δεν προσκύνα  ποτέ 
του, σακάτικες   καταστάσεις !
Για τον πρωτοπρεσβύτερο της Παναγίας Γιάτρισ-
σας,  τα λόγια του Κωστή Παλαμά :
  "...Και τους τρέμουν των κάμπων οι κιοτήδες 
  και με ονόματα τους κράζουν πονηρά. 
 Τους μισούν οι Βασιλιάδες κι όλοι οι τύραννοι
κι είναι μέσα στους σκυφτούς τα παλικάρια
κι είναι μες στους" κοιμισμένους" οι στρατιώτες... "

ΟΡΘΙΑ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΨΥΧΉ 
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
ΤΉΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ... 

''ΛΟΤΣΑΡΙΑ'' ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΉ, ΚΑΤΑ ΤΉΣ 

ΔΉΜΟΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ, ΣΤΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΉΝ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι εισηγήσεις και οι τοποθετήσεις των 
τεσσάρων Επικεφαλής Δημοτικών Παρα-
τάξεων (Κ. Λογοθέτης, Ι. Καραπανάγος, 
Κ. Ζερβός, Δ. Βασιλείου) και Δημοτικών 
Συμβούλων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την 
23 Σεπτεμβρίου 2022, με σοβαρά θέματα 
της καθημερινότητας των συνδημοτών 
μας, μετατράπηκαν σε ''Λοτσάρια'', κατά 
της Δημοτικής Αρχής του Γεωργίου Γκιώ-
νη.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση πραγματο-
ποιήθηκε μετά από γραπτό αίτημα εννέα 
Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευ-
σης (Κ. Λογοθέτης, Ι. Καραπανάγος, Κ. 
Ζερβός, Δ. Βασιλείου, Θ. Πέτρου, Δ. Δέ-
δες, Γ. Γλυκοφρύδης, Α. Δρίτσας, Β. Βα-
σιλείου).
Οι εισηγητές των θεμάτων ανέδειξαν την 
ένδεια της Δημοτικής Αρχής του Γεωρ-
γίου Γκιώνη και την ανικανότητά της να 
διαχειριστεί τα μεγάλα προβλήματα του 
Δήμου μας, σε συνδυασμό με την προ-
κλητική της αδιαφορία απέναντι στην 
ποιότητα ζωής που δικαιούται και αξίζει 
ο πολίτης.
Αρχικά, αρνητική εντύπωση προκάλεσε η 
δήλωση του κ. Γκιώνη πως έξι Αστυνομι-
κοί, από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακί-
ου, μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες, γε-
γονός που τον υποχρεώνει, για μία ακόμη 
φορά, να τρέχει, ασθμαίνοντας, πίσω από 
τις εξελίξεις, αντί να τις προλαμβάνει ή 
να τις δρομολογεί.
Στη συνέχεια, για το ζεστό πόσιμο νερό 
της Περαχώρας, ο κ. Γκιώνης αναγκάστη-
κε, επιτέλους, να παραδεχθεί πως υπάρχει 
πραγματικό πρόβλημα στο χωριό, αφού 
άκουσε τις τοποθετήσεις των επικεφαλής 
των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης και 
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππα 
Θυμή, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επικριτι-
κός, εκτοξεύοντας καυτά βέλη, κατά της 
Δημοτικής Αρχής, για το θέμα αυτό.
Ο κ. Γκιώνης, ξάφνιασε δυσάρεστα τους 
πάντες, ομολογώντας πως μέχρι τώρα 
πίστευε πως είχε λυθεί το πρόβλημα του 
νερού, λέγοντας χαρακτηριστικά: ''Δεν 
μπορώ να πω τίποτα γιατί θεωρούσα και 
πίστευα ότι θα έχει λυθεί το πρόβλημα. 
Νομίζω, ίσως, να ψιλοδιορθώθηκε αλλά 
το πρόβλημα το 'χουν οι Περαχωρίτες'' 
και κατέληξε λέγοντας "Οι Περαχωρίτες 
έχουν δίκιο''.
Δυστυχώς, για ένα ολόκληρο χωριό, μετά 
από 18 μήνες και πολλές ερωτήσεις Δημο-
τικών Συμβούλων, παρουσία του Δημάρ-
χου, προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ κ. Δημήτριο Πρωτονοτάριο, 
σε συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, 
ο κ. Γκιώνης, τώρα, συνειδητοποίησε το 
μέγεθος του προβλήματος των κατοίκων 
της Περαχώρας να πίνουν ζεστό νερό για 
δύο συνεχόμενα καλοκαίρια.

Η απάντηση του 
κ. Γκιώνη αποτε-
λεί τρανή από-
δειξη της ανυ-
παρξίας του και 
της προκλητικής 
του αδιαφορίας, 
αφού αγνοούσε 
πως ένα ολόκλη-
ρο χωριό υποφέ-
ρει και αγοράζει 
εμφιαλωμένο νερό, χωρίς να απαλλάσ-
σεται, μάλιστα, από τους λογαριασμούς 
ύδρευσης των δύο αυτών θερινών περι-
όδων.
Επιπλέον, ο κ. Γκιώνης αδυνατούσε να 
τοποθετηθεί, επί της ουσίας, στις ειση-
γήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων 
της αντιπολίτευσης για το τεράστιο και 
διαχρονικό κυκλοφοριακό πρόβλημα, 
που παρατηρείται στο Λουτράκι, κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά από την 
έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης. Τα 
προτεινόμενα, για την επίλυσή του, σε 
βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα, από τον Εμπορι-
κό Σύλλογο Λουτρακίου, καθώς και από 
τα δύο χρήσιμα εργαλεία στα χέρια της 
Δημοτικής Αρχής, δηλαδή το Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο του Δήμου μας και το Σχέ-
διο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δεν 
λαμβάνονται υπόψη και η Δημοτική Αρχή 
αποφεύγει να τα φέρει προς συζήτηση, 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να βρεθούν 
λύσεις.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη και τα δύο μεγάλα αναπτυ-
ξιακά έργα πνοής για τον Δήμο μας, όπως 
η δημιουργία του Open Mall και η έλευση 
του Προαστιακού στο Λουτράκι που υπα-
γορεύουν τη δημιουργία νέων θέσεων 
στάθμευσης.
Τελικά, για το πρόβλημα του κυκλοφορι-
ακού, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 
ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, με τη συμμετοχή των τεχνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου μας, Φορέων και Αρχών 
για να προταθούν λύσεις και να ληφθούν 
αποφάσεις για το επόμενο καλοκαίρι.
Είναι, πλέον, καταφανές ότι η Δημοτική 
Αρχή του Γεωργίου Γκιώνη, χωρίς όραμα 
και πολιτικό ανάστημα, δεν σέβεται τον 
πολίτη και έχει θυσιάσει τον τόπο στον 
βωμό της κοντόφθαλμης μικροπολιτικής 
της. Μέχρι τώρα έχει αναδείξει τη σιω-
πή, τη διαστρέβλωση των γεγονότων, τις 
διαβεβαιώσεις χωρίς αντίκρισμα και τις 
υποσχέσεις, καθώς και την παραπομπή 
των προβλημάτων στο μέλλον, ως πολι-
τικά μέσα διαχείρισης και επίλυσης των 
εκκρεμών ζητημάτων, επιβεβαιώνοντας, 
ταυτόχρονα, τον τίτλο: Ο Δήμαρχος και η 
Δημοτική Αρχή της Στασιμότητας.

