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ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
στο δήμο μας

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ...

σελ. 2

Ο

κόμπος έφτασε στο χτένι και το
έσπασε, σχετικά με τη νομιμότητα ή όχι πράξεων σε αυτό το
Δήμο, όπου πολλές φορές γίνεται το
μαύρο άσπρο.
Αντιδήμαρχος είπε μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν
έβγαλε μια σειρά από τα κολονάκια της
κεντρικής πλατείας, ότι δεν τα έβγαλε
ο Δήμος αλλά κάποιος άλλος, όταν
όλοι γνωρίζουν ότι το συνεργείο του
Δήμου έβγαλε τη μια σειρά τους, που
ο Δήμος είχε τοποθετήσει στο τρίγωνο
της κεντρικής πλατείας.
Αίσχος και ντροπή μέσα στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου να λέγονται
τέτοια ψέματα. Με λίγα λόγια υποτιμούμε τους δημότες που είδαν με τα ίδια
τους τα μάτια το συνεργείο του Δήμου.
Η εφημερίδα μας πάντα πρωτοπόρα
στα θέματα και προβλήματα του Δήμου,
μετά από ολοκληρωμένη έρευνα που
έκανε για τα περίφημα κολονάκια της
κεντρικής πλατείας και της νομιμότητάς
τους ή μη σας γνωρίζουμε ότι βγήκαν
με εντολή της Αστυνομίας, η οποία
μάλλον άργησε να διαπιστώσει ότι
ήταν παράνομα. Μετά το δημοσίευμά
μας έδωσε εντολή να βγουν και σωστά
έπραξε. (Για λόγους δεοντολογίας ξα-

Συμβουλές
για γυναίκες

Β. Λιαντινιώτης

σελ. 4

Πένητες και
αδρόμισθοι
Ι. Παπαγεωργίου
ναδημοσιεύουμε το σχόλιο στη σελ. 2
για να αποδώσουμε τα του Καίσαρος
τω Καίσαρι).
Όπως σωστά έπραξε η Αστυνομία
όταν σύμβουλος της πλειοψηφίας
κατάγγειλε επιχείρηση για τοποθέτηση
τραπεζιών χωρίς άδεια, όπου η Αστυνομία επενέβη αμέσως.
Σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας εν μέσω φουλ σεζόν, όπου θα
έχουμε μαζέψει και ταξινομήσει όλα τα
στοιχεία που όπως πάντα κάνουμε, θα
καταθέσουμε επίσημη αναφορά ύστερα

από τις πάμπολλες καταγγελίες σχετικά
με τη νομιμότητα και τη μη νομιμότητα
για θέματα ουσίας και εύρυθμης λειτουργίας αυτής της πόλης σε κάποιους
τομείς.
Τα αφεντικά αυτής της εφημερίδας είναι οι δημότες και οι αναγνώστες, όπου
σέβονται και αγαπάνε αυτή την ιστορική
εφημερίδα της περιοχής, που σε λίγο
κλείνει τα 22 χρόνια κυκλοφορίας της.
Όπως και η εφημερίδα είναι η φωνή
τους σε όλα τα κακώς και καλώς κείμενα της περιοχής, όλα αυτά τα χρόνια.

σελ. 5

Προς άρση
των μύθων
που διατύπωσε
ο δήμαρχος
Γ. Γκιώνης
Δ. Καραπατάς

∆ΗΛΩΣΗ
Ο υπογεγραμμένος Γεώργιος Παν.
Σκούρτης (Νικηφόρος) δηλώνω
τα ακόλουθα:
1. Δημοσιεύσεις ή σχόλια κλπ. από
την εκδιδόμενη στο παρελθόν
εφημερίδα μου «ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ το
ανάγνωσμα / χωρίς πρόσχωμεν»,
αναφερόμενα καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στον κ. Σπ. Κων. Γιαλοψό,
εκδότη και διευθυντή της Εφ.
ΒΗΜΑ Λουτρακίου, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο δικαστικής
μεταξύ μας διαμάχης, οφείλονται
στην εκ μέρους μου πλάνη περί την
αλήθεια των πραγμάτων.
2. Εκφράζοντας τη λύπη μου για

τις ανακριβείς πληροφορίες και
στοιχεία που μου τέθηκαν υπόψη,
αποτελώντας την αιτία των ως
άνω δημοσιεύσεων, δηλώνω ότι
ουδεμία πρόθεση είχα να προσβάλλω την τιμή, υπόληψη και αξιοπρέπεια του κ. Γιαλοψού, ως ατόμου,
οικογενειάρχη και επαγγελματία.
3. Τα αυτά της ως άνω δηλώσεώς
μου ισχύουν και για κάθε τυχόν
ιδία μου ανάρτηση, σχολιασμό,
αναπαραγωγή καθώς και κάθε
φερόμενη αποδοχή μου ετέρων
αναρτήσεων, αναφερόμενων στον
κ. Γιαλοψό, από το επ’ ονόματί μου
ιστολόγιο (blog), του οποίου τυγχάνω ιδιοκτήτης και διαχειριστής.
Λουτράκι 23 Σεπτ. 2016

σελ. 6

Ο ύμνος
της αγάπης
π. ΤσαμπίκοςΠετρόπουλος

σελ. 8
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ
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Σελ. 2

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
τελικά το τρίγωνο της κεντρικής πλατείας έγινε σαν
το τρίγωνο των Βερμούδων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
ΥΓ: Αφού τα κολονάκια είναι παράνομα, σύμφωνα με
τα λόγια του Δημάρχου και των υπευθύνων, οι κίτρινες
γραμμές είναι νόμιμες; Επειδή εμείς σαν εφημερίδα δεν
θέλουμε να έχουμε τύψεις, θα καταγγείλουμε αυτή
την παρανομία, μόλις έχουμε τα επίσημα πρακτικά του
Δήμου, στις αρμόδιες αρχές".

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ιδού το σχόλιο μας

Όπου βγήκαν τα παράνομα κολονάκια
"ΤΑ ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΥΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙΏΝ ΑΧΥΡΟ;
ΧΥΜΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ;
ΤΟ ΤΡΙΓΏΝΟ ΤΏΝ ΒΕΡΜΟΥΔΏΝ;

Σ

Έ

Χ

ύμα στο κύμα, με ολίγην αφασία στο “κρανίο”
θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τις “αδικαιολόγητες” ενέργειες του Δήμου σχετικά
με τα κολονάκια της κεντρικής πλατείας. Πριν χρόνια
η πρώην δημοτική αρχή Λογοθέτη είχε τοποθετήσει
στο τρίγωνο της κεντρικής πλατείας κολονάκια για
την απαγόρευση της στάθμευσης. (Λες και το Λουτράκι έχει πολλούς χώρους στάθμευσης κι αυτό τους
μάρανε τότε).
Η σημερινή δημοτική αρχή φώναζε ότι είναι παράνομα και ότι αυτή δεν είναι εικόνα για την κεντρική
πλατεία Λουτρακίου. Ήρθαν στα πράγματα τώρα
αυτοί που φώναζαν για τα παράνομα κολονάκια και
τα έβαλαν πάλι.
Μετά από δύο μέρες και από διαμαρτυρία των καταστημάτων της περιοχής οι κύριοι “δύο γαϊδουριών
άχυρα” έβγαλαν τη μια σειρά κολονάκια προς τα
καταστήματα.
Και τώρα το “χύμα στο κύμα”. Μετά από άλλες
διαμαρτυρίες ξαναέβαλαν τα κολονάκια που είχαν
βγάλει. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου και δια στόματος Δημάρχου
ακούστηκε ότι τα κολονάκια είναι παράνομα και ότι
πρέπει κάτι να κάνουν. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει
καμία κανονιστική απόφαση.
Ερώτηση: Το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου από τη
στιγμή που γνωρίζει ότι είναι παράνομα, σε περίπτωση
κάποιου ατυχήματος, με ποιανού το μέρος θα είναι, τη
στιγμή που ο ίδιος ο Δήμαρχος το είπε ότι είναι παράνομα και είναι γραμμένο στα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου; Και εάν το ατύχημα είναι σοβαρό, ποιος
θα έχει ανθρώπινες τύψεις, η δημοτική αρχή ή το
Α.Τ. Λουτρακίου; Ευχόμεθα να μη γίνει τίποτα. Αλλά

χουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια που
το Λουτράκι δεν έχει δημοτική συγκοινωνία, αλλά οι πινακίδες υπάρχουν για
να θυμίζουν παλιές “ξεχασμένες πολιτείες”. Η
πινακίδα που βλέπετε είναι σε μια από την πλέον
“εγκαταλελειμμένη και ξεχασμένη” περιοχή, είναι
η περιοχή της Γκράβας, όπου μαζί με την περιοχή
του Αγ. Φανουρίου και την περιοχή Κολωνάκι πάνε
τον δημότη αλλά και τον επισκέπτη πολλά χρόνια
πίσω. Είναι σαν τις ταινίες που βλέπουμε τις παλιές, που μας θυμίζουν το σταμάτημα του χρόνου.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ;
ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ;

Το πρόβλημα με τα σκυλιά, τα αδέσποτα, έχει παραγίνει. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και αυτά αλωνίζουν όλο το
Λουτράκι σε αγέλες. Ρωτήστε το Κέντρο Υγείας να σας
πουν κύριοι του δήμου πόσοι πηγαίνουν για τις πρώτες
βοήθειες από το δάγκωμα των αδέσποτων σκυλιών.
Η δημοτική αρχή πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα
για την προστασία των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της πόλης του Λουτρακίου. Λίγο η καθαριότητα,
λίγο οι δρόμοι, λίγο ο φωτισμός, λίγο τα σκυλιά της
πόλης, όλα μαζί δημιουργούν μια κακή εικόνα.

