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Σσσσσσςςςςς! Ησυχία!

Η
ΠΟΛΗ
ΚΟΙΜΑΤΑΙ
ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΊΑ ΑΠΡΑΞΊΑΣ;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ...

Η

άλλοτε βασίλισσα των ελληνικών λουτροπόλεων, το Λουτράκι, έχει εκπέσει από το θρόνο,
εδώ και αρκετά χρόνια. Ίσως γιατί η μοίρα
της λουτροπόλεως είναι να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι
όσο την ευλόγησε ο Θεός, άλλο τόσο την καταράστηκαν
οι άνθρωποι.
Ρίχνοντας μια ματιά σε Δήμους της Πελοποννήσου, όπως
ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΡΓΟΥΣ, που ο
τελευταίος βραβεύτηκε πρόσφατα από την Ευρώπη για τις
αναπλάσεις που έκανε. Με τους πεζόδρομους, τις όμορφες
πλατείες και πολλά άλλα, έγινε ένα Άργος αγνώριστο. Η

διπλανή μας πόλη, η Κόρινθος, που έγινε αγνώριστη με τις
παρεμβάσεις του Δήμου την τελευταία δεκαετία.
ΝΤΡΟΠΗ για την κατάντια αυτού του Δήμου. Θα σας
θυμίσουμε τι έγραφε η “Παρέμβαση Πολιτών” Γ. Γκιώνη
στο προεκλογικό της φυλλάδιο για την πόλη του Λουτρακίου. Πέρασαν τρία χρόνια απραξίας και κοροϊδίας. ΙΔΟΥ
τα προεκλογικά θα - θα - θα όλων των κυρίων που είναι
στη δημοτική εξουσία και δεν “κοκκινίζουν” καθόλου για
τα προεκλογικά τους ψέματα.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του Γκιώνη
★ Πεζοδρόμηση Ελ. Βενιζέλου και
δύο καθέτων οδών. Μεταφορά
ΚΤΕΛ.
★ Σταθμός προαστιακού στο
Λουτράκι και στάση στον Ισθμό.
★ Ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου.
★ Αποκατάσταση του γυάλινου
κτιρίου του ΕΟΤ.
★ Μελέτη σκοπιμότητας για λειτουργία Πανεπιστημίου σε τμήμα του εργοστασίου Θρουβάλα.
★ Μελέτη ανάπλασης της παραλίας Λουτρακίου από καταρράκτες έως Σχολή Μηχανικού.
★ Κατασκευή πεζόδρομου από το
λιμάνι έως τον Άγιο Ανδρέα.
★ Κατασκευή 5ου Νηπιαγωγείου
Λουτρακίου.
★ Αναπλάσεις χώρων και παιδικών χαρών.
★ Ανακαίνιση δρόμου Βουλιαγμένης έως το Ηραίο.
★ Διαπλάτυνση των δρόμων

★
★
★
★
★
★
★
★
★

Εκκλησιαστικού Λυκείου και
Γερμανικού.
Μετατροπή σε στεγασμένο
χώρο στάθμευσης του υπάρχοντος πάρκινγκ Αθ. Οικονόμου.
Ανακαίνιση και αναβάθμιση του
Κέντρου Υγείας Λουτρακίου.
Λειτουργία καφενείου παραδοσιακού στις δίδυμες δεξαμενές
Περαχώρας.
Εκπόνηση μελέτης για τον
υδροφόρο ορίζοντα Λουτρακίου.
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων Λουτρακίου.
Ανάπλαση πάρκου ειρήνης
Λουτρακίου.
Δασικό πάρκο αναψυχής στα
Γεράνεια.
Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στην παραλία Σχίνου.
Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού στην παραλιακή ζώνη του
Σχίνου.

★ Συνεργασία και υποστήριξη
της κοινωνικής προσφοράς της
Εκκλησίας στους πολίτες του
Δήμου.
Δείτε το μηδενικό ενδιαφέρον
για τους ΑΜΕΑ του Δήμου και
την υποκρισία της δημοτικής αρχής - γράφει στο προεκλογικό της
φυλλάδιο η σημερινή δημοτική
αρχή Γκιώνη. Η πολιτική μας θα
είναι πολιτική αλληλεγγύης στα
δικαιώματα και στις δυνατότητες
ανθρώπων με αναπηρία.
★ Η προσβασιμότητα θα είναι το
κλειδί που θα δώσει στα άτομα
με αναπηρία τη δυνατότητα να
ενταχθούν στην κοινωνία.
★ Μιλάει επίσης για μελέτη και
σχεδιασμό διαδρομών ΑΜΕΑ
χωρίς εμπόδια, προσβάσιμες
υπηρεσίες, θέσεις στάθμευσης.
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Δήμος στην
Ελλάδα που δεν έχει ούτε μια θέση
στάθμευσης ΑΜΕΑ μιλάει για προ-

σβάσεις στις παιδικές χαρές, για
προσβάσιμους κοινόχρηστους χώρους και άλλα πολλά προεκλογικά
“ψέματα”, όπου λόγω χώρου είναι
αδύνατον να τα δημοσιεύσουμε.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ό,τι είπαν προεκλογικά για το
Α και το Ω που είναι ο τουρισμός,
δεν έχουν κάνει πραγματικότητα
απολύτως τίποτα.
ΑΔΕΣΠΟΤΑ (Άλλη υποκρισία)
Στο πρόγραμμά της η “Παρέμβαση Πολιτών” του Γ. Γκιώνη μιλά για
πρόγραμμα ενημέρωσης πολιτών
και παιδιών από ειδικούς για τα
αδέσποτα.
Ακούστε κι αυτό το ψέμα, έως
τώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές. Δημιουργία πρότυπου
καταφυγίου αδέσποτων ζώων και
δημοτικού κτηνιατρείου. Πέρασαν
τρία χρόνια και ο δημότης δεν είδε
τίποτα από τα προεκλογικά σας
θα - θα - θα.