Γράφει 
ο Ιωάννης 

Καραπανάγος

''Λοτσάρι'': Υπόγεια αποθήκη ρετσινιού, με γέμισμα 
μπαρούτι και ρετσίνι. Χρησιμοποιήθηκε, ως όπλο των 

Περαχωριτών, στη Μάχη της Περαχώρας, τον 
Σεπτέμβριο του 1822

Του Δημητρίου Καραπατά
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Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

Ο «μισογυνισμός» από 
την αρχαιότητα απο-

δόθηκε στο νεότερο από 
τους μεγάλους τραγικούς 
ποιητές, τον Ευριπίδη.
Μια παραφθορά των 
αντιλήψεών του έχει δι-
ασωθεί μέχρι σήμερα με 
τη φράση «πυρ, γυνή και 
θάλασσα». 
Κι όμως ο ίδιος παρου-

σίασε στα έργα του γυναίκες με ψυχική ανεκτικότητα 
στο να επιβιώνουν κι από την άλλη γυναίκες αυτοκα-
ταστροφικές που διεκδικούν ως προδομένες. Για τον 
Ευριπίδη οι γυναίκες στο σύνολό τους ήταν ανθρώπι-
νες υπάρξεις, με το καλό και το κακό μέσα τους. Ο ποι-
ητής δεν τις αφήνει ανυπεράσπιστες, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις τις απενοχοποιεί…
Στις μέρες μας πρώτη είδηση οι γυναικοκτονίες. Φονι-
κά που άρχισαν και συνεχίζονται και θα συνεχίζονται, 
προβληματίζοντας την ελληνική κοινωνία για τον αυ-
ξανόμενο ρυθμό τους.
Ο γυναικοκτόνος της Καβάλας από τη φυλακή δια-
μηνύει ότι μετάνιωσε, αλλά ταυτόχρονα δικαιολογεί 
τον εαυτό του, αφήνοντας αιχμές, εκφράζοντας την 

άποψή του ότι δεν θέλει να αμαυρώσει την τιμή και τη 
μνήμη της… Τη δικαιώνει ή εξιλεώνει τον εαυτό του; 
Αφού την έστειλε στο πυρ το εξώτερον, αφού τη θε-
ωρούσε κτήση του, τώρα ήσυχος πλέον, ανενόχλητος, 
θα δώσει τις δικές του εκτιμήσεις μετά την αναγγελία 
του θανάτου της…
Το «αντίπαλο δέος» ανδρών και γυναικών είναι η υστε-
ροφημία που κτίζεται και από τους δύο προσωπικά.
Η Ειρήνη Παπά παραβίασε τα σύνορα της Ελλάδας 
χωρίς να διαπράξει «ύβρι». Ξεπέρασε το μέτρο κατα-
ξιώνοντας την πρώτη πατρίδα της, την Ελλάδα, αλλά 
αγάπησε και τη δεύτερη πατρίδα της, την Ιταλία, που 
της έδωσε κι άλλες ευκαιρίες ν’ αναδείξει, να αξιολο-
γήσει, να ορίσει τι σημαίνει «μεγαλειότητα». Σημαίνει 
αγώνες, σπουδές, προσφορές, αναγνώριση, σημαίνει 
ένα στίγμα εσαεί.
Κατά το μυστήριο του γάμου ακούγεται το «η δε γυνή 
να φοβήται τον άνδρα» και αμέσως χάριν ευθυμίας η 
νύφη παροτρύνεται από τις παρευρισκόμενες γυναί-
κες να πατήσει το πόδι του άνδρα (έθιμο).
Στα χρόνια του Βυζαντίου ο αυτοκράτορας Θεόφι-
λος, κατά την ώρα της επιλογής υποψήφιας συζύγου, 
απευθύνεται στην Κασσιανή με τη φράση: «Εκ γυναι-
κός τα χείρω», υπονοώντας την Εύα. Η Κασσιανή με 
την απάντησή της, «και εκ γυναικός τα κρείττω», υπο-

νοώντας την Παναγία, στερείται του στέμματος. Το 
κερδίζει η Θεοδώρα με την απάντηση, «η αρετή της 
γυναίκας είναι η υπομονή».
Η ζωή και ο θάνατος όμως σήμερα, χρόνια μετά, εκ-
πλήσσουν. Άλλα αι βουλαί…
Δύο ατίθασες τούφες μαλλιών έξω από μια μαντήλα 
έφερε το θάνατο κι ο θάνατος μια επανάσταση στο 
μακρινό Ιράν. Στο Ιράν διαδραματίζεται πλέον κάτι πε-
ρίεργο.
Στο παρελθόν η γυναίκα διεκδίκησε ξεκινώντας μόνη 
της.
Δεκαετίες πέρασαν από τότε και οι αλλαγές που συ-
ντελέστηκαν, για τη θέση της γυναίκας, υπήρξαν χρο-
νοβόρες.
Σήμερα οι γυναίκες του Ιράν αγωνίζονται πλάι - πλάι 
με άνδρες. Δεν είναι μονομερής η αντίδρασή τους. 
Αψηφούν το θάνατο, αγωνιώντας για το τι θα φέρει 
το αύριο. Πάλι καταπίεση, ή ένα είδος απελευθέρωσης 
που θα είναι απόρροια μιας εμπνευσμένης και ευσυ-
νείδητης αντίδρασης, που διεκδικεί το ύψιστο αγαθό, 
την ελευθερία; Η μακραίωνη καταπίεση οδηγεί μόνο 
στο να αναιρούνται στερεότυπες αντιλήψεις, που δεν 
ακολουθούν το ρυθμό εξέλιξης. Δεν θα μπορούν να 
συντηρούνται ούτε να αναπαράγονται στο παρόν και 
στο μέλλον.