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος
Πελοποννήσου

Κύπρου 123
20100 Κόρινθος
Τηλ.: 27410 80986
κιν.: 6979 220540

ε πλήρη εγκατάλειψη το νέο Νεκροταφείο
Λουτρακίου. Παντελής έλλειψη πινακίδων
για να πάει κάποιος που δεν έχει ξαναπάει.
Και μερικές που υπάρχουν, ή δεν φαίνονται καθόλου ή είναι σε λάθος θέση.
Οι δύο βρύσες που είδαμε, πότε έχουν νερό και
πότε στάζουν.
Δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων. Αν είναι
δυνατόν!
Δεν υπάρχουν παγκάκια να ξεκουραστούν οι επισκέπτες. Και το ένα παγκάκι που υπάρχει ιδιώτες
το έβαλαν!
Δεν υπάρχει μια πέργκολα ή ένα κιόσκι για τη
βροχή ή τον ήλιο.
Το ότι δεν υπάρχει έστω κι ένα λυώμενο εκκλησάκι, μέχρι να φτιαχτεί η εκκλησία η κανονική, αυτό
που το πάτε.
Ποιο νεκροταφείο από το καινούργιο Νεκροταφείο
Λουτρακίου δεν γίνεται.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ “ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ”
ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ

Α

κούσαμε ότι κάποιοι θίχτηκαν από τα γραφόμενά μας σχετικά με το ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ
ΗΘΙΚΟ αλλά και ΜΟΝΙΜΟ που γράψαμε στην
εφημερίδα μας. Επίσης, θίχτηκαν και οι ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΕΣ
για σχόλιο συνεργάτη μας με το ψευδώνυμο ΝΑΥΑΓΟΣ.
Αυτοί που θίχτηκαν ήταν αυτοί που είχαν τη μύγα και
τους θορύβησαν τα γραφόμενα της εφημερίδας μας.
Τους λέμε ότι ακόμη είμαστε στην αρχή. Όταν θα
αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα τα βαριά μας
χαρτιά, που είναι ΝΟΜΙΜΑ και επίσημα, κάποιοι που
κοκορεύονται τώρα, που ξεσκονίζουν τη δημοτική αρχή,
έχοντας βρει τη μάνα που τρέφει... θα έρθει η ώρα που
θα τρέχουν να κρυφτούν, αλλά τότε θα είναι αργά.
Οι δημότες και οι αναγνώστες αυτής της εφημερίδας, που
μπήκε στην τρίτη της δεκαετία, θα ενημερωθούν και θα
μάθουν για τις ξεσκονίστρες και τα παρεάκια που ζουν
το μύθο τους, αδιαφορώντας προς τις προσωπικές και
πολιτικές συνέπειες που θα τα πληρώσουν ακριβά, όταν
θυσιάζουν το ΗΘΙΚΟ στο ΝΟΜΙΜΟ και μάλιστα σε τέτοιο
βαθμό, που η “ΜΑΣΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ” όπως λέει ο λαός.
Νόμιμα πάντως και μόνιμα, διότι η έρευνά μας δείχνει
ότι μόνιμα τα ίδια και τα ίδια προσωπα από το δημοτικό
κορβανά ή το δημοτικό ταμείο γεμίζουν τα σακούλια
τους. Νόμιμα όμως. Και ρωτάμε είναι νόμιμο και ηθικό,
οι ίδιοι και οι ίδιοι;

Βλάσσης
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ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ
ΏΡΑΙΟ ΘΕΑΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ες τετραετίες σαν Δήμαρχοι και σύμβουλοι μάλλον
δεν έκαναν απολύτως τίποτα για τον τουρισμό και
τους επισκέπτες. Απεναντίας έκαναν πράγματα για
να διώχνουν τον τουρίστα - επισκέπτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΑΡ;

Ε

Π

ηγαίνοντας προς Κόρινθο - Καζίνο, πριν το
Κοκούν, υπάρχει ένα αντλιοστάσιο του βιολογικού, επάνω στο δρόμο. Είναι σε τέτοια
εγκατάλειψη όλος ο χώρος που θυμίζει παλιό εγκαταλελειμμένο κτήριο του περασμένου αιώνα. Τελικά
είναι τόσο δύσκολο να βαφτούν τα σκουριασμένα
κάγκελα να πεταχτούν τα σάπια μηχανήματα όπως
αυτό της φωτογραφίας και να ευπρεπιστεί ο χώρος;
Όσοι πέρασαν από αυτή την πόλη τις τρεις τελευταί-

ντάξει! Κοινοβούλιο Μαλαισίας δεν έγινε το δημοτικό μας συμβούλιο με τα τελευταία γεγονότα.
Σίγουρα πάντως προσπάθησε να γίνει Ουκρανίας.
Πόση ευγένεια διαθέτουν τέλος πάντων οι πολιτικοί μας
εκπρόσωποι. Και πόση αλήθεια βαθειά γνώση έχουν των
ελληνικών και γαλλικών. ΄Ολοι με το νι και με το σίγμα
μιλάνε. Στέλνουν αδιάβαστους όσους υποστηρίζουν ότι
γνωρίζουν το σαβουάρ- βίβρ. Το μόνο που μας λείπει είναι
μερικές μπουνιές και κλωτσιές και το ξήλωμα κάποιων
καθισμάτων .
Στο προφορικό όμως εμείς σκίσαμε! Αφού αλλοδαπός,
περνώντας έξω από την αίθουσα νόμιζε ότι άκουγε
αναμετάδοση του Σωματείου φορτοεκφορτωτών του
λιμένος Πειραιώς.
Μιλάμε για χάλια στιγμή των επικεφαλής εκπροσώπων
μας. Χωρίς εκπτώσεις και διακρίσεις.
Θέλουμε και πρέπει να διαγράψουμε παρόμοια φαινόμενα
από την πολιτική μας ζωή και ιστορία.
Ο κ. πρόεδρος του Σώματος, όφειλε να ζητήσει να διαγραφούν από τα πρακτικά τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν.
Η συγγνώμη του κ. Δημάρχου και η αποδοχή της, ήταν
μια καλή ευκαιρία να απαλειφθεί μια μαύρη σελίδα των
συνεδριάσεων του ΔΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Του

Βασίλη Λιαντινιώτη
Ειδικός Γραμματέας
Ένωσης Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας
Ν. Κορινθίας

Αγαπητοί μου φίλοι,
δυστυχώς σε μια εποχή που η εγκληματικότητα ολοένα αυξάνεται, οι γυναίκες,
το ΄αδύναμο φύλο΄ ας μου επιτραπεί
η έκφραση, πέφτουν συχνά θύματα παραβατικής συμπεριφοράς. Ακολουθούν
λοιπόν κάποιες χρήσιμες συμβουλές για
τις φίλες μας.
• Να βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του
πεζοδρομίου, με την τσάντα σας πάντα
κλειστή και ποτέ προς την πλευρά του
δρόμου. Σκεφτείτε πως συνήθως οι
λεγόμενοι ΄τσαντάκηδες΄ αρπάζουν τις
τσάντες και διαφεύγουν με δίκυκλα
• Αποφεύγετε την μεταφορά μεγάλων
χρηματικών ποσών και πολύτιμων αντικειμένων εάν είστε μόνες.
• Όταν βρίσκεστε σε συνωστισμό ( μέσα
μαζικής μεταφοράς, καταστήματα, λαϊκές
αγορές) προστατέψτε την τσάντα σας
κρατώντας την μπροστά σας. Οι κλέφτες
χρησιμοποιώντας ψαλίδια και μαχαίρια σκίζουν την τσάντα που κρέμεται
συνήθως στον ώμο σας και αφαιρούν
το περιεχόμενο της, χωρίς να γίνουν
αντιληπτοί μέσα στην πολυκοσμία.
• Όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι σας,
να ενημερώνετε πάντα κάποιο οικείο σας
πρόσωπο, ώστε σε περίπτωση ανάγκης
να γνωρίζει όσο είναι δυνατόν την ακριβή
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σας θέση.
• Μην δεχθείτε ποτέ να σας μεταφέρει ή
να σας συνοδεύσει σπίτι σας κάποιος
άγνωστος.
• Πριν εισέλθετε στο αυτοκίνητο σας ή
στην οικεία σας, να έχετε το κλειδί ανά
χείρας και μην το ψάχνετε τελευταία
στιγμή μέσα στην τσάντα σας. Ο χρόνος
που είστε απασχολημένη με την τσάντας
σας, θα φανεί χρήσιμος σε εκείνον που
θα θελήσει να σας επιτεθεί.
• Αποφεύγετε να κυκλοφορείτε νύχτα
ασυνόδευτες, ιδίως σε περιοχές απομονωμένες και με ελλιπή φωτισμό. Μην
πιάνετε κουβέντα σε άγνωστους στον
δρόμο.
• Σε κοινωνικές εκδηλώσεις μην δέχεστε
ποτά που σας προσφέρουν άγνωστοι.
Αναζητείστε σερβιτόρο, παραλάβετε η
ίδια το ποτό σας και έχετε πάντα οπτική
επαφή με το χώρο που ακουμπάτε το
ποτήρι σας. Αν το ποτήρι σας για κάποιο
λόγο μείνει αφύλακτο, μην πιείτε ξανά …
παραγγείλτε νέο!
Αν ο μη γένοιτο σας επιτεθεί κάποιος, να
θυμάστε:
1) Φωνάξτε και καλέστε βοήθεια
2) Αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε ώστε
να συγκρατήσετε την τσάντα σας, αφήστε την. Η ζωή σας και η σωματική σας
ακεραιότητα είναι τα πιο πολύτιμα αγαθά
σας.
3) Προσπαθείστε να συγκρατήσετε τα
χαρακτηριστικά του ανθρώπου που σας
επιτέθηκε ώστε να βοηθήσετε τις αστυνομικές αρχές στην ανεύρεσή του.

4) Μην διστάσετε και μην ντρέπεστε να
απευθυνθείτε στην αστυνομία για ο,τιδήποτε σας συμβεί. Το τραγικό λάθος
που κάνουν πολλές γυναίκες, θύματα
βιασμού, είναι να κλειστούν στο σπίτι
τους και να ΄ξεπλύνουν΄ από πάνω τους
κάθε ίχνος του βιαστή, αποκαθιστώντας
όμως δύσκολη και αναποτελεσματική την
ιατροδικαστική εξέταση που θα οδηγήσει
στην σύλληψη και τιμωρία του.

ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε αναθέσει σε
ομάδα γεωλόγων τη σύνταξη μελέτης στην
Περαχώρα, η οποία είχε ως αφετηρία την
αναζήτηση κογχυλιάτη ασβεστόλιθου, πριν
από μερικά χρόνια.
Ο κογχυλιάτης ασβεστόλιθος ήταν κατάλληλος για την αναστήλωση των θωρακίων
του ταφικού κύκλου Α΄ στην ακρόπολη των
Μυκηνών.
Από τη μακροσκοπική εξέταση των θωρακίων (στηθαία) προέκυψε το συμπέρασμα ότι Επιμέλεια:
τα δομικά υλικά προέρχονται από νεότερα Κώστας Στάμου
θαλάσσια ιζήματα του Τεταρτογενούς (πριν 2.500.000 χρόνια),
που σχηματίστηκαν σε παράκτιο περιβάλλον.
Με το κριτήριο αυτό οι έρευνες ξεκίνησαν από την ευρύτερη
περιοχή των Μυκηνών και συνεχίστηκαν στις παράκτιες περιοχές
της Αργολίδας, στα Εξαμίλια Κορινθίας, στο Λουτράκι και στην
Περαχώρα, όπου τελικά εντοπίστηκαν τα κατάλληλα πετρώματα.
Στα Εξαμίλια και στην Κόρινθο, τα αντίστοιχα απολιθωματοφόρα
ιζήματα είναι σαθρά και δεν προσφέρονται για την εξόρυξη συμπαγών πλακών, ενώ στο Λουτράκι υπάρχουν συγγενείς συνεκτικές
εμφανίσεις, σε παράκτιες θέσεις με τουριστική ανάπτυξη, αλλά
και με ανεπαρκή αποθέματα, όπως μας πληροφορεί το δελτίο της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας του 2008, από το Συνέδριο για
τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.
Δυτικά της λίμνης Βουλιαγμένης εντοπίστηκαν αποθέσεις που
φέρουν όχι μόνο τα επιζητούμενα πετρώματα, αλλά και εκτεταμένο
αρχαίο λατομείο, από το οποίο πιθανώς να εξορύχθηκαν θωράκια
του μνημείου στις Μυκήνες.
Στο αρχαίο λατομείο, που αναπτύσσεται σε θαλάσσια αναβαθμίδα σε υψόμετρο 130 μ. περίπου, τα αποθέματα κογχυλιάτη ασβεστόλιθου έχουν πρακτικά εξαντληθεί και απομένουν άθικτα μόνο
τα υποκείμενα ανθρακικά βιοέρματα, από τη Ηραίο μέχρι τη Στέρνα,
τα οποία σχηματίστηκαν από την ασβεστίωση κυανοβακτηρίων.
Νεότερη θαλάσσια αναβαθμίδα κογχυλιάτη ασβεστόλιθου χαρτογραφήθηκε σε υψόμετρο 80 μ. περίπου, όπου επίσης έχει γίνει
εξόρυξη κατά την αρχαιότητα με απλούστερη τεχνική.
Η τεχνική εξόρυξης κογχυλιάτη λίθου στα αρχαία λατομεία είναι
φανερή από τα διατηρούμενα μέτωπα εξόρυξης.
Αυλάκι πλάτους 10-15cm εξορυσσόταν με καλέμι περιμετρικά
γύρω από τον προς εξόρυξη όγκο και στη συνέχεια γινόταν αποκόλληση του όγκου με σφήνες.
Τα λατομεία ήταν πρωιμότερα του ναού του Ηραίου, όπου
συστηματικά έχει χρησιμοποιηθεί το πέτρωμα αυτό για την κατασκευή των κιόνων.
Το πέτρωμα εξορυσσόταν με αποκόλληση ακανόνιστων όγκων
που διαμορφώνονταν σε κανονικό σχήμα με τη βοήθεια τριπτήρων
ηφαιστειακού πετρώματος.
Τέτοιοι τριπτήρες βρέθηκαν και στις Μυκήνες, όπου χρησιμοποιούντο για τη λείανση των θωρακίων.
Το ηφαιστειακό πέτρωμα των τριπτήρων είναι δείκτης και θα
μπορούσε να προέρχεται αναμφίβολα τόσο από την ηφαιστειότητα
της ευρύτερης περιοχής Κρομμυωνίας, Σουσακίου, Μεγάρων, όσο
και από την ηφαιστειότητα των Μεθάνων ή της Αίγινας.
Αποτελείται από υγιείς κρυστάλλους αστρίων, που περιβάλλονται από λιγότερο ανθεκτική κολλώδη μάζα, η οποία είναι
εύθρυπτη.
Έτσι με την τριβή φθείρεται πρώτα η κολλώδης μάζα και αποκαλύπτει νέους άφθαρτους κρυστάλλους αστρίων, δηλαδή με τη
χρήση το πέτρωμα τροχίζεται αυτόματα.
Ο πλούτος των απολιθωμάτων των Τυρρηνίων ιζημάτων αναδεικνύει την περιοχή σε εξέχον φυσικό παλαιοντολογικό μουσείο,
που αξίζει να προστατευτεί και να προβληθεί στο κοινό, διότι
μεταξύ των απολιθωμάτων υπήρχαν εμπορεύσιμα αγαθά μεγάλης
σημασίας στους Νεολιθικούς (8000-3300 π.Χ.) και προϊστορικούς
πριν χρόνους για την κατασκευή κοσμημάτων.
Η Περαχώρα είναι επίσης ευνοημένη από ιστορικής πλευράς,
όπως επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη θαλαμωτών Μυκηναϊκών
τάφων, οι οποίοι έχουν ορυχθεί σε εύθρυπτα τυρρήνια ιζήματα.
Το Ηραίο Περαχώρας ήταν ένα ιερό λατρείας της θεάς Ήρας,
στο οποίο η λατρευτική δραστηριότητα συνεχίστηκε από τον 9ο
αιώνα π.Χ. μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΏΝ
ΧΏΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλατεία 25ης Μαρτίου 20 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20300 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ -

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

Α

στυνομικοί: Λαμβάνουν μηνιαίως
700 ευρώ για να προστατεύουν τη
ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και
την περιουσία. Αντ’ αυτού η πολιτεία ή μάλλον
οι πολιτικοί δεν τους επιτρέπουν να ασκήσουν
τα εκ του Συντάγματος απορρέοντα καθήκο- Επιμέλεια:
ντα, αλλά τους ντύνουν με στολή και τους Ιωάννης
υποχρεώνουν να βγαίνουν στους δρόμους, Παπαγεωργίου
όπου τους περιμένουν μολότοφ, λιθοβολισμοί,
μαγκούρες, φτυσίματα, κλωτσιές, χυδαίο υβρεολόγιο, κι εκείνοι (οι
πολιτικοί) απολαμβάνουν το θέαμα από την τηλεόραση, όπως ο
ιδιοκτήτης κοκόρων τις κοκορομαχίες. Ενίοτε ο αρμόδιος Υπουργός
διατάσσει ΕΔΕ, επειδή κάποιος αστυνομικός τόλμησε να σηκώσει
το χέρι του για να προστατευτεί.
Για την ιστορία ν’ αναφέρουμε ότι από το 1974 μέχρι σήμερα
που η δημοκρατία και η δικαιοσύνη βρήκαν το δρόμο τους, έχουν
δολοφονηθεί πάνω από 180 αστυνομικοί, όλοι νέα παιδιά με οικογένειες και γονείς. Επίσης, έχουν τραυματιστεί και καταστεί δια
βίου ανάπηροι περισσότεροι από πεντακόσιοι. Κι ο ελληνικός λαός
περιμένει προστασία από την αστυνομία. Τον αστυνομικό ποιος
θα τον προστατεύσει; Το να λες συνέχεια μπάτσοι, γουρούνια,
δολοφόνοι και να περιμένεις προστασία είναι παράνοια.
Πυροσβέστες: Για να προστατεύσουν το δασικό πλούτο της
χώρας κι όλους εμάς από πυρκαγιές, πλημμύρες, εγκλωβισμούς
κι από απόπειρες αυτοκτονιών ακόμη, παίρνουν τα ίδια με τους
αστυνομικούς. Δεν έχουμε στοιχεία για το πόσοι πυροσβέστες
έχουν γίνει ολοκαύτωμα, ούτε ποιοι έμειναν δια βίου ανάπηροι.
Λιμενικοί: Λαμβάνουν τα ίδια με τους παραπάνω ευρώ και παλεύουν καθημερινά με τα στοιχεία της φύσεως, όπως αέρα, μανιασμένα
κύματα, για να μας γλιτώσουν από ναυάγια κι άλλου είδους θαλασσινά ατυχήματα. Τα τελευταία χρόνια ρισκάρουν τη ζωή τους
για να σώσουν τα αλλεπάλληλα καραβάνια λαθρομεταναστών
που μπουκάρουν ανεξέλεγκτα στη χώρα. Επίσης, με κίνδυνο της
ζωής του ματώνουν καθημερινά, πολεμώντας με οπλισμένους και
αδίστακτους εμπόρους ναρκωτικών κι εμπόρους λαθροεισαγωγής
αφορολόγητων προϊόντων.
Εκπαιδευτικοί: Δάσκαλοι και καθηγητές λαμβάνουν τα ίδια με
τους παραπάνω ευρώ για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, να
τα κάνουν χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία, επ’ αγαθώ έθνους
αλλά και των ίδιων των παιδιών.
Γιατροί: Πληρώνονται και οι γιατροί με τα ίδια χρήματα, για να
μας διατηρούν στη ζωή κι όχι λίγες φορές να μας γλιτώνουν από
βέβαιο θάνατο.
Όλους τους παραπάνω η πολιτεία και ο λαός τούς θέλει έντιμους,
ειλικρινείς, άμεμπτους και αποδοτικούς. Είναι όμως εύκολο, αφού
κι αυτοί ζούνε σε μια κοινωνία ζούγκλα με αποδοχές πείνας και
την πολιτεία να σφυρίζει αδιάφορα;
Για όλους τους προαναφερθέντες, πλην των εκπαιδευτικών, δεν
υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχει διαχωρισμός ημέρας ή νύχτας,
δεν υπάρχουν γιορτές - αργίες, δεν υπάρχουν οικογένειες, δεν
υπάρχουν ατομικά δικαιώματα και ανάγκες.
Στον αντίποδα υπάρχουν οι πολιτικοί, οι οποίοι πέραν του ότι
απολαμβάνουν προνόμια ων ουκ έστι αριθμός και αξία σε ευρώ,
λαμβάνουν μηνιαίως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και φυσικά
μέσα σ’ αυτά (για μερικούς) δεν είναι οι μίζες, οι κομπίνες και οι
λαμογιές, εξαιτίας των οποίων καταδικάστηκαν ολόκληρες γενιές
ανθρώπων σε ισόβια μιζέρια κι αβάσταχτη φτώχεια.
Άραγε τι πρέπει να διαπράξει κάποιος για να κατηγορηθεί για
εσχάτη προδοσία;
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TΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΜΕΝΑ
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γαπητοί φίλοι και αναγνώστες για το ΄πολιτικό
κριτήριο΄ με τι οποίο
οι Έλληνες ψηφίζουν δεν χρειάζεται καμμία αναφορά να (ξανά)
γίνει, αφού είναι γνωστό ότι στην
συντριπτική τους πλειοψηφία οι
Έλληνες ψηφοφόροι συνεχίζουν να
λειτουργούν βάσει των αυστηρών
ατομικών τους συμφερόντων. Έτσι
λοιπόν, τα τελευταία χρόνια επιλέγονται να κυβερνήσουν οι πλέον
ακραίοι και άχρηστοι λαϊκιστές. Εδώ
λοιπόν και μια δεκαετία ο Έλληνας
ψηφοφόρος επιλέγει τους πλέον
άχρηστους πολιτικάντηδες, άεργους
και άνεργους, οι οποίοι το μόνο τους
προσόν είναι η συνδικαλιστική τους
εμπειρία.
Η πατρίδα μας έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα από Εφιάλτες πολιτικούς
όπως από τον ΄λεφτά υπάρχουν’
, εκείνον που εξαγγέλλοντας τα
ουτοπικά ‘ Ζάππεια’ και τέλος φθάσαμε στον αριστερό πλην όμως Mr.
Alexis ο οποίος εξήγγειλε ότι πιο
ανέφικτο και ουτοπικό μπορούσε
να ακουστεί.
Ηλίθιες ψηφοφόρε, τόσα και τόσα