Ούτε επί χούντας δεν γίνονταν αυτά
Η κυβέρνηση φιμώνει τον επαρχιακό και τον κλαδικό Τύπο
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερώθηκε με Ν. 2328/1995 η έκπτωση
(ατέλεια στον επαρχιακό Τύπο, ήταν ο
Νόμος Βενιζέλου). Με λίγα λόγια υπήρχε μεγάλη έκπτωση στα ταχυδρομικά
τέλη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των
φύλλων. Ήταν πράγματι μια ανάσα στον
επαρχιακό Τύπο και όχι μόνο.
Μετά από χρόνια με Νόμο καταργήθηκε το πιο πάνω μέτρο με το άρθρο
48 του Ν. 3981/2011 (συγκυβέρνηση
Σαμαρά - Βενιζέλου). Δεν καταργήθηκε
σε ορισμένες κατηγορίες, μεταξύ των
οποίων εκείνα που ανήκουν σε δημοσιογράφους εκδότες, οι οποίοι είναι
μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων
Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου ή

όσοι πληρούσαν αυτά που ζητούσε ο
Νόμος και θα μπορούσαν να είναι
μέλη της ΕΔΙΠΤ (ΦΕΚ 1702/2011),
όπως η εφημερίδα μας.
Στη συνέχεια υπεγράφη και σχετική
ΚΥΑ 16682 (ΦΕΚ 2032/2011), όπου
μπορούσαν να στέλνουν με την ίδια
έκπτωση 400 φύλλα ανά έκδοση.
Και έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ με τον Υπουργό κ. Παππά, όπου
με το Ν. 4487/2017 καταργεί και τα 400
φύλλα, όπου υπήρχε η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΤΕΛΕΙΑ.
Σε ερώτηση στον κ. Παππά από βουλευτές κομμάτων, η επίσημη απάντησή
του ήταν: Η κατάργηση της έκπτωσης
στα ΕΛΤΑ για τις 15νθήμερες και μηνι-

αίες περιφερειακές εφημερίδες και για
το σύνολο του κλαδικού Τύπου επανήλθε βάσει της Γ΄ εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ στα πλαίσια της Β΄ αξιολόγησης
του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Όταν ο ίδιος νόμος
είναι για όλες τις κλαδικές εφημερίδες
σημαίνει ότι φιμώνει όλα τα επαγγέλματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως
των υδραυλικών, των ξενοδόχων, των
ηλεκτρολόγων. Βάζει φίμωτρο στην
επικοινωνία που είχαν όλα τα κλαδικά
επαγγέλματα.
ΟΥΤΕ ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ
ΑΥΤΆ.
Να μην ξεχάσουμε να σας ψηφίσουμε
για το φίμωτρο στην ελευθερία του
Τύπου που μας βάλατε.

σελ. 3

NIKOΣ
ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ:
Ανακοίνωσε
την υποψηφιότητά του
για το δήμο Κορινθίων

σελ. 8
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ:
Έρχεται να αλλάξει
το Επιμελητήριο
και να ενώσει
τους Επιχειρηματίες

σελ. 2
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ούριος άνεμος
για τον πρώην
αντιδήμαρχο
σελ. 2
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
Γράφει ο Σπύρος
Γιαλοψός
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Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει
ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΟΥΟΥ!
ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ
ΠΆΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ;
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
δή. Όλα αυτά θα τα πληροφορηθούμε σύντομα.
Και βεβαίως θα επανέλθουμε. Μέχρι τότε θα
αναρωτιόμαστε τι είδους πρόσληψη είναι αυτή.
Είναι ένα καραμπινάτο ρουσφέτι; Είναι κομματική εξυπηρέτηση ή είναι ένα χαστούκι στον αντιδήμαρχο κ. Σακελλαρίου, που έχει αυτές τις αρμοδιότητες; Πάντως για μας πρώτα απ'όλα, είναι
μια πράξη πολιτικά αδικαιολόγητη και σε βάρος
του Δήμου.

ΝΆ ΒΓΆΛΕΤΕ ΦΕΙΓ ΒΟΛΆΝ
κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΙΆ ΝΆ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Βαστάτε Τούρκοι τ' άρματα!!