«Το me too άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου»

Επιμέλεια: 
Αλεξάνδρα Μαυροπούλου

Ανθ’ημών 
οι ...αριθμοί

Ευχές για ένα 
νέο ξεκίνημα

στην άκρη 
του πουθενά

Γ.  Βέης,Νέα 
Νότια Ουαλία
Μετά την 
[ α ρ ν η τ ι κ ή ] 

αντίδραση ενός 
πατέρα, ο οποίος 
δεν δέχτηκε να 
υπογράψει έντυ-
πο του Υπουργεί-

ου Παιδείας [;], ως Γονέας 1,αναρωτιέμαι 
αν σε αυτή τη λογική της μετα-μετα-
νεωτερικής προσέγγισης:
- ο παπούς θα λέγεται ..γονέας 1 του 

γονέα 1
- η γιαγιά..γονέας 2 του γονέα 1
- ο πραγματικός πατέρας όταν δεν είναι 

ο νυν σύζυγος ...γονέας 3
Και με ποιούς κωδικούς θα αναφέρονται: 

ο θείος,η θεία,ο αδελφός,η αδελφή ,ο 
ξάδελφος, η ξαδέλφη κλπ

Κι αν εντέλει τα παιδιά θα λέγονται: 
υποπρο’ι’όντα του 1,του 2 ή του 3 γονέα;

Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση 
της ‘’οικογένειας’’ από ‘γράμματα και 
αριθμούς’ δεν πιστεύω ότι συμβάλλει 
στην ενίσχυση των  συναισθηματικών 
σχέσεων και δεσμών αίματος ανάμεσα 
σε ανιόντες και κατιόντες,όσο κι αν οι 
κάθε είδους ‘δικαιωματίες’ χαίρονται 
που εισακούστηκαν από την Πολιτεία οι 
απόψεις τους να καταστούμε άπαντες’α-
νώνυμες μονάδες σ’ένα άχαρο παίγνιον 
απρόσωπων ρόλων’’

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Μια πόλη που χαραμίζει το φυσικό της κεφάλαιο

τους πολίτες.
Σε λουτρόπολη με ιαματικές πηγές,  θα έπρεπε 

να έχουν πρόσβαση στο πολύτιμο ύδωρ και οι 
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να προ-
σκαλούνται και να προκαλούνται  περισσότεροι 
επισκέπτες υψηλού εισοδήματος και μάλιστα για 
πολύ μεγαλύτερη σεζόν. Τελικά προτιμήθηκαν 
ξενοδοχεία διαμονής μικρών κατά κανόνα δω-
ματίων, για να χωρέσουν περισσότεροι πελάτες. 
Η θάλασσα της πόλης με την μεγάλη παραλία, 
αξιοποιείται τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύ-
γουστο. Η πόλη ποτέ δεν απέκτησε μια σύγχρονη 
μαρίνα για την υποδοχή τουριστικών σκαφών.

Θαλάσσια κόπωση
Τα μηνύματα από την θαλάσσια κόπωση και 

την αυξημένη τα τελευταία χρόνια ρύπανση 
του κλειστού Κορινθιακού κόλπου, που λόγω 
των κυρίαρχων δυτικών ανέμων κατευθύνει τα 
σκουπίδια στην ακτή της πόλης, δεν ελήφθησαν 
σοβαρά υπόψιν. Μια παραλία, που έχει όπως 
όλες όρια αντοχής, μπορεί να φιλοξενήσει 2000 
λουόμενους, ίσως και 3.000. Με δέκα χιλιάδες 
όμως, η θάλασσα σηκώνει ψηλά τα χέρια. Πικρή 
είναι η αντίστοιχη πείρα από τις μεσογειακές 
ακτές της Ισπανίας, σε σημείο που οι αρχές 
αναγκάστηκαν να θέσουν όρια επισκεψιμότητας. 

Μόλις τώρα 25 Σεπτεμβρίου, έχει αποκατα-
σταθεί κάπως η διαύγεια των νερών της παρα-
λιακής ζώνης. Του μήνες αιχμής η ορατότητα 
δεν ξεπερνούσε τα 3 μέτρα και στην επιφάνεια 
σχηματιζόταν σαπουνάδα!

Μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα το Λου-
τράκι μόνο του; Ασφαλώς όχι. Μπορεί όμως σε 
συνεργασία με άλλους παράλιους δήμους να 
απαιτήσουν από την Περιφέρεια, μελέτες και 
δράσεις για την απορρύπανση και την προστασία 
του κόλπου. Για έλεγχο όλων των  πηγών ρύπαν-
σης, είτε από αστικά λύματα είτε από βιομηχανικά 
και  αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα.

Θα έπρεπε να γίνουν μελέτες και επενδύσεις 
σε σύγχρονα μέσα καθαρισμού του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και να είναι υψηλών απαιτήσεων 
η διαρκής καθαριότητα της παραλίας. Ας επισκε-

φτούν τη Νίκαια και τις Κάνες για να μάθουν πως 
καθαρίζεται το κεφάλαιο  «καθαρή αμμουδιά» 
κάθε μέρα! Να δουν παραλιακούς πεζόδρομους 
πλάτους 30 μέτρων και διαδρόμους για ποδήλα-
το. Ας ρωτήσουν για παράδειγμα στη Βενετία με 
τι μέσα καθαρίζονται τα κανάλια τους. Η κλασ-
σική βαρκούλα με ένα δίχτυ μπροστά, δεν αρκεί 
πλέον για τον καθαρισμό που απαιτείται σήμερα 
και κυρίως, αυτόν που θα απαιτηθεί αύριο.

Δήμος κατώτερος των αναγκών
Δυστυχώς ο Δήμος της πόλης είναι κατώτερος 

των περιστάσεων και των αναγκών. Κατάργησε 
τον παραλιακό περίπατο παραχωρώντας τα 
δύο τρίτα του πεζοδρόμου στα καταστήματα 
εστίασης. Εγκρίθηκε η χρήση του αιγιαλού για 
ξαπλώστρες χωρίς όρια, κανόνες και έλεγχο. Χω-
ρίς αυστηρές  προδιαγραφές καθαριότητας. Στη 
συνέχεια δόθηκε άδεια και για τραπεζοκαθίσματα 
στον αιγιαλό στα εστιατόρια ενώ γίνεται ανεκτή 
μουσική, ντάμπα ντούμπα σε υψηλή ένταση. Αυτό 
ζητάει λοιπόν ο επισκέπτης μιας λουτρόπολης; 

Σκέφτηκε κανείς, μήπως  τώρα που τα κατα-
στήματα εκτός από τον πεζόδρομο πήραν και 
έκταση στον αιγιαλό, ήρθε η ώρα να επιστρέ-
ψουν μέρος του πεζοδρόμου για τον περίπατο 
των επισκεπτών; Προβλέπω  την απάντηση που 
θα μου έδιναν. «Άσε ρε φίλε να δουλέψουμε». 
Θέλετε να βγάλετε χρήμα σήμερα; Καλώς. Αν 
όμως αύριο η λουτρόπολη γίνει αποκρουστική 
και ανεπιθύμητη, από πού θα προκύψουν έσοδα;