χρόνια κατέστρεψες τα ασφαλιστικά
ταμεία, αφού ήθελες σύνταξη από
τα 45 σου χρόνια, αφού ήθελες όχι
δουλειά αλλά απασχόληση, στο
Δημόσιο. Φώναζες, διαδήλωνες
κατά της ΕΟΚ, του ΝΑΤΟ, των
‘τοκογλύφων’ της Ευρώπης, πλην
όμως έπαιρνες τις επιδοτήσεις των,
και τώρα έφτασες γονατιστός να
προσκυνάς και να παρακαλάς για
δανεικλά προκειμένου να την ..βγάλεις μερικούς μήνες.
Ο φθόνος για τον μικρομεσαίο
ακόμη επιχειρηματία, σε έκανε να
χαίρεσαι όταν έβαλε λουκέτο στο
μαγαζί του. Τώρα ήλθε και η σειρά
σου να πληρώσεις το τίμημα των
επιλογών σου, το οποίο θα είναι
πολύ βαρύ. Χωρίς μικρό ή μεγάλο
κεφάλαιο που τόσο επιπόλαια ήθελες να καταστραφεί, θα έχεις σαν
αποτέλεσμα να μην έχεις εισόδημα,
σύνταξη, δημόσια υγεία, μα πάνω
απ’ όλα εργασία.
Επιπόλαιε ψηφοφόρε με τις ιδεοληψίες σου εξακολουθείς να λες,
αφού κάπου, κάποιος σε …βόλεψε:
• Tι με νοιάζει εμένα που οι μισθοί
στον Ιδιωτικό τομέα έπεσαν στα

επίπεδα της Βουλγαρίας.
• Τι με νοιάζει εμένα που ο γιατρός
στο ΕΣΥ έχει μισθό
ανειδίκευτου εργάτη της Ιταλίας.
• Τι με νοιάζει εμένα που μπήκε
ΕΝΦΙΑ στα σπίτια μας, αφού εγώ
μένω στο ενοίκιο.
• Τι με νοιάζει εμένα που μπήκε
φόρος πολυτέλειας στα μεγάλου
κυβισμού αυτοκίνητα αφού εγώ
έχω FIAT ή LADA.
• Tι με νοιάζει εμένα που ο φόρος
στις επιχειρήσεις είναι 46% αφού
εγώ δεν έχω επιχείρηση.
• Τι με νοιάζει εμένα που έχουμε
τα capital control στις τράπεζες,
αφού εγώ έχω μόνο 1000 Ευρώ
έσοδα.
Ηλίθιε ψηφοφόρε, σου αρκεί που
έχεις …αριστερή κυβέρνηση, με 3ο
και 4ο μνημόνιο και υποθηκευμένη την πατρίδα μας για 99 χρόνια.
Έλεος, ο Θεός να μας φωτίσει όλους
βγάζεις τώρα;
Γιάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙ και ΤΕΕ

Μενίδι άλλο ένα θύμα της απραξίας μας
Γράφει ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.
Ένα 11 χρονο παιδάκι έχασε τι
ζωή του, από αδέσποτη σφαίρα,
μέσα στο προαύλιο του σχολείου
του. Που; Στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2017 και δεν
πρόκειται για κάποια τρομοκρατική
επίθεση, αλλά για ένα ηληθιώδες
λάθος κάποιου. Κάποιου που πάνω
στο κέφι του; στο μεθύσι του; στη
μαστούρα του; ή απλά επειδή του
κάπνισε σκέφτηκε να ρίξει μερικές
πιστολιές. Προφανώς από παράνομο όπλο ή ίσως κλεμμένο, αλλιώς
φαντάζομαι θα είχαν βρει τον
υπαίτιο. Το χειρότερο της υπόθεσης
είναι ότι όλοι γνώριζαν ότι υπήρχαν
άτομα τα οποία έκαναν παράνομη
οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και
άλλου είδους "δουλείες". Λέγοντας
πως όλοι γνώριζαν θέλω να πω ότι
το συμβαίνει και στην Αγία Βαρβάρα, ότι και εμείς γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα Εξαμήλια και στα Μέγαρα
ή στο Κιάτο. Είναι τα άβατα όπου
για να επέμβουν οι αρχές, όπως
αποδεικνύουν τα γεγονότα πρέπει
να πεθάνει κάποιος, για οτιδήποτε
άλλο σου συμβεί σε κλέψουν, σε
δείρουν, σε βιάσουν, σε διαρρείξουν
πρέπει απλά να το καταπίεις και να
συνεχίσεις. Και μετά κάποιοι ανατρωτιούνται γιατί τα ποσοστά της
Χ.Α. συνέχεια ανεβαίνουν, δεν μας
φτάνει που βιώνουμε τον φόβο της

Προϊόντα-Υπηρεσίες
Καθαρισμού

ανεργίας, της αβεβαιότητας και της
συνεχείς υποβάθμισης του βίου μας,
ζούμε πλέον και υπό τον τρόμο αν
θα φτάσουμε σπίτι πριν νυχτώσει ή
θα μπουκάρουν στο σπίτι μας την
ώρα που κοιμόμαστε και πλέον αν
θα γυρίσουν τα παιδιά μας από το
σχολείο. Πρέπει να σταματήσουμε
να είμαστε απλά παρατηρητές και
απλά να κατηγωρούμε τους άλλους,
τα χ,ψ κυκλώματα δεν εδραιώθηκαν
σε μία νύχτα, πρέπει να αναλάβουμε
το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί και να προβούμε σε ενέργειες.
Και ΌΧΙ δεν είμαι ρατσιστής, ούτε
ξενοφοβικός, ούτε δεξιός, ούτε
αριστερός , γιατί έτσι θα σκεφτούν
ορισμένοι στενόμυαλοι και τους
δίνω την απάντηση: - Και γω ξένος
είμαι, αλλά εδώ μεγάλωσα και
αγαπάω αυτήν την χώρα και τους
ανθρώπους της, ασχέτως χρώματος, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου
στερεότυπου ή προκατάληψης
μπορεί να δημιουργήσει το στενό
μυαλό σας.

Πρέπει να ξεφύγουμε από την
νοότρπια του <<μακριά από μας
και όπου θέλει>> γιατί σύντομα θα
έρθει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να
θεωρούμε τον εαύτο μας εξαίρεση
και υπόδειγμα πολίτη επειδή δεν
έχει φάει κλίση και κάνει αγαθοεργίες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.
Πρέπει να σκεφτόμαστε τον διπλανό
μας όχι μόνο να έχει να φάει τα
Χριστούγεννα και το Πάσχα, να έχει
να φάει κάθε μέρα, να έχει στέγη,
εργασία, ασφάλεια, φάρμακα, προσβασημότητα στην παιδεία και την
μάθηση. Όλα αυτά είναι τα βασικά
μας συνταγματικά δικαιώματα. Είναι
ηθική και νομική μας υποχρέωση να
φροντίζουμε και να υπερασπιζώμαστε τα συνταγματικά δικαιώματά
μας να μην καταπατούνται από κανέναν για κανένα λόγο και όχι μόνο
τα δικά μας, άλλα και του γείτονα
μας, της πόλης μας, τον επισκεπτών
της ακόμα και τον προσφύγων της.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι
είναι καιρός να σταματήσουμε να
θυσιάζουμε τα παιδιά μας και το
μέλλον τους. Είναι καιρός να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε αυτά
που μας ανήκουν και για τα οποία
χύθηκε αίμα ώστε να μπορούμε να
τα απολαμβάνουμε. Είναι καιρός να
καταρρίψουμε αυτά τα άβατα, είτε
είναι στο Μενίδι, είτε στα Εξαμίλια
, τα Μέγαρα, τα Εξάρχια ή στην
ίδια την Βουλή. Όλοι έχουμε ίσα
δικαιώματα και όλοι είμαστε ίση
απέναντι στο νόμο.

Γκιόκας
Αθανάσιος

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 4, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τ.: 27440 22240

Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:
Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459
e-mail: 2gasuneed@hotmail.com
f.b: 2 G.A.S. u need
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Προς άρση των μύθων που διατύπωσε συνεντευξιαζόμενος ο
Γιώργος Γκιώνης για την έλευση του Προαστιακού στο Λουτράκι

Γιώργος
Τζαβάρας

Ο Γιώργος Τζαβάρας μας συστήνεται
με την τωρινή του ιδιότητα ως σκηνοθέτης στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Ο
κινηματογράφος τον γοήτευε από μικρό
παιδί. Ο ίδιος ο πατέρας του σε ηλικία
δώδεκα ετών τον οδήγησε σε θεατρική
σχόλη. Τον περιγράφει έναν τρυφερό,
Μίνα
δημοκράτη άνθρωπο, που ενθάρρυνε τα
Γιαννούλη
παιδιά του να κυνηγούν τα όνειρά τους.
Όπως και έκανε. Σπούδασε σκηνοθεσία,
θέατρο δρόμου στη Λιών (Γαλλία), θέατρο κούκλας,
κουκλοθέατρο. Στην πολυετή καριέρα του ευτύχησε να
γνωρίσει μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης. Ξεκίνησε με την ηθοποιία και τα τελευταία 24 χρόνια
διευθύνει και σκηνοθετεί στο Δ.Θ Κορίνθου με κριτήριο
την αγάπη του για την τέχνη και όχι την εμπορικότητα.
Έχει ανεβάσει πάνω από τριάντα πέντε έργα και έχει αποσπάσει 35 βραβεία με πέντε μόνο συμμετοχές. Το θέατρο
ως μορφή τέχνης δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να
συγκινηθούμε, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Παράγει πολιτισμό, αξίες, μορφώνει και δημιουργεί νέους κόσμους.
Επομένως η τέχνη διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο, τον
βελτιώνει, τον κάνει καλύτερο και τελικά τον ηθικοποιεί.
Από όλες τις τέχνες το θέατρο είναι η πιο κοινωνική τέχνη,
η πιο άμεση και αποτελεσματική. Υπάρχουν άνθρωποι που
στηρίζουν θερμά τα μικρά θέατρα, αλλά μάλλον είναι η
μειοψηφία. Η λειτουργία ενός θεάτρου χρειάζεται θεατές.
Επιθυμεί τα νέα παιδιά να παρακολουθούν θεατρικές
παραστάσεις. Η τεχνολογία και οι σύγχρονοι ρυθμοί
όμως έχουν φέρει έναν νέο τρόπο ζωής, που παραμερίζει
τις ανθρώπινες αξίες, τις παραδόσεις, ενισχύοντας την
αποξένωση, την αδιαφορία και τον ατομικισμό. <<Έχει
παρατηρηθεί να μην κερνάει ο άνθρωπος τον άνθρωπο
λόγο>>, έλλειψη επικοινωνίας…
Όποιοι έχουν παρακολουθήσει παραστάσεις του αντιλαμβάνονται τον επαγγελματισμό του. Υπάρχει δυσκολία
στη δημιουργία θεατρικής ομάδας. Δουλεύει με ένα
βασικό πυρήνα συνεργατών. Έχει ανακαλύψει νέους ηθοποιούς και έχει αναδείξει το κρυμμένο ταλέντο τους. Είναι
αυτό που τον συγκινεί. Το απρόβλεπτο των ανθρώπων.
Στα μελλοντικά του σχέδια είναι η παραγωγή δυο έργων με το Δημοτικό θέατρο Κορίνθου και στη συνέχεια
η αποχώρησή του. Ονειρεύεται να δημιουργήσει το δικό
του χώρο, επαγγελματικής και μη επαγγελματικής σκηνής,
καθώς και εργαστήρια που να αφορούν τον πολιτισμό.
Εύχεται καλύτερες μέρες, καλύτεροι άνθρωποι με εσωτερική ενδοσκόπηση. Να γίνουν τα όνειρα ΄΄εκδίκηση΄΄
αισιοδοξίας και ελπίδας…