σές μας αξιώνοντας να του το δημοσιεύσουμε.
Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα παιχνιδάκια
του κ, προέδρου δεν πρόκειται να περάσουν. Οι
απειλές του δεν μας φοβίζουν. Όπως έχουμε ξαναγράψει δηλώνουμε παρόντες και πως προσωπικά
μαζί του δεν έχουμε. Μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές
του πράξεις,
Και κάτι τελευταίο. Εμείς για να αποδείξουμε ότι
τηρούμε τη δεοντολογία, αναρτήσαμε τα προηγούμενα δημοσιεύματά μας, καθώς και την τωρινή
του απάντηση στο Blog «εν Λουτρακίω» που διατηρούμε στο διαδίκτυο, όπου μπορούν οι επισκέπτες να διαβάζουν την κάθε έκδοση της εφημερίδας μας.

ΘΆΝΆΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΥΡΙΟΣ ΆΝΕΜΟΣ ΓΙΆ
ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΆΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟ
Δεν αποκλείει την υποψηφιότητά του
στις επόμενες δημοτικές εκλογές

Σ

Κ

αι ενώ για όλες τις θέσεις της δημόσιας διοίκησης ζητούνται αυξημένα προσόντα από
τους υποψηφίους, σε μία εποχή απαιτητική σε
όλους τους τομείς, στο Δήμο μας και πάλι πρωτοτυπήσαμε.
Γιατί ενώ έχουμε ανάγκη από ειδικούς επιστήμονες, με πλείστες γνώσεις, για να λυθούν καυτά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και η κοινωνία μας, η πόλη να βγει από το λήθαργο και να δούμε μια άσπρη μέρα -όπως λέει ο
λαός- εμείς εδώ, τροχάδην προς τα πίσω!!
Τα γράφουμε αυτά, γιατί για ειδικός συνεργάτης του κ. Δημάρχου ζητείται να προσληφθεί
μετά από 3 χρόνια , απόφοιτη ή απόφοιτος Λυκείου, που θα του δίνει συμβουλές για θέματα
πολιτισμού, δημοσίων σχέσεων και ΜΜΕ. Ναι κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά μαζί, ενώ την ίδια ώρα
κάποιοι πτυχιούχοι, δικά μας παιδιά θα κάνουν
ασκήσεις αεροθεραπείας. Μπρρρρ! Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ποια ή ποιος θα είναι αυτός ο γίγαντας της τέχνης, του πολιτισμού και συγχρόνως μετρ των
δημοσίων σχέσεων και έμπειρος περί τα ΜΜΕ
(με το καλό να έρθει και στο ΒΗΜΆ), που θα φωτίζει τον κ. δήμαρχο με τις συμβουλές του θα το
πληροφορηθούμε σύντομα.
Ποιος θα είναι αυτός ή αυτή θα μας βγάλει το
Δήμο από το τέλμα, θα ξυπνήσει τους άρχοντές
μας και θα απαλλάξει εμάς από τη μαυρίλα της
αγωνίας γιατί μέχρι τώρα, ο Δήμος μας δεν διέθετε ένα τέτοιο «πολυσύνθετο φαινόμενο στελέχους». Ούτε προγραμματισμένος να ήταν δηλα-

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος
Πελοποννήσου

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

«Α

ν το ΒΗΜΑ δεν δημοσιεύσει την επιστολή
που του έστειλα, τότε το λόγο θα έχουν τα
δικαστήρια».
Αυτά είπε ο κ. Ρουμελιώτης πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Ούτε ο
Δίας να ήταν με τους κεραυνούς του. Σεισμός στα
γύρω. Σκιαχτήκαμε.
Λάβαμε λοιπόν μία επιστολή του κ. προέδρου
ως απάντηση δημοσιευμάτων μας στα φ. 443 και
444 της εφημερίδας μας.
Ιδρώσαμε και βογκήξαμε μέχρι να διαβάσουμε
τις 4 πυκνογραμμένες σελίδες της απάντησης. Κείμενο του οποίου η δημοσίευση θα απαιτούσε ειδικό ένθετο στην εφημερίδα.
Λυπηρές οι διαπιστώσεις. Εξίσου λυπηρό αλλά
και ταυτόχρονα κωμικό είναι το γεγονός ότι ο κ.
πρόεδρος ανάμεσα στις αμπελοφιλοσοφίες που
αραδιάζει και όσα άρρητα ρήματα μας γράφει, θεώρησε ότι η εφημερίδα μας αποτελεί φέιγ-βολάν
στη διάθεσή του ή βήμα προεκλογικής του ομιλίας.
Γι αυτό και το κείμενό του απευθύνεται μέσω της
εφημερίδας μας στους συμπολίτες και συμπολίτισ-

ύμφωνα με πληροφορίες
της
εφημερίδας
μας
αλλά και του στενού
του περιβάλλοντος
ο πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Γεωργίου δεν
αποκλείει την κάθοδό του στις επόμενες
δημοτικές εκλογές.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Θανάσης Γεωργίου σαν αντιδήμαρχος Πολεοδομίας άφησε
το καλύτερο όνομα και έργο. Ήταν προσιτός με
τους δημότες προσπαθώντας να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας τους.
Ο δημότης μας ψήφισε και μας εμπιστεύτηκε
για να είμαστε δίπλα του και όχι μετά τις εκλογές
να τον ξεχνάμε, αυτό έλεγε και έκανε πράξη. Ο
Θανάσης Γεωργίου ήταν δίπλα στους δημότες.
Κύριε Γεωργίου ευχόμαστε πραγματικά να είστε υποψήφιος διότι διαθέτετε κοινό νου, κάτι
που λείπει από όλους αυτούς που έχουν διοικήσει τον δήμο.
Άλήθεια, τι φοβήθηκε ο δήμαρχος Γιώργος
Γκιώνης και εν μια νυκτί άλλαξε έναν επιτυχημένο αντιδήμαρχο; Άπορίας άξιον. Μήπως επειδή
ο Θανάσης Γεωργίου τους επισκίαζε όλους με το
έργο του δίπλα στο δημότη;