Ώρες κοινής ησυχίας ως ανέκδοτο!
Μου έχει κάνει εντύπωση πως ο Δήμος έχει 

προμηθευτεί ποδήλατα που υποτίθεται μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες. Πλην όμως 
δεν υπάρχουν ούτε 50 μέτρα ποδηλατοδρόμου 
σε όλη την πόλη! Δήμος που αδιαφορεί για 
τις μοτοσυκλέτες με κομμένες εξατμίσεις και 

υψηλού θορύβου μηχανές, να σαρώνουν τους 
δρόμους σε ώρες κοινής ησυχίας, ενεργοποιώ-
ντας ακόμα και συναγερμούς αυτοκινήτων! Έχω 
προσωπικά στείλει επιστολές στο Δήμο, αφού 
η τροχαία έχει πλέον διαλυθεί και δεν ασκεί 
κανένα έλεγχο, να τοποθετήσει «σαμαράκια» 
τους θερινούς μήνες σε όλους τους κάθετους 

δρόμους και στην κεντρική Ελευθερίου Βενιζέ-
λου για να περιορίσει την ανάγωγη συμπεριφορά 
των μοτοσικλετιστών.  Στου κουφού την πόρτα!

Έχω κινδυνεύσει ως πεζός, θεωρώντας ότι οι 
διαγραμμισμένες διαβάσεις γίνονται σεβαστές, 
πλην όμως οι συγκεκριμένες διαβάσεις έχουν 
ξεβάψει τόσο πολύ, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί 
να τις φρεσκάρει ώστε να τις βλέπουν και οι 
οδηγοί. Επιπλέον έχω κινδυνεύσει ως ποδηλάτης 
από επιθέσεις αδέσποτων ζώων τρεις φορές. 
Ακλάδευτα δέντρα, με φουντωμένα παράσιτα 
στις ρίζες, καθιστούν τα πεζοδρόμια αδιάβατα για 
συνεχή πεζοπορία, πολύ περισσότερο για πορεία 
μιας μητέρας με το καροτσάκι του μωρού της. 

Προβλήματα χωρίς προβληματισμό
Όταν φυσάει δυνατός αέρας οι κάθετοι δρόμοι 

στην Ελευθερίου Βενιζέλου γεμίζουν σκουπίδια 
και …ιπτάμενες σακούλες που έρχονται από 
μακριά, γιατί τους μήνες αιχμής οι κάδοι δεν 
επαρκούν και δεν έχουν όλοι καπάκια. Και δεν 
επαρκούν καθώς,  η αποκομιδή  τη συγκεκριμένη 
περίοδο ακολουθεί το συνηθισμένο μοτίβο και 
ας έχουν τριπλασιαστεί οι όγκοι των σκουπιδιών.

Μεγάλο πρόβλημα η γήρανση των πολυκατοι-
κιών, ειδικά εκείνων στις οποίες είχαν αγοράσει 
διαμερίσματα οι παλαιοί παραθεριστές, και 
σήμερα οι κληρονόμοι τους δεν νοιάζονται 
και δεν τα φροντίζουν, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει  συντήρηση των κτηρίων και η αξία τους 
να περιορίζεται δραματικά, υποβαθμίζοντας και 
την εικόνα της πόλης.

Τους θερινούς μήνες τα πούλμαν που μεταφέ-
ρουν τους επισκέπτες διπλοπαρκάρουν για να 
αποβιβάσουν  και να επιβιβάσουν, κλείνοντας 
το δρόμο, προκαλώντας εκτεταμένα μποντιλια-
ρίσματα. Θα ήταν απλούστερο αν μπροστά από 
τα ξενοδοχεία υπάρχει απαραβίαστος χώρος 
περιορισμένης στάθμευσης για τα λεωφορεία. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τον εφοδιασμό των 
καταστημάτων. Κοινή λογική απαιτείται, που 
δυστυχώς δεν την βρίσκεις.

Τι Λουτράκι θέλετε αγαπητοί φίλοι; Μια πα-
ραθαλάσσια πόλη προάστιο των Αθηνών; Μια 
πόλη φτηνού τουρισμού τρίμηνης διάρκειας; 
Μια πόλη που ερημώνει τη χειμερινή περίοδο; 
Ένα μεγάλο δήμο, σύντομα χωρίς τραπεζικά 
καταστήματα, χωρίς γραφεία του ΟΤΕ και της 
ΔΕΗ; Δική σας η πόλη, δικές και οι αποφάσεις 
για το μέλλον της.

Δημήτρης Χρήστου
(Δημοσιογράφος, αρθρογράφος και 
σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας 
ΑΥΓΗ»

Τα τελευταία 10 χρόνια ζω περίπου πέντε 
από τους θερινούς μήνες στο Λουτράκι. 
Μια πόλη που γνωρίζω από το 1982, 

καθώς εδώ παραθέριζαν τα παιδιά μου μαζί με 
τον παππού και τη γιαγιά.

 Έχοντας επισκεφτεί τα θέρετρα της Κυανής 
Ακτής πρόσφατα, οι συγκρίσεις με έκαναν με-
λαγχολικό για την έλλειψη οράματος από τις 
αρχές της πόλης, τους επιχειρηματίες αλλά και 
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Yπεγράφη η σύμβαση για το μεγάλο 
έργο που αφορά στην αντιπλημμυ-
ρική προστασία της ευρύτερης πε-

ριοχής των ρεμάτων Κατουνίστρα, Πράθι 
και Καρέλη, το μεσημέρι της Πέμπτης 29 
Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ της Διευθύντρι-
ας της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών, κ. Γεωργίας Κα-
στραντά και του εκπροσώπου της αναδό-
χου εταιρείας ΖΙΤΑΚΤΑΤ ΑΤΕΒΕ κ. Διονύσι-
ου Ζαφειρόπουλου.
Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιή-
θηκε παρουσία του Δημάρχου Λουτρακίου 
– Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώρ-
γιου Αλκ. Γκιώνη, του Γενικού Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και 
Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών & Μεταφορών, κ. Αντώνη Κοτσώνη, 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών 
Δόμησης του Δήμου ΛΠΑΘ, κ. Δημήτριου 
Μακρίδη και υπαλλήλων του Υπουργείου.
Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 
10.942.307,63 ευρώ.
Η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί 
σε τριάντα (30) μήνες από την υπογρα-
φή της σύμβασης. Με μετριοπαθείς προ-
βλέψεις, το έργο αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί το 2025.
Το έργο με τίτλο «Έργα Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας ευρύτερης περιοχής Λουτρακί-
ου (Πράθι – Κατουνίστρα – Καρέλη)» είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συγχρη-
ματοδοτείται από δάνεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εθνικούς πόρους, και εντάσσε-
ται στο πακέτο των αντιπλημμυρικών έρ-
γων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατα-
σκευή έργων διευθέτησης σε τρία (3) 
ρέματα της πόλης, Κατουνίστρα, Πράθι 
και Καρέλη, για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών προβλημάτων που έχουν 
προξενηθεί στο παρελθόν. Τα έργα πε-
ριλαμβάνουν διάνοιξη κοίτης, τοπικές 
επενδύσεις, έργα εκβολής, κατασκευή 
αναβαθμούς συγκράτησης φερτών, κα-