Η δημοσιοποίηση των πραγματικών
στοιχείων με τον ταυτόχρονο εξοβελισμό
των ανακριβειών που
διατύπωσε συνεντευξιαζόμενος ο δήμαρχο
Γιώργο Γκιώνη, είναι
Δημήτρης
το θεμέλιο για την διΚαραπατάς
εκδίκηση της τοπικής
κοινωνίας, για το έργο
της σύνδεσης του Λουτρακίου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ως την οδό Αιγαίου!
Μυθος1) ο δημαρχος υποστήριξε
εσφαλμένα, οτι ο προαστιακός για Λουτράκι θα έχει μόνο 3 δρομολόγια ημερησίως.
Αλήθεια 1) Το πλέγμα των δρομολογίων θα περιλαμβάνει ένα δρομολόγιο κάθε
2 ώρες ημερησίως, ενώ τις ώρες αιχμής,
θα μπορούν να προστίθενται επιπλέον
δρομολόγια, όπως ακριβώς συμβαίνει και
στον ανατολικό κλάδο του προαστιακού
σιδηροδρόμου για την Χαλκίδα!
Συνεπώς μιλάμε για 10 τουλάχιστον
ζεύγη απευθείας δρομολόγιων Αεροδρομιο/Αθήνα-Λουτράκι-Αθήνα/Αεροδρόμιο.
Άλλωστε η υψηλή ζήτηση της επιβατικής κίνησης του Λουτρακίου έχει
καταγραφεί και σε όλες τις μελέτες
σκοπιμότητας και λειτουργικότητας του
προαστιακού, αλλά και στην μελέτη του
ίδιου του δημάρχου Γιώργου Γκιώνη που
είχε εκπονηθεί για λογαριασμό του δήμου
από την εταιρεία " ONtrack Rail System
Experts", και την οποία αποσιώπησε στην
συγκεκριμένη συνέντευξη ο δήμαρχος
εγείροντας εύλογα ερωτήματα το γιατί
παραπληροφορεί συνειδητά ο δήμαρχος
Λουτρακίου τους δημότες του;
Μύθος 2) ο δημαρχος υποστήριξε οτι
προαστιακός θα δημιουργήσει διάφορα
προβλήματα.
Αλήθεια2) Η μονή αλήθεια είναι ότι
όλες οι μελέτες του έργου της επέκτασης
του προαστιακού μέχρι την οδό Αιγαίου
του Λουτρακίου, έχουν εκπονηθεί με τις
κατευθυντήριες εισηγήσεις της τεχνικής
υπηρεσίας του δήμου και είναι προσαρμοσμένες στην επικείμενη επέκταση του
νέου ΓΠΣ στο Λιβαδακι έγγραφο τεχνικών
υπηρεσιών 27826 13/12/2011.
Ενώ η τεχνική περιγραφή του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου του
προαστιακού, αναφέρει ξεκάθαρα ότι κατά
το σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί

υπόψη ολα τα στοιχεία της μελέτης της
αντιπλημμυρικής Προστασίας του δήμου
Λουτρακίου, καθώς και η κάλυψη με ΑΣΙΔ
όλων των ισόπεδων διαβάσεων που θα
προκύψουν από την εφαρμογή του νέου
ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου.
Ωστόσο, η τεχνική υπηρεσία του δήμου,
με νεότερο έγγραφο της ( το 26888)
επαναβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα από την έλευση του προαστιακού στην οδό Αιγαίου, και το ίδιο
παραδέχεται και ο δήμαρχος Γιωργος
Γκιώνης σε γραπτή του επιστολή, την
οποία έχει υπογράψει ο ίδιος προσωπικά,
και είχε δημοσιευτεί προεκλογικά στον
τοπικό τύπο, και η οποία τον βοήθησε
στο να υπερψηφιστεί δήμαρχος από το
εκλογικό σώμα!
Συνεπώς για ποιο λόγω αυτή η συνειδητή κινδυνολογία από τον δήμαρχο Γιώργο
Γκιώνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει
σύγχυση και αναστάτωση σε ανυπολόγιστο αριθμό δημοτών;
Μύθος 3 ) ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι
παρακαλάμε για στάση μόνο στον Ισθμό!
αλήθεια 3) Σύμπασα η τοπική κοινωνία,
με όλους τους φορείς του δήμου και τα
σημαντικότερα αθλητικά σωματεία, δεν
παρακαλάει για κανέναν σταθμό προαστιακού στον Ισθμού, αλλά διεκδικεί
μετά επιτάσεως την ενιαία υλοποίηση του
έργου της σύνδεσης του Λουτρακίου με
τον προαστιακό που περιλαμβάνει:
√ στάση στον Ισθμό, με μετατροπή του
υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού σε
σταθμό προαστιακού
√ στάση τύπου τραμ στο καζίνο Λουτρακίου, ( οδός Παπανικολάου)
√ και τερματική στάση Λουτρακίου στην
οδό Αιγαίου!
Τα προαναφερόμενα έχουν υπογράψει
πρόσφατα και οι δύο αρμοδιοι αντιδήμαρχοι για θέματα τεχνικών υπηρεσιών
Αθανάσιος Γεωργίου και Κωνσταντίνος
Παντελαίου, ενώ υποστηρίζονται και από
τρεις ειλημμένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου!
Από την κυνική ομολογία του δημάρχου ότι παρακαλάει μόνο για στάση στον
Ισθμό, αλλά και την όλη αστήρικτη από επιστημονική υποστήριξη, επιχειρηματολογία
του, κατά της έλευσης του προαστιακού
στο Λουτράκι, η λογική αποκλείει κάθε
περίπτωση ο δήμαρχος να μεταφέρει
στο αρμόδιο υπουργείο τις αποφάσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ
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ναπολώ με νοσταλγία τα σχολικά
χρόνια και μια μόδα της τότε
εποχής, κυρίως κοριτσιών, που
έφερναν στο σχολείο ένα τετράδιο, λεύκωμα
Γράφει ο:
το αποκαλούσαν και αν ήθελες φυσικά, έγραΧρήστος
φες-ανέπτυσσες διάφορες ερωτήσεις που
Παντελέου
υπήρχαν. Φυσικά η πρώτη ερώτηση ήταν, ¨τι
είναι αγάπη¨. Αν θυμάμαι καλά είχα απαντήσει σ΄ ένα λεύκωμα πως ¨αγάπη είναι τα βήματα σου πάνω στο χιόνι¨. Ακόμα
και σήμερα εξακολουθώ να υπερασπίζομαι, πως τα βήματα
καθορίζουν την αγάπη μας προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον,
τον τόπο, που όλα αυτά μαζί τα περιέκλεια στη λέξη χιόνι.
Είναι το μόνο στοιχείο της φύσης που αποτυπώνει ξεκάθαρα
το αποτύπωμα του βήματός μας και μας χαρακτηρίζει…
Δυστυχώς η πλειοψηφία των συνανθρώπων μας κάνουν
τα βήματα στις λάσπες και φεύγουν από αυτόν τον μάταιο
τόπο και τίποτα δεν θυμίζει το πέρασμά τους αλλά κύρια
αν έδωσαν αγάπη στον συνάνθρωπο και στον τόπο. Οι
ανατροπές δεν έγιναν ποτέ από έδρας-καναπέ και τον πολύ
κόσμο. Μια χούφτα τρελών ανθρώπων ήταν η μαγιά όλων
των αλλαγών που πήγαν κόντρα σ΄ όλους και όλα. Δυο τρεις
τρελούς ζητώ και εγώ να ξεκινήσουμε αυτό που όλοι ζητούν
μα κανείς δεν το τολμά. Να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό
μας, τον τόπο μας. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου η
εγκατάλειψη είναι πρόδηλη. Η λέξη αγάπη, αν πεις πως δεν
υπάρχει στο λεξιλόγιο δεν θα υπερβάλλεις. Η προσφορά για

τον τόπο είναι πανάκριβη και μέσα από την πολυπλοκότητα
χάνει τη σημασία της. Γεμίσαμε από επαγγελματίες σωτήρες,
που ευτυχώς το ομολόγησαν χωρίς να το καταλάβουν σε
τηλεοπτική μετάδοση, πως είναι στην πολιτική 15 χρόνια.
Πολιτική θεωρούν την ενασχόληση στα κοινά! Είναι οι ίδιοι
που πήραν έναν από τους πλουσιότερους Δήμους και τον
πτώχευσαν. Ήδη το 2008 με παρέμβασή μου στο δημοτικό
συμβούλιο το είχα επισημάνει πως θα ζήσουμε μια νέα
Lehman Brothers. O τύπος τότε έγραψε πως υπερέβαλα. Οι
κρατούντες τους θυμάμαι σαν τώρα γελούσαν ειρωνικά και
με απαξίωναν. Και είχαν δίκιο αφού ξεχνάτε τόσο εύκολα και
τους ξανακάνατε μάγκες. Γνωρίζω πως θα λοιδορηθώ και το
περιμένω. Αλίμονο, αν ακούσω έστω και το παραμικρό θετικό
από μέρους τους. Θα πρέπει να με βάλει σε σκέψεις πως κάτι