Βλάσσης
Ρολόγια - Κοσμήματα

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
ΤΗΛ.: 27440 66868 ΚΙΝ.: 6932 197016

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

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

www.forcesec.gr

ΤΟ ΒΗΜΑ
Aνακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Σταυρέλης
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-Ανακοινώνω στους συνδημότες μου την
ΠΡΟΘΕΣΗ μου στις επόμενες δημοτικές
εκλογές του 2019 να είμαι ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
Όπως πάντα καθαρός και έντιμος απέναντι στους συμπολίτες μου, έτσι και σήμερα,
Παίρνω την πρωτοβουλία, διότι θεωρώ ότι
έχουν διαμορφωθεί πλέον οι συνθήκες, για
μία νέα προοπτική στο τόπο μας, στο Δήμο
Κορινθίων, για το μεγάλο ΑΛΜΑ στην πρόοδο και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Μέριμνά μας χωρίς μεγάλα λόγια:
-Να ενώσουμε τους Κορίνθιους
-Να αλλάξουμε δημόσιες συμπεριφορές
-Να βελτιώσουμε άμεσα την καθημερινότητα στον πολίτη
-Να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε έργα
που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο Δήμο
και τους κατοίκους. Δεν απεμπολούμε τη
συμμετοχή μας στο μεγάλο έργο που κάναμε όλοι μαζί τα πρώτα 8 χρόνια αυτής της
Δημοτικής Αρχής.
-Να προσφέρουμε βελτιωμένες και στοχευμένες κοινωνικές υπηρεσίες με αύξηση
των πιστώσεων. Όχι μειώσεις και περικοπές

πόρων στη κοινωνική πολιτική.
-Να αναβαθμίσουμε τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό χωρίς διακρίσεις σε συλλόγους
και ομάδες.
-Να αξιοποιήσουμε το brand name
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
-Να συνδράμουμε τη τοπική μας Εκκλησία για την ανάδειξη της εκκλησιαστικής
ιστορίας του δικού μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ.
Μία νέα ομάδα ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ συμπολιτών
με διαφορετικά δρώμενα, αλλά κοινό στόχο,
διαμορφώνουμε ένα άλλο όραμα στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
που βιώνουμε, με δημόσια συμπεριφορά
κοντά στον ΠΟΛΙΤΗ, για να δώσουμε ξανά
την ελπίδα και το χαμόγελο στους κατοίκους

του Δήμου μας.
Η παρουσία μου στο Δήμο όλα αυτά τα
χρόνια, τόσο από τη θέση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και από άλλα
αντικείμενα ενασχόλησής μου , θεωρώ ότι
κατέδειξαν τη δυναμική μου να πετύχουμε
πολύ περισσότερα πράγματα από τη νέα
θέση του υποψήφιου Δημάρχου που προτίθεμαι να διεκδικήσω.
Δεν κάνουμε πειράματα. Οι Κορίνθιοι μας
γνωρίζουν.
Η κίνησή μου αυτή είναι πέρα από κόμματα και σχηματισμούς. Συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη της Κορινθιακής κοινωνίας
από όλο το φάσμα πολιτικής, επαγγελματικής , συνδικαλιστικής, αυτοδιοικητικής,
κοινωνικής δράσης.
Σ’ αυτή την προσπάθεια θα συμπορευτούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Δημιουργούμε ένα ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26/10/2017
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Του

Βασίλη Λιαντινιώτη

Ειδικός Γραμματέας Ένωσης
Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν. Κορινθίας

Είναι σημαντικό να προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες
ώστε να προστατεύουμε τα
σπίτια μας απο επίδοξους
διαρρήκτες μιας και στις
μέρες μας ολοένα αυξάνονται
τα κρούσματα κλοπών τις
νυχτερινές ώρες όσο και κατα
την διάρκεια της ημέρας που
οι ιδιοκτήτες λείπουν στην
εργασία τους ή σε εξωτερικές
δουλειές .
Πρώτα θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στους εξωτερικούς χώρους , εισόδους
, διαδρόμους και αυλές . Δεν
αφήνουμε ποτέ εκτεθειμένα
αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για
να επιτεύξουν τον στοχο τους
γρηγορότερα , οπως εργαλεία