θώς και τα απαραίτητα τεχνικά ανοικτής και 
κλειστής ορθογωνικής διατομής (τοπικού 
χαρακτήρα) στα σημαντικότερα ρέματα, κα-
θώς και στις διασταυρώσεις των ρεμάτων 
με σημαντικές οδούς.
Ιστορικά, να αναφερθεί πως η πλήρης με-
λέτη για την αντιπλημμυρική προστασία 
της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου 
ανατέθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, το 1996. Μετά από αγώνες 
ετών, καταφέραμε το 2007 την έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων και τη χωρο-
θέτηση των προβλεπόμενων έργων (Από-
φαση ένταξης 128225/20-04-2007). Η 
σύνταξη της οριστικής μελέτης εκκρεμούσε 
έως το 2017. Το ίδιο έτος, ο Δήμος Λου-
τρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, 
με κόστος 18.600,00 ευρώ, που καλύ-
φθηκε από πόρους του Δήμου, υπέβαλε 
συμπληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποίησης και ανα-
νέωσης του έργου. Το 2018, λάβαμε την 
Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών 
Όρων (119895/08-08-2018).
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, 
ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – 
Αγίων Θεοδώρων, κ. Γιώργος Γκιώνης, δή-
λωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημα-
ντικό έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά 
στη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του 
Λουτρακίου από πλημμυρικά φαινόμενα και 
θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας για 
τους κατοίκους. Θέλω να ευχαριστήσω τον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ. Νίκο Ταγαρά, για τη μεγάλη του προσπά-
θεια και επιτυχία, καθώς επίσης, την καθο-
ριστική συμβολή του στην υλοποίηση του 
έργου, ώστε να θωρακιστεί όλη η περιοχή 
μας από τα πλημμυρικά φαινόμενα».

Πριν από  λίγες μέρες όλοι οι Λου-
τρακιώτες και ξενοχωρίτες  που 
ζούμε στο Λουτράκι, μαζευτήκα-

με στο χώρο της βιβλιοθήκης του Δήμου 
μας για να  τιμήσουμε με την παρουσία 
μας την παρουσίαση του βιβλίου το για-
τρού, του δικού  μας γιατρού του  Δημή-
τρη Ζόγκα. 
        Ο Δημήτρης Ζόγκας  πέρα από άρι-
στος χειρουργός, είναι και Άνθρωπος με 
Α κεφαλαίο. Πιστεύει ότι πάνω απ’ όλα, 
από αξιώματα  και από χρήματα,  είναι ο 
άνθρωπος.  Συνέπασχε με τους ασθενείς 
του αναλογιζόμενος το άγχος, τον πόνο 
τους και την ψυχική τους οδύνη.  Πάντα 
ακούραστος και εργασιομανής, πράγμα 
που του το αναγνώρισαν οι συνάδελφοί 

του και συνεργάτες του που ήρθαν για 
να   τιμήσουν με εκτίμηση και σεβασμό 
το έργο του.   
Στους συντοπίτες του παρείχε  απλόχερα  
τις συμβουλές του και σε όσους είχαν την 
ανάγκη του για θέματα υγείας  πρόσφερε 
τις υπηρεσίες του  πάντα αφιλοκερδώς.
Ο Δημήτρης δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες 
του. Επί τριάντα πέντε συναπτά έτη ήταν 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου « 
Ίβικος ». ο Σύλλογος αυτός έχει μεγάλη 
πολιτιστική δράση με θεατρικές παρα-
στάσεις, δημοτικούς χορούς και άλλα 
πολιτιστικά δρώμενα. 
Όλοι γνωρίζαμε τον Δημήτρη Ζόγκα ως 
γιατρό και άριστο χειρουργό. Εκείνο που 
δεν ξέραμε ήταν οι λογοτεχνικές του επι-
δόσεις. Βαθύς  γνώστης της λογοτεχνί-
ας και του πολιτισμού δημιούργησε ένα 
έργο εφάμιλλο σπουδαίων συγγραφέων.  
Αράδιασε τις σκέψεις του σ’ ένα καλαί-
σθητο βιβλίο με τίτλο          «Από το 
λυκαυγές στο λυκόφως». Ένα βιβλίο με 
ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία, με λιτό 
περιεκτικό λόγο, με γλώσσα απλή και κα-
τανοητή, με σωστά ελληνικά,  με  επιλεγ-
μένες λέξεις και με χιούμορ όπου χρει-
αζόταν.  Ένα κείμενο υψηλής ποιότητας.   
Αξίζει να διαβαστεί απ’ όλους του Λου-
τρακιώτες.

Απ. Καλαντζής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΖΟΓΚΑΣ      
Ο επιστήμονας που τίμησε επακριβώς, 

όσο κανείς άλλος, τον όρκο του 
Ιπποκράτη.

ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΉΣ ΤΟΥ ΠΡΩΉΝ 
ΔΉΜΑΡΧΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΙΩΑΝΝΉ ΓΙΩΤΑΚΉ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΙΏΡΓΟΣ  ΓΚΙΏΝΗΣ: 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

Κύριε εκδότα, σε προγενέστερη έκδοση 
της εφημερίδας σας, αναφέρθηκε από 
συντοπίτη μας, πώς η συμβολή μου στην 

κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Γεώργιος 
Γαλανόπουλος, ήταν δήθεν "ανύπαρκτη"! 

Ως εκ τούτου, σας παραθέτω προς αποκα-
τάσταση της αλήθειας, την χρονολογική σειρά 
των γεγονότων για το συγκεκριμένο θέμα, 
όπως πραγματικά συνέβησαν και αποτυπώθηκαν 
περιληπτικά, στο τότε απολογισμό  μας, για τον 
αθλητισμό  του τόπου μας.