της τοπικής κοινωνίας και του δημοτικού
συμβουλίου για έλευση του προαστιακού
στην οδό Αιγαίου!
Μύθος 4) ο δήμαρχος ισχυρίστηκε πώς
το συγκεκριμένο έργο είναι κοστοβόρο!
αλήθεια 4) Πράγματι το έργο από ορισμένους επιτήδειους στην ΕΡΓΟΣΕ είχε
κόστος κατασκευής 25 εκατομμύρια ευρώ.
Εδώ και κάμποσο καιρό, και με την καταλυτική παρέμβαση των έγκριτων συγκοινωνιολόγων της πρωτοβουλίας πολιτών
για τον προαστιακό, το συγκεκριμένο έργο
έχει αποκτήσει πολύ χαμηλότερο προϋπολογισμό, και το τελικό προεκτιμώμενο
κόστος κατασκευής του δεν θα ξεπεράσει
τα 8 εκ.€ grosso modo!
Ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης, αν ασχολούνταν πραγματικά με αυτό το έργο, θα
το γνώριζε!
Μύθος5) Η εκτίμηση του Γιώργου
Γκιώνη πως η κυβέρνηση δεν θέλει να το
υλοποιήσει!
Αλήθεια5) Η άμεση αντίδραση του
κυβερνητικού βουλευτή Γιώργου Τσόγκα,
ο οποίος προφανώς πληροφορούμενος
τα προαναφερόμενα δήλωσε στην σελίδα
του στο facebook:
" Επειδή λογής ,ασχέτων όμως, καλοθελητών διαδίδουν αβάσιμες και ανυπόστατες πληροφορίες για τον Προαστιακό
του Λουτρακίου, ενημερώνω ότι και στην
τελευταία (περασμένη εβδομάδα), μια από
τις πολλές, επικοινωνίες που είχα με τον
αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομων, επαναβεβαίωσε ότι το έργο
βρίσκεται στην τελική του φάση, δηλ. ένα
βήμα πριν την δημοπράτηση, χωρίς καμία
παρέκκλιση από τις αρχικές του μελέτες,
οπότε όσα περι του αντιθέτου υποστηρίζονται για παρέκκλιση από την οδό Αιγαίου,
είναι απολύτως αβάσιμα και υποβολιμαία !"
Τέλος η πρωτοβουλία πολιτών και φορέων έλευσης του προαστιακού σιδηροδρόμου ως την οδο Αιγαίου Λουτρακίου,
σαν αμερόληπτη συλλογικότητα διεκδίκησης του έργου του προαστιακού, θέλει
να είναι ακριβοδίκαια με όλους, γι αυτό
και χαιρετίζει και κρατάει αποθηκευμένη
στο αρχείο της, την δήλωση που έκανε σε
νηφάλια κατάσταση ο Γιώργος Γκιώνης
στο μεσοδιάστημα της συνέντευξης του,
λέγοντας χαρακτηριστικά " αν αποφασίσει
η κυβέρνηση να φέρει τον προαστιακό στο
Λουτράκι ο ίδιος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα"!

δεν κάνω σωστά. Η έκκληση που κάνω στους 2-3 τρελούς
που ψάχνω να ξέρουν πως δεν θα είναι εύκολο το οτιδήποτε
από μέρους μας προς το κοινό καλό του τόπου. Θα κάνουν
τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να μη πετύχουμε τίποτα
και τα παραδείγματα ουκ ολίγα. Τρελαίνονται όταν γίνεται
κάτι χωρίς την συνδρομή τους και ανέξοδα για τον Δήμο.
Αυτοί είναι ικανοί να πληρώνονται και που αναπνέουν όταν
σχεδιάζουν τα μελλούμενα του τόπου. Για να σας αποδείξω τι
μπορούν να κάνουν 4 τρελοί μόνο αυτό σας λέω. Η είσοδος
της πόλης είναι Αφρικανικής χώρας, γεμάτη πλαστικά μπουκάλια και χίλιες δυο άλλες βρομιές. Ήδη φεύγει ο Ιούνιος και
δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Τι περιμένουν; Τον χειμώνα
να την καθαρίσουν; Σε 2 μέρες 4 άτομα την καθαρίσαμε και
μετά από 15 μέρες πάλι και πάλι. Υπάρχουν χίλιες δυο μικρές
επεμβάσεις που θα δώσουν την αίσθηση πως κάτι λειτουργεί
σ΄ αυτόν τον τόπο. Πως η αγάπη για το Λουτράκι δεν στοιχίζει,
δεν πέθανε αλλά ζει.

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 6

AVIN MOTOR OIL
Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα του
αγαπητού φίλου Κώστα
Στάμου, για τον όμιλο
Β. Βεκούσης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ - AVIN, ας
μου επιτραπεί ένα σχόλιο, με γνώμονα τα 20 χρόνια εργασίας
μου στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Γνωρίζω άριστα
από μέσα πως ο όμιλος δαπανά τεράστια
χρηματικά ποσά τόσο για την ασφάλεια
μέσα του διυλιστηρίου, όσο και έξω από
αυτό. Τα συστήματα του διυλιστηρίου για
την ασφάλειά του είναι τόσο σύγχρονα,
που απαγορεύουν κάθε ενδεχόμενο ενός
μεγάλου ατυχήματος. Ακόμη και ο διάβολος να θέλει, είναι αδύνατο. Συστήματα
που ενεργούν αυτόματα σε κάθε είδους
ενδεχόμενο, αν χρειαστεί. Τα πυροσβεστικά
οχήματα και το ανθρώπινο δυναμικό, τέλεια
εκπαιδευμένο με ασκήσεις κάθε εβδομάδα,
έχει τη δεύτερη θέση στα παραπάνω με
οχήματα που δεν διαθέτει το κράτος μας,
υλικά πυρόσβεσης (αφρούς) για όλες τις
χρήσεις πυρκαγιάς, ένα υλικό πανάκριβο
που σβήνει τα πάντα άμεσα.
Ό,τι και να γράψω από τη γνώση μου
αυτά τα είκοσι χρόνια εργασίας μου στο
διυλιστήριο θα είναι λίγα, θα χρειαστώ
κι άλλα μου άρθρα. Το συμπέρασμα το
δικό μου στα όσα έζησα από μέσα ήταν
και είναι πως ο όμιλος αδιαφορεί για τις
οποιεσδήποτε δαπάνες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια μέσα και έξω του
διυλιστηρίου και εννοώ εργαζομένων και
του περιβάλλοντος, με φίλτρα προστασίας
ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο αυτό.
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Επίκαιρα Κείμενα
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓ.

Οι “ειδικοί” κι άλλη μείωση της σύνταξης ζητάνε,
κι αν ήδη δεν επιβιώνουμε, γι’ αυτό δεν χολοσκάνε!
Τις αξιώσεις των δανειστών φορτώνουν στους συνταξιούχους,
αφού και τους 800 παίρνοντες τούς λεν προνομιούχους!
Η σύνταξη συνέχεια μειώνεται, μα η ηλικία αυξάνει,
κόσμος πολύ λιγότερος στη σύνταξη πια φτάνει.
Στα 67 η σύνταξη και δίχως εξαιρέσεις,
μα αν στα 60 απολυθείς, τι σύνταξη θα δρέψεις;

στην τρέλα της καθημερινότητας
Τα βιβλία σκέπτονται για
λογαριασμό μας, είναι η
πιο ευχάριστη και δημιουργική συντροφιά: Στο
προσκέφαλό μου πήρε
μια θέση και το βιβλίο “Άμεσες λύσεις στην
τρέλα της καθημερινότητας”, το οποίο μπορεί να διαβαστεί με οποιαδήποτε σειρά. Εύκολο είναι να επιλέξουμε τα συγκεκριμένα
κομμάτια που μπορεί να μας ενδιαφέρουν,
με σύντομες περιγραφές που αξίζουν τον
κόπο. Ο σημερινός τρόπος ζωής μας υποβάλλει σε μια έντονη και επίπονη δοκιμασία
τον ψυχικό μας κόσμο. Άγχος - θυμός κατάθλιψη - μειωμένη αυτοεκτίμηση και
επιφανειακές σχέσεις με τους γύρω μας,
είναι λίγα μόνο από τα πολλά προβλήματα
που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, φθείροντας συχνά τη σωματική και πνευματική
μας υγεία: Ο άνθρωπος με πολιτισμό, χωρίς
ανθρωπιά, ομορφιά, εμπιστοσύνη, αξίες,
αγάπη, είναι ένας ματαιόδοξος πίθηκος!..
Γράφει ο
Δημήτρης Κ.
Χρυσούλας

Τα βολικά μειώνονται, τα άβολα αυξάνουν,
συνταξιούχοι, μισθωτοί, ετούτοι πάντα χάνουν!
Βολικά πολλά τάζουνε κι ερχόμαστε σε κέφια
κι αντί ο λαός να βρεις χαρά, του άφησαν τον... ΕΝΦΙΑ!
Αχ τάξη μου εργατική, που σε δουλεύουν κάργα,
κι απ’ το ευ ζην που σου ’ταξαν, είσαι πολύ αλάργα!

“Να λέτε στον εαυτό σας αυτά
που θα θέλατε να σας λένε οι άλλοι”.

Άμεσες λύσεις

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ!
Η επιθυμία να περιοριστούν συντάξεις και συνταξιούχοι συνεχίζεται,
αυτό το γεγονός να γίνεται τελευταία
συνηθίζεται!

Ιούνιος 2017

“Οι άμεσες λύσεις” φιλοδοξούν να είναι
ένα μοναδικό εγχειρίδιο ψυχικών Πρώτων
Βοηθειών - που δημιούργησαν δύο κορυφαίοι Αμερικάνοι ψυχολόγοι. Επιστημονικό
- έγκυρο αλλά ταυτόχρονα με ύφος απολαυστικό και ανάλαφρο, μας προσφέρει
101 συμβουλές με τη βοήθεια των οποίων
μπορούμε να απολαμβάνουμε διαρκή υγεία
και ευεξία. “Το βιβλίο που φέρνει δημιουργική διάθεση είναι καλό”.
Εκδόσεις Έσωπτρον: Όταν όλοι τον εγκαταλείπουν, ο συνετός άνθρωπος στρέφεται
στο πιο καλύτερο φίλο του - το βιβλίο!..
Μακάρι η χαρά και το κουράγιο να σας
συντροφεύουν “δια βίου”!..
Εύχομαι να περάσουν οι σκοτεινοί καιροί.
ΥΓ: Στον κατάλογο των δέκα πέντε κορυφαίων βιβλίων στον κόσμο τα εννέα είναι
ελληνικά! Βρετανική Εφημερίδα Τέλεγκραφ.
Ένας “συλλέκτης” παροιμιών - γνωμικών αποφθεγμάτων κ.ά.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Πωλούνται δύο(2)γωνιακοί καναπέδες/κρεβάτια με τραπεζάκι
και δύο(2)πολυθρόνες με τραπεζάκι χαμηλό στενόμακρο (όλα από μασίφ
ξύλο, καινούρια υφάσματα ταπετσαρίας) σε τιμή σοκαριστικά χαμηλή!!!
Ακόμα πωλείται σύνθεση δύο(2)σουηδικών κρεβατιών
με τα στρώματά τους σε τιμή προσφοράς.
Λουτράκι, κα Καίτη τηλ.επικοινωνίας 6932-309340.