ή σκάλες .
Φροντίζουμε να έχουμε δυνατό φωτισμό σε κάθε πλευρά
του σπιτιού και ιδιαίτερα σε
σημεία που μπορεί να είναι
απομονωμένα ή μη ορατά απο
δρόμο η δεν υπάρχει παράπλευρα καποια άλλη κατοικία .
'Οσο μπορούμε τα τοποθετούμε ψηλά τα φώτα ώστε να μην
μπορέσουν να τα καταστρέψουν και τους διευκολύνει το
σκοτάδι .
Οταν λείπουμε μπορούμε
να αφήνουμε πίσω ... κάποια
σημάδια που να δείχνουν οτι
έχει παραμείνει κάποιος μέσα
και να ακούγονται ήχοι απο
το σπίτι , με κάποιο ραδιόφωνο ανοιχτό ή την τηλεόραση
ή κάποιο αυτόματο φώς με
χρονόμετρο . Φροντίζουμε να
ασφαλίζουμε τις μπαλκονόπορτες και όλα τα παράθυρα έστω
αν λείψουμε και για 10 λεπτά
. Ίσως να είναι κρυμμένοι και
να σας παρακολουθούν και να
βρουν την ευκαιρία να μπουν
για να κάνουν την <<δουλειά
>> τους.
Ποτέ μα ποτέ δεν ανακοινώνουμε αν θα λείψουμε και πόσο
παρα μόνο σε πολύ κοντινά μας

πρόσωπα .
Μπορούμε επίσης να δώσουμε κλειδιά σε έναν γείτονα
που εμπιστευόμαστε και μπορούμε να του πούμε να χρησιμοποιεί το πάρκινγκ του σπιτιού
ώστε να φαίνεται <<κίνηση >>
στην οικία .
Αν έχουμε την δυνατότητα
καλό ειναι να εγκαταστήσουμε
ένα συστημα συναγερμού .
Μπορεί κάποιοι διαρρήκτες
να παίζουν στα δάχτυλα τα
συστήματα αλλα στο σύνολο
δεν θα μπουν στον κόπο να
ασχοληθούν με κάτι που μπορεί
να τους καθυστερήσει και θα
προτιμήσουν ένα ποιον εύκολο
στόχο .
Δεν αφήνουμε ποτέ κλειδιά
πάνω στην πόρτα σε μονοκατοικίες οταν είμαστε μέσα και
δεν κρύβουμε τα κλειδιά κάτω
απο χαλιά ή γλάστρες . Συνήθως τα ζώα συντροφιάς, τα
σκυλιά , μας ειδοποιούν για την
παρουσία τρίτου προσώπου
στο χώρο , μην αγνοούμε τις
προειδοποιήσεις τους .
Είναι καλύτερα να <<οχυρώσουμε>> το σπίτι , ώστε να
μην μπουν όσο είμαστε μέσα
και βρεθούμε αντιμέτωποι με

τους διαρρήκτες . Χρήσιμοι
ειναι οι ενισχυμένοι σύρτες και
κλειδαριές ασφαλείας .
Πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί ιδιώς με άγνωστα άτομα που περιφέρονται άσκοπα
και περίεργα στην γειτονιά μας
, μπορεί σήμερα να μην είναι
στόχος το δικό μας σπιτι ...αυριο ομως ίσως να είναι . Κραταμε τα χαρακτηριστικά τους
, ύψος -διαπλαση- ρούχα και
αν έχουν κάποιο μέσον αυτοκίνητο ή μηχανάκι , χρώμα και
πινακίδα . Ενημερώνουμε και
άλλους γείτονες για να έχουν
το νού τους , και επικοινωνούμε
με την αστυνομία .
Μπορούμε φίλοι μου να
προστατευτούμε τους δύσκολους καιρούς που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο
. Να προσέχουμε αλλά ποτέ να
μην επιχειρήσουμε να σταματήσουμε μόνοι μας έναν κακοποιό
που μπορεί να είναι οπλισμένος
. Το έχω πει πολλές φορές ,
προέχει η ζωή μας και των
δικών μας ανθρώπων και μετά
τα υλικά πράγματα .