" Για το κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου, το 
1982, ο τότε Υφυπουργός αθλητισμού Γεώργιος 
Κατσιφάρας, ως καλεσμένος της Διοικούσας 
Επιτροπής Σταδίου (Δ. Ε. Θ.) για τα Θώδεια 
1982, διακήρυξε την κατασκευή του, εάν παρα-
χωρείτο ο κατάλληλος χώρος. Η ΔΕΘ μετά από 
δωρεά οικοπέδου από τον αείμνηστο Γεώργιο 
Γαλανόπουλο, υπέγραψε το 1983 συμβόλαια 
και κατόρθωσε το 1984 να έχει στα χέρια της 
ολοκληρωμένη μελέτη, για  μεγαλύτερο, ακόμα 
πιο σύγχρονο και με αντισεισμικές προδιαγραφές 
κτίριο. 

Το 1985 ξεκίνησε η κατασκευή του η οποία 
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1986. Το κτίριο 
διαθέτει ως γνωστόν, τρία γήπεδα κανονικών 
διαστάσεων για μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις, 
αίθουσες πινγκ πονγκ, ξεχωριστές αίθουσες 
για ενόργανη γυμναστική και φυσικά  ήταν και 
είμαι κατάλληλο, ακόμα και για διοργάνωση 
συνεδρίων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων! 
Προς τον σκοπό αυτό, ο δήμος το 1985 προ-
σέφερε κατάλληλο χώρο για συμπληρωματική 
κατασκευή έργων για προθέρμανση αθλητών κτλ 
και το κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου, έγινε 

το Στολίδι του αθλητισμού και αποτέλεσε για 
σειρά ετών, ένα τα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα 
κλειστά γυμναστήρια στην Ελλάδα, με τελικό 
προϋπολογισμό κατασκευής τα 100. 000.000 
δραχμές. "

 Κύριε εκδότα, αφού  προηγουμένως  ευχα-
ριστήσω εσάς και τους συνεργάτες σας, για την 
εγκωμιαστική  αναφορά που κάνατε στο έργο 
μου, ως δημάρχου Λουτρακίου 1982 - 1994 
στο φύλλο 473 της εφημερίδας σας,  θα μου 
επιστρέψετε να προσθέσω στα γραφόμενα σας, 
τα ακόλουθα! 

 Ένα από τα σπουδαιότερα έργα των ημερών 
μου - εκτός του αποχετευτικού Λουτρακίου στο 
οποίο  εύστοχα αναφερθήκατε και εσείς - ήταν 
η ανοικοδόμηση της ισοπεδωμένης από τους 
καταστροφικούς σεισμούς Περαχώρας και η 
μεγάλη προσπάθεια που έγινε εκ μέρος της 
ομάδας μας, ώστε να μείνουν οι κάτοικοι στον 
τόπο που γεννήθηκαν. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι αναγνώστες σας 
, πώς οι ηρωικοί κάτοικοι της Περαχώρας, για 
δύο χρόνια μετά το σεισμό, έμεναν σε σκηνές, 
μέσα στην υγρασία. Απόδειξη της μεγάλης τους 
αγάπης  για τον τόπο τους. 

Εμείς από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 
των καθηκόντων μας, προβήκαμε σε τροπο-
ποίηση του σχεδίου πόλης Περαχώρας, και με 
έγκριτους επιστήμονες, καταφέραμε το 1983, 
να το φέρουμε στην τελική του μορφή, ώστε να 
είναι εφαρμόσιμο.

Γιατί το προηγούμενο σχέδιο που υπήρχε, ήταν 
"μπακλαβαδωτό" σαν του Λουτρακίου και ως εκ 
τούτου, στο ορεινό ανάγλυφο της Περαχώρας, 
δεν είχε καμία απολύτως εφαρμοσιμότητα. 

Εξαιτίας αυτού του σχεδιασμού, οι κάτοικοι, 
δεν μπορούσαν να βγάλουν οικοδομικές άδειες 
και να πάρουν τα δάνεια του σεισμού που δικαι-
ούτο, καθώς σημαντικά τμήματα των οικοπέδων 
τους, γινόντουσαν ρυμοτομούμενα.

Θυμίζω για τους νεότερους κυρίως αναγνώ-
στες σας, πώς η κατάσταση στην Περαχώρα, 
τότε, ήταν τόσο άσχημη, που  το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ, δεν μπορούσε να προσεγγίσει στην 
εκκλησία των Ταξιαρχών, αφού επί του δρόμου, 
είχε καταρρεύσει από τους σεισμούς, τοιχίο. Και 
φυσικά αυτή η αποκατάσταση έγινε η πρώτη 
μας προτεραιότητα, ώστε να απελευθερωθεί ο 
δρόμος του ιστορικού χωριού. 

Στον τομέα του πολιτισμού, με το που αναλά-
βαμε τα καθήκοντα μας, αμέσως προχωρήσαμε 
στην ίδρυση και στην λειτουργία 2 Πνευματι-
κών κέντρων στο Λουτράκι (με 12 τμήματα, με 
Θεατρικό Εργαστήρι κλπ)  και στην Περαχώρα, 
σε τρεις μεγάλους χώρους νοικιασμένους από 
τον  Δήμο,  που διέθεταν Φιλαρμονική αλλά και 
κομπιούτερ ώστε να μαθαίνει η νεολαία μας, 
δωρεάν την χρήση τους. 

Επίσης, μεγάλο έργο μας , ήταν η προγραμ-
ματικές συμβάσεις που υπογράψαμε με το 
Υπουργείο Πολιτισμού για την αναστήλωση 
του ιστορικού ναού του Αγίου Ανδρέα, για τον 
καθορισμό των δεξαμενών στο Ηραίον, την 
επαναφορά των αρχαίων ευρημάτων του Πέιν, 
αλλά και την ανάδειξη του αρχαίου  Δίολκου. 

Ενώ οι  διαρκείς και οργανωμένες προσπά-
θειές που κάναμε στον τομέα της καθημερι-
νότητας, έφεραν θεαματικά αποτελέσματα  
στην ποιότητα ζωής  του κόσμου, γεγονός που 
αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού το 
Λουτράκι όπως είναι  γνωστό,  βραβεύτηκε επί 
σειρά ετών, ως η καθαρότερη πόλη της Ευρώπης. 

 Σημειωτέον, πώς ο χαρακτήρας μου και η 
ιστορία μου,  δεν θα  μου επέτρεπαν ποτέ να  
οικειοποιηθώ το έργο κανενός, και αυτό το γνω-

ρίζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. 
 Αλλά επί δημαρχίας μου υπερηφανεύομαι ότι 

εκτός των πολλών έργων, άνθισε και  η εθελο-
ντική συμμετοχή, αφού εκατοντάδες άνθρωποι 
κινητοποιήθηκαν σε επιτροπές, σε τρεις δημοτι-
κές επιχειρήσεις, σε σημαντικούς συλλόγους και 
κάναμε όλοι μαζί ένα σπουδαίο έργο, αφήνοντας 
έντονο το χνάρι μας στον τόπο . 