Επισκόπηση του εγχώριου φιλογερμανικού Τύπου, κατά την διάρκεια
της μεγάλης μάχης της Ελλάδας για την ελάφρυνση του χρέους
Επιμέλεια:

ΤΆΚΗΣ
ΡΈΠΠΆΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Ο.Μ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
& ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ

SOS! Το τηλε-πλιάτσικο όχι μόνο συνεχίστηκε αλλά κορυφώθηκε, λαμβάνοντας μάλιστα και επικίνδυνα αντεθνικές διαστάσεις.
Γράφτηκε Ιστορία στα ελληνικά μίντια αυτές
τις μέρες, κυριολεκτικά. Παρακολουθήσαμε
μια ιστορία που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει
ο ελληνικός λαός. Ούτε αυτήν ούτε τους
πρωταγωνιστές της.
Ξεκινώντας με το σχόλιο (την είδηση ποιος
τη χέζει), τηλεοπτικοί και έντυποι καταστροφολόγοι όχι μόνο προεξοφλούσαν
αποτυχία της Ελλάδας, παρερμηνεύοντας
τις δηλώσεις κατά το Αδωνικό δοκούν,
αλλά δυστυχώς –και αυτό ίσως θέλει
προσοχή- αρχίσαν να επιδεικνύουν εμφανή σημάδια… αντεθνικής λύσσας. Σαν τα
σκυλιά. Το ίδιο πράγμα τους πιάνει και
αυτούς, όταν ακούνε τη λέξη «Τσίπρας».
Με πολύ πάθος, οι άτιμοι.
Το καταρχήν εντυπωσιακό στοιχείο στα
<<ενδιαφέροντα>> αυτά αναγνώσματα και
ακούσματα, είναι το πάθος με το οποίο όλοι
αυτοί οι << Ελληνες;>> «δημοσιογράφοι ;»
υποστήριξαν τον Σόιμπλε έναντι της Ελλάδας. Είναι αυτό που λέμε… δεν μπορεί να το
φανταστεί ανθρώπου νους! Τη στιγμή που η
Ελλάδα έδινε τη μεγάλη μάχη για το χρέος,
εκείνοι επέλεξαν να πάνε με τους άλλους!
Φυσικά αυτό έρχεται ως φυσική συνέχεια
της ντροπιαστικής πορείας που διέγραψαν

καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, παραπλανώντας και αποσιωπώντας την αλήθεια από
τον ελληνικό λαό, πάντα υπέρ των συμφερόντων των δανειστών. Πλέον, μετά από
όσα έχουν γράψει και έχουν πει αυτοί οι
άνθρωποι… δεν τους είναι τίποτα να ομολογήσουν και το πάθος τους. Κάτι σαν αποκάλυψη που γίνεται τώρα, στο τέλος.
Είναι ερωτευμένοι με τον Σόιμπλε, οι
άτιμοι. Λατρεύουν την εξουσία (μέσα
στην οποία έμαθαν να λειτουργούν)
και θέλουν τώρα να την υπηρετήσουν
και στο ανώτατο ευρωπαϊκό πεδίο που
μπορούν. Στο επίπεδο του Σόιμπλε!
(Οι άνθρωποι τρελαίνονται στην ιδέα ότι
μπορεί κάποια μέρα τα άρθρα τους να
μπουν στην αποδελτίωση του γερμανικού
υπουργείου Οικονομικών! Αν το μάθαιναν
αυτό, θα χεζόντουσαν πάνω τους, από τη
χαρά τους).
Με την ίδια χυδαιότητα
Θυμάστε το «βάστα Σόιμπλε», που έγραφαν
στο FB τα γαλάζια στελέχη; Θυμάστε την
Ασημακοπούλου στην τηλεόραση να απορεί
με την «προκλητική εύνοια των Ευρωπαίων» έναντι της Ελλάδας, όταν υπέγραφαν
το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης; Αντεθνικά χυδαία παραληρήματα δεν ήταν αυτά;
Ε, λοιπόν την ίδια χυδαιότητα μπορεί κανείς
να διαβάσει και σήμερα στην καταστροφολόγικη αρθρογραφία των ημερών.
Οι συντάκτες της –αν τους διαβάσετε, θα το
αντιληφθείτε- κυριολεκτικά έτρεμαν στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να πάρει μια καλή συμφωνία, που θα της ανοίγει το δρόμο προς
τις αγορές, και για αυτό έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να μην την πάρει!
Με όση δύναμη είχαν, και με όσο πάθος
τους έιχε απομείνει στη μικρή ψυχούλα τους,
καθημερινά έλεγαν και λένε χυδαία ψέματα

προκειμένου να πείσουν τον κόσμο ότι τα
πράγματα πάνε ολοένα και χειρότερα αναφορικά με το eurogroup (τη στιγμή που όλα
τα διεθνή μίντια έγραφαν ότι πάνε ολοένα
και καλύτερα).
Το πόσο βρίσιμο έφαγε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, που έκανε το γύρο της
Ευρώπης προκειμένου να βρει λύση στο θέμα
της Ελλάδας, δε περιγράφεται. Στα γαλάζια
μιντιακά χαμαιτυπεία τον έβριζαν κανονικά,
ενώ στα θεσμικά καταστροφολογικά μαγαζιά
απλώς τον ανέφεραν. Περίπου αναγκαστικά,
γιατί έπρεπε να πουν την είδηση ότι αυτός
ο άνθρωπος επισκέφθηκε την Ελλάδα. Όμως
μέχρι εκεί. Μην άρχιζαν να βγαίνουν και τίποτα αισιόδοξα συμπεράσματα…
Ασχέτως του αποτελέσματος του eurogroup
, το μείζον και το σημαντικό εδώ είναι η
στάση των εγχώριων μίντια. Τώρα, που επιτέλους η χώρα διαπραγματεύτηκε και επέτυχε την οριστική έξοδο από την κρίση με
την οριστική ρύθμιση του χρέους της, εκείνα
επέλεξαν να πολεμήσουν στο πλάι των αντιπάλων. Και ποια ήταν η καλύτερη υπηρεσία
που μπορούν να προσφέρουν στο κοινό
τους μέτωπο; Μα, η δημιουργία κλίματος
ήττας και καταστροφής.
Το συγκεκριμένο αφήγημα αφενός περιέγραφε τον Μέγα Μέντορα Σόιμπλε ως
περίπου ανίκητο υπουργό στον πλανήτη,
αφετέρου κούμπωνε και με τις επιθυμίες
του εδώ Σοϊμπλοκινούμενου Κυριάκου. Και
έτσι με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια. Μόνο
που έτσι που είχαν παρασυρθεί από το
μένος τους κατά του Τσίπρα οι μιντιάρχες,
κατάληξαν στο τέλος να πολεμάνε τη χώρα
μας γιατί δική τους δεν την λες, άλλωστε
δεν την αισθάνονται και ίδιοι για χώρα τους.
Δεν πειράζει.
Η τσέπη προέχει, σωστά;

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Λουτράκι γωνιακή μονοκατοικία 65
τ.μ. στον κεντρικό ιστό της πόλης. Τηλ. 6946-078307
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπερυψωμένη γκαρσονιέρα 27 τ.μ. στην
οδό ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 35 ΛΟΥΤΡΑΚΙ πληροφορίες κ. Όλγα. τηλ. 6936721669.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Ενοικιάζεται το γνωστό εστιατόριο
Βράχος, Αγίου Σπυρίδωνος 1. Πληροφορίες: τηλ.
6942550004
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένων ή φύλαξη
παιδιών ή καθαριότητα σπιτιών. Τηλ. 6943 547550
κ. Ρούλα.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε μονοκατοικία 57 τ.μ. ισόγειο υπερυψωμένο, Λουτράκι, οδός Αποστολίδη σε
άριστη κατάσταση. Τηλ. 6936 676797
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ξύλινα μασίφ έπιπλα: 1) Καναπές
μονός-διπλός (πτυσσόμενος) 2) Καναπές τριθέσιος
3) Δύο πολυθρόνες, σκαμπό, τραπέζι 4) δύο όρθιες
εταζιέρες 5) Τραπέζι σαλονιού με έξι καρέκλες 6) καλύμματα, μαξιλάρια extra, 7) ημίδιπλο κρεβάτι. Τιμή
μετρητοίς: 2000 €. Πωλούνται και ξεχωριστά. Τηλ.
6945 382622
ΝΕΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ελληνικής υπηκοότητας απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστικών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών έχο-

ντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε
άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο τηλέφωνο 6949 844231
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 15 στρέμματα στην Περαχώρα με 200 ρίζες ελιές τιμή 125 χιλιάδες ευρώ. Τηλ.
27440 21308
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επίσης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ.
6948 086375
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. Ανταλλαγές, ενοικιάσεις, service στο χώρο σας πανελλαδικά. Τηλ. 6980
771829
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 260
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύμα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερμανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΕ MASTER
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
– ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
– ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
ΤΗΛ. 6974792047.

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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Ο ύμνος της αγάπης
Προς Κορινθίους Α’ Επιστολής του Αποστόλου Παύλου
Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των
ανθρώπων και των αγγέλων,
αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα
σαν ένας άψυχος χαλκός που
βουίζει ή σαν κύμβαλο που
ξεκουφαίνει με τους κρότους
του. Και αν έχω το χάρισμα
να προφητεύω και γνωρίζω
Επιμέλεια:
Πάτερ
όλα τα μυστήρια και όλη τη
Τσαμπίκος γνώση, και αν έχω όλη την
Πετρόπουλος
πίστη, ώστε να μετακινώ με τη
δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά
δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε
απολύτως.
Και αν πουλήσω όλη την περιουσία
μου για να χορτάσω με ψωμί όλους
τους φτωχούς, και αv παραδώσω το
σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη
δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.
Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι
ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε
ζηλεύει, η αγάπη δεν ξιπάζεται (= δεν
καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν
κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το συμφέρον
της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το
κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν
βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει,

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα
ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ
δεν ξεπέφτει.
Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες,
θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν υπάρχουν χαρίσματα
γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν
αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και
όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν
όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό
θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο,
μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως
νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα
άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά
του νηπίου. Τώρα βλέπουμε σαν σε
καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε
όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το
άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο
ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε
θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς
γνωρίζει και εμένα ο Θεός. Ώστε
τώρα μας απομένουν τρία πράγματα:
η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο
μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.