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΛΕΧΑΙΟ
2ος αι. μ.Χ.
Όταν ο περιηγητής Παυσανίας το 2ο αι.
μ.Χ. πήρε το δρόμο για το Λέχαιο, αντίκρυσε το χαλκωματένιο άγαλμα του Ερμού
καθισμένου, να έχει κοντά του ένα κριάρι κι
αυτό γιατί ο Ερμής θεωρείται ο κατεξοχήν
θεός προστάτης των κοπαδιών κι εκείνος
που τα κάνει να γεννοβολούν.
Ύστερα από το άγαλμα του Ερμή υπάρχει
το άγαλμα του Ποσειδώνα και της Λευκοθέας, καθώς και του Παλαίμωνα καθισμέ- Επιμέλεια:
Κώστας Στάμου
νου πάνω σ’ ένα δελφίνι.
Λουτρά υπάρχουν σε πολλά μέρη στην Κόρινθο και άλλα
μεν έφτιαξε το κράτος, ένα δε από αυτά έγινε με χρήματα του
αυτοκράτορα Αδριανού.
Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός (76-138 μ.Χ.) κατά τα 21
έτη της αυτοκρατορικής του διαδρομής (117-138 μ.Χ.) κόσμησε
την Κόρινθο με λουτρά και υδραγωγείο παρόμοιο με αυτό των
Αθηνών, το οποίο τροφοδοτούσες τις κρήνες της πόλεως και
τροφοδοτείτο από τα ύδατα της Στυμφαλίας.
Πλάτυνε δε και τη μεταξύ Κορίνθου και Μεγάρων δύσβατη
οδό (τη σημερινή “Κακιά Σκάλα”) τόσο, ώστε να διέρχονται
άνετα δύο άρματα εξ αντιθέτων κατευθύνσεων.
Γενικά η βασιλεία του δημιουργικού μονάρχη Αδριανού πιστοποιεί την προς την ειρήνη προσήλωσή του και το σεβασμό
του και την αγάπη του για καθετί ελληνικό.
Το πιο φημισμένο από τα λουτρά είναι εκείνο που είναι κοντά
στο άγαλμα του Ποσειδώνα, που έγινε με έξοδα του Σπαρτιάτη
Ευρυκλή, που το στόλισε κιόλας και με άλλες πέτρες και κυρίως
με την πέτρα που βγαίνει στις Κροκεές της Λακωνίας.
Στα αριστερά δε καθώς μπαίνουμε είναι το άγαλμα του
Ποσειδώνα και κατόπιν άγαλμα της Άρτεμις, που παριστάνει
τη θεά να κυνηγάει.
Βρύσες υπάρχουν παντού σε όλη την πόλη της Αρχαίας Κορίνθου, γιατί και νερό μπόλικο έχει ο τόπος και ο αυτοκράτορας
Αδριανός έφερε και άλλα νερά από τη Στυμφαλία.
Αξιοπρόσεκτη πιο πολύ από τις βρύσες αυτές είναι εκείνη που
βρίσκεται κοντά στο άγαλμα της Άρτεμις κι εκείνη που πάνω σ’
αυτή υπάρχει το άγαλμα του Βελλεροφόντη και που το νερό
τρέχει από το νύχι του αλόγου Πήγασου.
Από την Αγορά, παίρνοντας τον άλλο δρόμο που πάει στη
Σικυώνα, βρίσκουμε στα δεξιά του δρόμου ναό και άγαλμα
μπρούτζινο του Απόλλωνα και λίγο παραπέρα είναι η βρύση
της Γλαύκης, όπως τη λένε.
Κατά την παράδοση, μέσα σ’ αυτή ρίχτηκε η Γλαύκη, νομίζοντας πως το νερό της βρύσης θα τη γιάτρευε από τα δηλητήρια
της Μήδειας.
Η Γλαύκη ήταν κόρη του βασιλιά της Κορίνθου Κρέοντα.
Η τραγωδία του Ευριπίδη Μήδεια αποκαλύπτει όλη τη δραματουργική του δεινότητα και τον καθιερώνει σαν άριστο γνώστη
της ανθρώπινης ψυχής και των παθών που τη συγκλονίζουν.
Ο αρχηγός της Αργοναυτικής εκστρατείας Ιάσονας παντρεύτηκε στην Κολχίδα τη Μήδεια, που τον βοήθησε να πάρει το
χρυσόμαλλο δέρας, αλλά όταν γύρισε στην Ιωλκό, διώχθηκε
μαζί με τη γυναίκα του από τον Πελία και ήρθε στην Κόρινθο
για να βρει άσυλο.
Στην Κόρινθο τα έφτιαξε με τη Γλαύκη και την παντρεύτηκε.
Η Μήδεια, που ζούσε ζωή περιφρονημένη, για να τον εκδικηθεί, σκότωσε τα παιδιά και με ένα φάρμακο δηλητηρίασε
τη Γλαύκη και εγκατέλειψε την Κόρινθο με το φτερωτό άρμα
του Ήλιου.
Η βρύση της Γλαύκης, ύστερα από τις ανασκαφές που έκανε η
Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή τα έτη 1899-1900 και 1910,
βρέθηκε σχεδόν όπως ήταν.

ΝΙΚΟΛΆΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

Πωλείται αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα, 4 στρέμματα
στην περιοχή Αθίκια προς Γαλατάκι, τιμή 6.000 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΙΣ ΚΆΔΩΝ
ΧΩΜΆΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΆΣΙΕΣ

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

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 4

Τα τρία κακά
της μοίρας μας

Η

διαφθορά και η φοροδιαφυγή δεν είναι φρέσκα φρούτα.
Πάντα υπήρχαν, κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα. Ήταν όμως επιδερμικές Επιμέλεια:
κι ελεγχόμενες, γιατί λειτουργούσαν οι Ιωάννης
υπηρεσίες του κράτους. Στις μέρες μας Παπαγεωργίου
έφτασαν στο κόκαλο κι είναι ανεξέλεγκτες, γιατί βρήκαν πολλούς συμμάχους και προστάτες.
Δεν στηρίζονται μόνο στην ανυπαρξία ελέγχου, αλλά που
και που έχουν παρέα τον κρατικό μηχανισμό και η κεντρική
εξουσία περιμένει να τις καταπολεμήσει με ευχές, απειλές
κι ανακοινώσεις από τα ΜΜΕ.
Οι “κυρίες”, λοιπόν, διαφθορά και φοροδιαφυγή, εκμεταλλευόμενες την ασυλία που απλόχερα τους παρέχει η εποχή μας,
συνάντησαν την εξ αίματος εξαδέλφη τους εγκληματικότητα
κι όλες μαζί δρουν ανενόχλητες, ζημιώνοντας τα μέγιστα την
εθνική οικονομία και την κοινωνία. Ωστόσο δεν λειτουργούν
μόνες τους. Έχουν παρέα τους νόμους του κράτους, οι οποίοι
υποχρεώνουν τη δικαιοσύνη, αν και όποτε συλληφθεί κάποιος, ν’ απαλλάσσεται ή να του επιβάλλεται ποινή χάδι κι
ως επί το πλείστον με αναστολή, κάτι που σημαίνει αθώος
μετά συγχαρητηρίων, έπαινος εξαίρετων πράξεων.
Έχουν παρέα την εξουσία, η οποία τα ξέρει όλα και τα ανέχεται, γιατί είναι η πρώτη διδάξασα.
Έχουν παρέα τα θύματα και την κοινωνία, που βλέπουν,
ακούν και δεν μιλάνε. Το να καταστρέφονται περιουσίες,
όπως επιχειρήσεις, μικροκαταστήματα, περίπτερα, δημόσια
και ιδιωτικά κτίρια, τράπεζες, αυτοκίνητα, με την πολιτεία να
κρύβεται και το λαό να σιγεί φοβισμένα, είναι εξωφρενικό.
Γιατί άραγε; Σ’ άλλες εποχές θα λέγαμε “Γιατί τα ’σκιαζε η
φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά”. Σήμερα;
Έχουν παρέα τα ΜΜΕ, τα οποία παίζουν το ρόλο τους.
Μεταφέρουν εκείνα που θέλουν κι αποσιωπούν εκείνα που
τα βολεύουν οικονομικά ή ιδεολογικά.
Έχουν παρέα τους δράστες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι όλα
τα παραπάνω, μα κυρίως την κατάργηση της αστυνόμευσης,
δρουν ανενόχλητοι.
Κι ο φιλήσυχος και νομοταγής πολίτης αναρωτιέται. Για
τα μνημόνια, που θα έσκιζε σε μια ημέρα ο κ. Τσίπρας και
προέκυψαν αυταπάτες, μας φταίει ο Σόιμπλε, για τη μη
απελευθέρωση των Εξαρχείων από τους κατακτητές και τις
καταστροφικές επελάσεις του Ρουβίκωνα, ποιος μας φταίει;
Με αυτά τα δεδομένα, ποιος σώφρων άνθρωπος θα ρισκάρει
τα χρήματά του για επενδύσεις, αφού ξέρει ότι κάποια μέρα
οι μπαχαλάκηδες κι ο Ρουβίκωνας θα του καταστρέφουν
την επιχείρηση;
Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, θα αναφέρουμε τις απόψεις
δύο πολιτών, ενός Έλληνα κι ενός Γερμανού κι ο καθένας ας
βγάλει τα συμπεράσματά του.
Ρώτησα έναν φίλο μου Έλληνα επαγγελματία, γιατί δεν κόβει
αποδείξεις. “Γιατί να κόψω; μου απάντησε. Για να τα τρώνε
οι πολιτικοί; Εξάλλου δεν πρόκειται να με πιάσουν ποτέ. Κι
αν με πιάσουν, θα πληρώσω το εικοσαπλάσιο της αξίας του
εμπορεύματος που πούλησα. Δηλαδή για εμπόρευμα αξίας
δέκα ευρώ, θα πληρώσω 200 ευρώ. Αφού κλέβω όλη μου
τη ζωή, τι πειράζει αν πληρώσω και διακόσια ευρώ”.
Άλλος Έλληνας, που το 1960 μετανάστευσε στη Γερμανία,
μου είπε: “Ήθελα ν’ αγοράσω ένα ραδιοφωνάκι και ρώτησα
τον Γερμανό καταστηματάρχη πόσα χρήματα θέλει. Μου είπε
την τιμή του ραδιοφώνου κι εγώ κακομαθημένος από τα ελληνικά δεδομένα, του ζήτησα να μου κάνει κάποια έκπτωση
και να μη μου κόψει απόδειξη. Κι ο Γερμανός έμπορας μού
είπε: Και η Γερμανία τι θα κερδίσει, ρε φίλε;”1
Αθάνατε Έλληνα!
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ΜΕΓΆΛΆ ΆΘΛΗΤΙΚΆ ΓΕΓΟΝΟΤΆ ΣΤΗΝ ΠΕΡΆΧΩΡΆ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Ο δημοσιογράφος
κ. Νίκος Νικολόπουλος, σε πρόσφατη πρωινή του εκπομπή, στον
ραδιοφωνικό σταθμό
«Ηλέκτρα», αναφέρθηκε, με θετικά σχόλια,
Γράφει ο:
στην Περαχώρα και στα
Iωάννης
δύο μεγάλα αθλητικά
Καραπανάγος
γεγονότα που φιλοξένησε τον Οκτώβριο, τονίζοντας ότι ο Δήμος
μας πρωτοπορεί στον αθλητικό τουρισμό. Μια διαπίστωση που επιβεβαιώνεται συνεχώς, αφού η Δημοτική Αρχή
υποστηρίζει πρωτοβουλίες σωματείων
με κάθε δυνατό τρόπο και ο εθελοντισμός
έχει φυτρώσει για καλά στον κήπο της
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
του Δήμου μας.
Η Περαχώρα βίωσε τους αγώνες
του ΆΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΆ (8.10.2017), που
περιελάμβαναν τον 4ο Ημιμαραθώνιο
Δρόμο Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων
(Αρχαίες Θέρμαι Λουτρακίου-Ηραίον
Περαχώρας), στον οποίο συμμετείχαν
144 αθλήτριες και αθλητές, το 2ο Γύρο
της Λίμνης Ηραίου, με τη συμμετοχή 151
αθλητριών και αθλητών και τον 3ο Ηραίο
Δρόμο για Παιδιά, που συμμετείχαν κορίτσια και αγόρια, σε δύο ηλικιακές κατηγορίες και ήταν αφιερωμένος στο ‘’ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ», καθώς και τους αγώνες
μηχανών ENDURO (22.10.2017), για τον
7ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και τον 3ο γύρο του Πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδος.
Οι θεατές των αγώνων ENDURO, στους
οποίους συμμετείχαν 87 αθλητές και
μία αθλήτρια, με σύμμαχο τις άριστες
καιρικές συνθήκες, θαύμασαν και χειροκρότησαν τις ικανότητες των αθλητών
να τρέξουν, τρεις ή δύο φορές, τα 60
χιλιόμετρα των χωμάτινων διαδρομών
της περιοχής μας, που είχαν χαραχτεί
και σημανθεί κατάλληλα. Στους αγώνες
αυτούς ο συγχωριανός μας Νίκος Λέκκας
κατέλαβε την πέμπτη θέση στην κατηγορία του.