Τα προηγούμενα, εις μνήμην όλων όσων συ-
νεργάστηκαν μαζί μας σε διάφορες περιόδους 
και είναι πάρα πολλοί. Ενδεικτικά  αναφέρω, τον 
Μήτσο Ρήγα, τον Παύλο Μαμοπουλο, τον Νίκο 
Κούκη, τον Χρήστο Δόσχορη, τον Στάθη Ανδρέου, 
τον Νίκο Λέκκα, την Κατίνα Γλυκοφρύδη, τον 
Κώστα Φιλιππακόπουλο, τον Κώστα Βλάσση, 
τον Τάκη Γκιώνη, τον Θόδωρο Θυμή, τον Μάνο 
Χατζησταυράκη, τον Βύρωνα Αθανασόπουλο, 
τον Γιώργο Σκοτιδάκη και τόσους αλλούς που 
είναι αδύνατον να αναφερθούν με την παρούσα. 

Όλοι αυτοί, είτε σαν δημοτικοί σύμβουλοι, 
είτε σαν στελέχη του δήμου, είτε σαν διοικητικοί 
σύμβουλοι σε δημοτικές επιχειρήσεις, είτε σαν 
εξωτερικοί συνεργάτες, δούλεψαν ασταμάτητα 
για να βγει ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας από 
την ανέχεια και το τέλμα, μετά τον καταστρεπτικό 
σεισμό του 1981 και  να γίνει πρωτοπόρος σε 
έργα υποδομής, στον πολιτισμό, στην καθαριό-
τητα και στη λαϊκή συμμετοχή!

* Και επειδή έχουν περάσει 40 χρόνια και 
μερικοί ξεχνούν, σας κοινοποιώ, τη φωτογραφία, 
από την τελετή θεμελίωσης του κλειστού Γυμνα-
στηρίου Λουτρακίου, τον Ιούλιο του 1985, στην 
οποία απεικονίζεται, η επιτροπή Σταδίου, ο τότε 
νομάρχης Κορινθίας, ο γράφων  ως δήμαρχος, 
ο δωρητής  Γεώργιος Γαλανόπουλος, ο Παπαπι-
ντέρης, ο Αντώνης Λύντας και άλλοι. 

     Με εκτίμηση. 
  Γιάννης Γιωτάκης 

Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας1982-1994
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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

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 424606

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
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

Με όσα έχουν δει το φως της δημοσι-
ότητας σχετικά με την οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα μας, στους πολλούς πολίτες 
υπάρχει το ερώτημα: Σωστά η κυβέρνηση 
Γ. Παπανδρέου το 2010 παράδωσε την 
Ελλάδα μας στο Δ.Ν.Τ. και την Ε.Ε.;

Ως γνωστόν, στην αρχή μάς έλεγαν 
“λεφτά υπάρχουν”. Αργότερα “πού πήγαν 
τα λεφτά”. Ξαφνικά ανακάλυψαν άδεια 
ταμεία, φουσκωμένα ελλείμματα κ.ά. 

Πότε άραγε έλεγαν αλήθειες; Εγκατέ-
λειψαν τις κόκκινες γραμμές, κούρεψαν 
συντάξεις - μισθούς - δώρα - επιδόματα 
- εφάπαξ - φοροαπαλλαγές - καταθέσεις 
- αποταμιεύσεις - κοινωνικές παροχές, 
ψήφισαν χαράτσια, για να βρουν τα λεφτά 
με το σόφισμα “μαζί τα φάγαμε”.

Όμως με αυτά κι αυτά, τα όνειρα και οι 
ελπίδες μιας ολόκληρης ζωής των πολ-
λών πολιτών αυτής της χώρας, κ.κ. της 
πολιτικής εξου-
σίας, χάθηκαν. 
Και η αντιπολί-
τευση του 2010 
στο Ζάππειο 
1-2-3 μιλούσε 
για επαναδια-
πραγμάτευση, 
επανεκκίνηση 
της οικονομί-
ας, για έρευνα 

του πόθεν έσχες υπουρ-
γών κ.ά., από το 1974 για 
εξεταστική επιτροπή του 
μνημονίου. Ξεχάστηκαν κι 
αυτά; Κάποιος θα πει όχι, 
μας θυμίζει η σημερινή 
αντιπολίτευση. Ο πολιτικός 
λόγος και οι πράξεις, όπως 
η ιστορία διδάσκει, αλλάζει ανάλογα 
με τη θέση. Κάποιοι .........λογιότατοι της 
πολιτικής κάνουν λάθος να υποτιμούν 
τη νοημοσύνη των πολλών Ελλήνων, με 
αντιλαϊκά μέτρα, με πολιτικές κολοτού-
μπες, από το ένα κόμμα στο άλλο, είτε 
φτιάχνοντας νέα. Έτσι θα βοηθήσουν τη 
χώρα μας; Ποιος θα πίστευε Ν.Δ. και ΠΑ-
ΣΟΚ συγκυβέρνηση; Έτσι ήθελε ο πολίτης 
κι έτσι θέλει, όλοι μαζί για το κοινό καλό. 
Οι κοκορομαχίες δεν βοηθούν τον τόπο. 
Έλεος... Η Ιστορία διδάσκει τους πάντες.

Γράφει ο 
Β. Βεκούσης

      Χαμένα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής

ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ
«Η αλαζονεία της εξουσίας δημιουργεί τραγωδίες»…
- Σύμπλεγμα ανωτερότητας και υπεραιμίας και ανάλογη συμπε-

ριφορά του ανθρώπου, ο οποίος θεωρεί και παρουσιάζει τον 
εαυτό του σπουδαιότερο από τους άλλους κι απ’ ό,τι πράγματι 
είναι: π.χ. Ερντογάν - Πούτιν.
Η αλαζονεία δημιουργεί από καταβολής του κόσμου έως σήμερα 

τους δικτάτορες και τους τυράννους.
• Όταν ο Μ. Αλέξανδρος ανάρρωσε από βαριά αρρώστια, είπε: 

«Δεν έπαθα τίποτα, γιατί η αρρώστια με δίδαξε να μην είμαι 
αλαζόνας, αφού είμαι θνητός»…
Η αλαζονεία είναι μια συνήθεια υποκριτική, όταν δεν υπάρχουν χρήσιμα έργα 

συνετά, δημιουργικά.
• Τους ασκούς τους φουσκώνει ο αέρας, τους ανόητους ανθρώπους η αλαζο-

νεία, μας λέει ο Σωκράτης.
• Και ο Ηράκλειτος προσθέτει: Πρέπει πιο πολύ να σβήνουμε την αλαζονεία, 

παρά την πυρκαγιά!..
Ο αλαζόνας νομίζει πως ο Θεός δεν έκανε κανέναν άλλον μεγαλύτερο απ’ 

αυτόν, λέει ο Ηρόδοτος…
Η αλαζονεία είναι σίγουρα εμπόδιο, προς τη σύνεση και τη σοφία.
Μην υπερηφανεύεσαι πολύ για να μην τιμωρηθείς πολύ.
Η αλαζονεία μας φθείρει την αγνότητα και κάθε θετική αξία στη ζωή μας… 

Απλά είναι τα λόγια της αλήθειας· Αγάπη!
Εύχομαι η δύναμη της αγάπης του Θεού να σας συντροφεύουν.
Δια βίου «Ο μωρός πιστεύει ότι είναι σοφός»!..