παιδικό • εφηβικό

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

Εκ μέρους της κ. Κατερίνας Τζωρτζάτου - Παπαλυμπέρη,
η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Λουτράκι στο εστιατόριο
Μαϊστράλι, στην παραλία. Παρευρέθηκαν φίλοι από τον
καλλιτεχνικό - ιατρικό και πολιτικό χώρο. Από αριστερά
στη φωτογραφία: η Χ. Παππά, νύφη ναυάρχου Ν. Παππά, η
Κατερίνα Παπαλυμπέρη - Τζωρτζάτου, η φυσικοθεραπεύτρια
Μ. Σεϊτανίδου, η αντιδήμαρχος Μ. Πρωτόπαππα, ο δικηγόρος Γ.
Δήμας και η τραγουδίστρια Ν. Καραγιάννη.

Καλύτερη Ζωή
•

Κάθισε μόνος, ηρέμησε, σκέψου.

•

Σταμάτα να ζεις στο παρελθόν και προσπάθησε
να ξεχάσεις τα όνειρα που είναι απραγματοποίητα

•

Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και οραματίσου τους ρεαλιστικούς στόχους σου κι ας είναι
μακροχρόνιοι

•

Μοίρασε τους συγκεκριμένους στόχους σε εβδομαδιαίες εργασίες και γράψε τον προγραμματισμό
σου και ημερομηνίες εκπλήρωσης των εβδομαδιαίων στόχων σου. Δώσε προτεραιότητες.

Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

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

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΔΡΙΝΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
Clinic attachm. Πανεπιστ. Δερματολογικού Νοσ/μείου «St. John’s Hospital»
ΛΟΝΔΙΝΟΥ και «University of California S.F. Hospital» - Η.Π.Α.
Επιστ. Συνεργάτης «Ιατρικού Κέντρου Αθηνών»
Δέχεται:
Τρίτη & Παρασκευή
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
αποκατάσταση ρυτίδων, ουλών ακμής, κλπ
ΧΗΜΙΚΟ PEELING - BOTOX - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ:

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

ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Κιν.: 693-6124006
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 - ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6
ΤΗΛ.: 210-82.19.140 ΤΗΛ.: 27440-65373 (για ραντεβού)
& 27440-62982

Μετεκπαιδευθείς στην
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ.
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Πνευμονολογική
Φροντίδα και έλεγχος
τηλ. 27443 01500

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Κιν.: 6944-641444

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΦΙΛΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Ιατρός ΙΑΣΩ GENERAL

τηλ: 2741022932
Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
κιν: 6976220285
Κόρινθος, 3ος όροφος
e-mail:filiskyriakos@yahoo.gr
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Πέμπτη: 17.00-21.00
Παρασκευή: 9.00-13.00
17.00-21.00
Σάββατο: 9.00-13.00
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πόλη μας αδειάζει,χάνεται

* Ο ΤΟΣΚΑΣ… ΤΟ ΄ΣΚΑΣΕ;

μέσα στη δική μας πατρίδα
Μ.Βλάχου-Καραμβάλη,
Τραγικοί απόλιδες

Μ

Του Γιάννη Πανούση*

ας έχουν εγκαταλείψει απροστάτευτους στα
δεινά των καιρών[είτε τα προκάλεσαν οι
ίδιοι είτε όχι] και στα κακόβουλα σχέδια των
‘’νεο-αριστερών καπιταλιστών’’.
Κι εμείς ανέτοιμοι,μαλθακοί και φοβισμένοι,αφεθήκαμε σε μία άγραφτη μοίρα σαν φτερό στο άνεμο,σαν
κοινωνία χωρίς ηθικό αντίβαρο,καταπίνουμε ψεύτικα
αντίμετρα και ‘θαυμάζουμε’άκαπνες αντιστάσεις αφού
δεν έχουμε δύναμη ούτε ‘βοήθεια’να φωνάξουμε[ίσως
γιατί δεν περιμένουμε κανένα να προστρέξει].

Ένοχοι κι αυτοενοχοποιημένοι,αθώοι κι αυτο-αθωωθέντες κλειδωνόμαστε στο σπίτι μας για να μη μας
δουν,να μη μας ρωτήσουν,να μη μας απειλήσουν,να
μην αναγκαστούμε ‘να πάρουμε θέση’.
Αυτό είναι το προφίλ του έλληνα στην εποχή της
Κυβερνώσας[είτε συνοδοιπορεί είτε διαφωνεί].
Ένας έλληνας δίχως ψυχή και χωρίς Ελλάδα.
* Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην υπουργός

Oι φωτογραφίες του μήνα
Κάποτε είχε μπάρα, τώρα είναι ρημαδιό. Μιλάμε για το
δρόμο που πάει στο λιμάνι
και έχουν πέσει και τραυματιστεί πολλοί ντόπιοι και
τουρίστες. Αντί να το πλακοστρώσουν, το έχουν έτσι, για
να δείχνει την αρχοντιά της
πόλης.

Το δεύτερο σημείο σε επισκεψιμότητα είναι ο Ισθμός με
την αρχαία δίολκο. Πινακίδες
πεσμένες, αλλά και οι πινακίδες σήμανσης είναι σκουριασμένες και γενικά ο χώρος στη
βυθιζόμενη γέφυρα Ποσειδωνίας έχει τα χάλια του. Τι κάνει
η διοίκηση της Διώρυγας;
ΝΤΡΟΠΗ!
Τουριστική πόλη κατ’ όνομα
είναι το Λουτράκι, χωρίς τουριστικές υποδομές. Κοιτάξτε
τα χάλια της λουτρόπολης.
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ. Κάποιοι
πρέπει να πάνε να κρυφτούν.
Το μόνο που ξέρουν είναι να
δίνουν εντολή στην Αστυνομία να γράφει και να παίρνει
πινακίδες, μέτρο που διώχνει
τον επισκέπτη.

Λ

αμπρή η πρωτοβουλία 22 φορέων της Κορινθίας για
την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης, προκειμένης της μείωσης της εγκληματικότητας και αποκατάστασης
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Δεν είναι η μόνη πάντως ενέργεια η οποία αποκτά ιδιαίτερη
σημασία κάτω από τα δραματικά γεγονότα του Μενιδίου και της
δράσης των μπαχαλάκηδων.
Στα αίτια του προβλήματος, οι διαπιστώσεις της καταξιωμένης
δημοσιογράφου Άννας Παναγιωταρέα, η οποία σε άρθρο της
σημειώνει και τα εξής: «Ο κ. Τόσκας (Υπ. Αναπλ. Προστασίας του
πολίτη) απέσπασε εκατοντάδες αστυνομικούς στους κομματικούς
παράγοντες και έδωσε εκατοντάδες αστυνομικούς για γραφική εργασία στα γραφεία των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ» μειώνοντας
έτσι τις δυνατότητες αποτελεσματικής αστυνόμευσης.
Θα μπορούσαν να προστεθούν εδώ τα όσα αφορούν την απασχόληση των αστυνομικών οργάνων σε πολλές γραφειοκρατικές
ενασχολήσεις, την ικανή εκπαίδευση, την ύπαρξη των αναγκαίων
επιχειρησιακών σχεδίων για τα περίφημα άβατα πχ, αλλά και ακόμα,
την ύπαρξη του ικανού αριθμού μέσων και εξοπλισμού (οχήματα κλπ).
Δεν είναι ασφαλώς τα μόνα, γιατί θα μπορούσαν να προστεθούν
ακόμα η ανάδειξη κατά τα φαινόμενα -ως έργου πρώτης προτεραιότητας- του ελέγχου κατάπτυστων, δειλών και ανώνυμων τύπων με
καταγγελίες για επαγγελματίες και καταστήματα. Την «κατασκήνωση» έξω από τα τελευταία, λες και κάποιοι θέλουν να προλάβουν
να καταγράψουν την τρίτη παράβαση εντός έτους για υπέρβαση
της ηχοστάθμης για να μην ενοχλείται ο κάθε κύριος «φούφουτος».
Με «χαρτογράφηση» τελικά του επαγγελματικού ιστού της πόλης
σε «αμνούς και ερίφια» θέμα για το οποίο αναφέρεται και το κεντρικό
θέμα της εφημερίδας.
Σημείωση: τα προηγούμενα δεν μας στερούν τη αναγνώριση του ήθους
και της αγωνιστικής δράσης των αστυνομικών οργάνων.

◀◀◀◀◀και ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗ∆ΕΣ

Παραμένουμε τραγικοί απόλιδες

* LTO. ΉΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.

Τ

ι λαοσύναξη ήταν αυτή Θεέ μου; Τι τσουνάμι κόσμου
ήταν τούτο;
Ένα σιωπηλό πλήθος γεμάτο δέος και θαυμασμό, είχε κατακλύσει τα
πάντα όλα, γύρω από το ιερό βήμα του LTO που είχε στηθεί στο SPA λες
και επρόκειτο να αναφωνήσει «ζήτω και του Προέδρου με δέκα πρρρρ
όπως έλεγε και η Βουγιουκλάκη στη Μανταλένα».
Άσε η γκλαμουριά, ανάλογη βέβαια με τη σοβαρότητα του φορέα που
τους είχε προσκαλέσει. Ιδρωκοπήσαμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του
πίνακα των τιμητικών αναφορών, για να μετρήσουμε τους ανώνυμους.
Τελικά και με βάση τη φωτογραφία της μεγαλειώδους συγκέντρωσης
που μας έστειλε ο LTO, όλοι μαζί γέμιζαν δε γέμιζαν ένα πούλμαν του
«Ηραίον» (κάνουμε και τσάμπα διαφήμιση).
Αρκούσαν πάντως να βγάλουν φωνή μεγάλη υπέρ της ανανέωσης της
θητείας του κ. Προέδρου για την τουριστική μας, οικονομική και βάλε
σωτηρία μας.
Αυτές είναι εκλογές. Όχι ψηφοφορίες και λοιπές διαδικασίες γνωστές,
αλλά διαδικασίες AZAX. Δηλαδή προτείνεται κάποιος για υποψήφιος,
φωνάζουμε όλοι μετά ένα ουαουα και τελειώσαμε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε με κάποιους που κάνουν λόγο για διαδικασίες παλιάς Ρουμανίας
ή σημερινής Τουρκίας.
Είδε και άκουσε όλα αυτά ο βουλευτής κ. Δήμας και –κατά πληροφορίες
μας- πρότεινε να γίνει ο LTO παγκορινθιακός φορέας τουρισμού. Ήταν η
στιγμή που όλοι έτρεξαν για κρύο ντους. Μετά από αυτά τα καναπεδάκια
στο μπουφέ έμειναν αφάγωτα μαζί με εκείνα που έγιναν και κατά τη γνώμη
μας, δεν τρώγονται με τίποτα.

Ευχόμεθα να απογειωθούμε τουριστικά από τον LTO
και όχι να τα φορτώσουμε στo γάιδαρο!

O Ναυαγός

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