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Φίλοι αναγνώστες,
Είναι αλήθεια παράτολμο να ισχυριστεί 

κάποιος ότι μπορεί να συνδέσει, συνθέ-
σει την παραπάνω τριλογία με απλά και 
κατανοητά λόγια σε μία ή δύο συνέχειες.
Μέσα από τις στήλες της φιλόξενης 

εφημερίδας του Δήμου μας ΤΟ ΒΗΜΑ 
χωρίς να «παρεκτραπεί» και να κάνει 
αναφορές σε γνώσεις που ξεφεύγουν 
από το εκλαϊκευμένο και οι οποίες 
μπορεί να γίνουν κατανοητές από πε-
ρισσότερο γνώστες και γενικά ειδικούς 
γύρω από την επιστήμη της φυσικής 
και με τις προεκτάσεις της όπως είναι η 
Αστρονομία και η Κοσμολογία.
Στο προηγούμενο άρθρο είχα… υποσχε-

θεί να αναφερθώ σήμερα στην τέταρτη 
διάσταση που είναι ο χωροχρόνος ή 
αλλιώς χωροχρονικό συνεχές. 
Στη ζωή που ζούμε εδώ κάτω, στον 

φιλόξενο πλανήτη Γη,  και όπου τα 
πάντα συνέβησαν και εξακολουθούν να 
συμβαίνουν μέσα στο χρόνο, η έννοια 
του οποίου είναι η διαδοχή των γεγο-
νότων υποκειμενικά εξεταζόμενη, αλλά 
και αντικειμενικά υπάρχουσα, μέσα από 
την υπάρχουσα εξέλιξη του ανθρώπου 
αλλά και την πολυπλοκότητα των πά-
ντων υπάρχει το αξίωμα (όπως λέμε), 
δηλ. οτιδήποτε μας απασχολεί ή εξε-
τάζεται ή αναθεωρεί την όποια αρχική 
μας απόφαση για ανάπτυξη ισχύει ότι: 
«Κάθε δεύτερη σκέψη είναι σοφότερη 
της πρώτης». 
Φίλοι μου, με αυτά τα δεδομένα και όχι 

μόνο σκέφτηκα και αποφάσισα να δώσω 
στη σημερινή μας συνέχεια με μορφή 
ορισμού και μόνο κάποια απαραίτητα 
στοιχεία - γνώσεις όπως:
• Ύλη ονομάζουμε οτιδήποτε γίνεται 

αντιληπτό από τις αισθήσεις μας ή 
από το αποτέλεσμα της ύπαρξής του. 
Η ύλη αποτελείται από μόρια, δηλαδή 
συνενώσεις κάποιων χημικών στοιχεί-
ων. Η ύλη εξετάζεται «μικροσκοπικά», 
λαμβάνοντας υπόψη τα μόριά της ή 
«μακροσκοπικά» όταν κατά τη μελέτη 
της τα αγνοήσουμε. Τέλος, τα μόρια της 
ύλης βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, οι 
δε καταστάσεις της ύλης με τις οποίες 
τη συναντάμε είναι η στερεά, η υγρή, η 
αέρια και το πλάσμα.
Φίλοι μου,
Αναφορικά τώρα με τη δομή της ύλης 

ως αποτελούμενη από μόρια και αυτά 
από άτομα, δηλ. σε ατομική δομή όπως 

λέμε και σε επίπε-
δο υποατομικής 
δομής θα ανα-
φερθούμε πολύ 
αργότερα, όταν 
εξετάζουμε τη χη-
μική σύσταση των διαφόρων ουρανίων 
σωμάτων, που αποτελεί αντικείμενο της 
κοσμολογίας.
Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι η 

κοσμολογία με την κοσμογραφία αποτε-
λούν ιδιαίτερες επιστήμες - επεκτάσεις 
της φυσικής επιστήμης, η οποία ως γνω-
στόν ασχολείται βασικά με τη μελέτη της 
ύλης και της ενέργειας και η οποία είναι 
η πλέον θεμελιώδης επιστήμη, αφού 
μελετά τις ιδιότητες των σωμάτων, το 
χώρο, το χρόνο, γενικά την ύλη και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται ή 
συσχετίζονται.
• Οι θεμελιώδεις δυνάμεις στη φύση 

είναι οι εξής:
1. Η ελκτική ή αλλιώς βαρυτική δύναμη 

μεταξύ κοντινών ή μακρινών μαζών, 
δηλ. ύλης πάνω στη Γη ή εκεί ψηλά στα 
ουράνια σώματα.
2. Ασθενής ή πυρηνική, η οποία έχει 

σχέση με την έκλυση ραδιενέργειας από 
«σχάση» ή «σύντηξη» πυρήνων και για 
την οποία θα αναφερθούμε σε αυτοτε-
λές άρθρο.
3. Η ηλεκτρομαγνητική, η οποία προ-

κύπτει κυρίως από κινούμενα ηλεκτρικά 
φορτία.
4. Η ισχυρή πυρηνική, η οποία ουσια-

στικά αποτελεί την αυξημένη σε αποτέ-
λεσμα ασθενή πυρηνική δύναμη.
Φίλοι μου, σαν εισαγωγή για το επόμε-

νο άρθρο μας που είναι ο χωροχρόνος 
αναφέρω τα εξής:
1. Όλα τα γεγονότα, τα πάντα, συμβαί-

νουν ή συνέβησαν μέσα σε συγκεκριμέ-
νο χώρο και χρόνο.
2. Ο χρόνος νοείται εξ ορισμού σαν την 

ακαθόριστη κίνηση ύπαρξης γεγονότων 
που συνέβησαν ή συμβαίνουν κατά το 
παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον.
3. Ένας άλλος, περισσότερο επιστη-

μονικός ορισμός, ορίζει ως χρόνο: Το 
μη χωρικό γραμμικό συνεχές εντός του 
οποίου τα γεγονότα συμβαίνουν με μη 
αναστρέψιμη τάξη.

Ιωάννης Θ. Σιανούδης
Συντ/χος καθηγητής ΤΕΙ-ΤΕΕ
Ερασιτέχνης Αστρονόμος

Σύμπαν, Γη, Άνθρωπος
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