Σημειώνεται ότι ο νικητής του 4ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Γιώργος Τσουμάνης
είναι Λουτρακιώτης και ανήκει στον
Αθλητικό Σύλλογο Λουτρακίου.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του ΑΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
τιμήθηκε, στο Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας, με αναμνηστική πλακέτα, η ομάδα
καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας, για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο 8ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε τον

προηγούμενο μήνα στη Γλυφάδα.
Τα συγχαρητήρια στη Δημοτική Αρχή,
στους διοργανωτές, στις αθλήτριες και
στους αθλητές, στους κατοίκους της
Περαχώρας και στους εθελοντές, που
αγκάλιασαν τα δύο αυτά αθλητικά γεγονότα, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους,
το χειροκρότημά τους και παραδοσιακά
προϊόντα του τόπου μας, ενώ οι επισκέπτες και οι αθλητές αναχώρησαν με τις
καλύτερες εντυπώσεις από την παραμονή τους, αλλά και από το φυσικό κάλλος
της περιοχής μας.

Ο Ύμνος της Αγάπης

Μ

ε τον παραπάνω
τίτλο είναι γνωστό ένα τμήμα
της Α΄ επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου, των
Εθνών, Παύλου. Τότε λοιπόν,
το 51-52 μ.Χ., ο Απόστολος
Παύλος έγραφε προς τους
Κορινθίους (οι οποίοι ζούσαν
σε μια πλούσια και αναπτυγμένη πόλη μία αντιφατική,
υποκριτική, έκλυτη ζωή και
έναν αχαλίνωτο ευδαιμονισμό)
τα ακόλουθα:
“Αν μπορώ να λαλώ όλες τις
γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν

έχω αγάπη για τους άλλους,
οι λόγοι μου ακούγονται σαν
ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν
αλαλαγμός από κύμβαλο. Και
αν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω τα μυστήρια
και όλη τη γνώση, και αν έχω
ακόμη όλη την πίστη, ώστε να
μπορώ να μετακινώ βουνά,
αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα
τίποτε. Και αν ακόμη μοιράσω
όλα μου τα υπάρχοντα στους
φτωχούς και αν παραδώσω
στη φωτιά το σώμα μου για να
καεί, αλλά δεν έχω αγάπη σε
τίποτε, δεν με ωφελεί”.
Φίλοι αναγνώστες, ο Από-

Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:
Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459
e-mail: 2gasuneed@hotmail.com
f.b: 2 G.A.S. u need

στολος Παύλος συνεχίζει με
άφθαστη σοφία να λέει:
“Εκείνος που αγαπά, έχει
μακροθυμία, έχει καλοσύνη,
δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που
αγαπάει, δεν κομπάζει, δεν
υπερηφανεύεται, είναι ευπρεπής, δεν είναι ευερέθιστος ή
εγωιστής, ξεχνάει το κακό που
του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται
με το στραβό που του γίνεται,
αλλά μετέχει στη χαρά για το
σωστό. Εκείνος που αγαπάει,
όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα
τα υπομένει”.
Φίλοι και αναγνώστες, πέρα
από τα όσα ο Απόστολος Παύλος έγραψε και δίδαξε στην
τότε παλαιοχριστιανική αδελφότητα της Αρχαίας Κορίνθου
και διασώζονται μέσω της
Καινής Διαθήκης, η αγάπη είναι
συναίσθημα έντονης στοργής
και προσωπικής αφοσίωσης.
Στη φιλοσοφία η αγάπη είναι
αρετή που εκπροσωπεί την
ανθρώπινη ευγένεια, τη συμπόνοια και τη στοργή. Βέβαια
η αγάπη σαν λέξη αναφέρεται
και σε μια πληθώρα διαφο-

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

ρετικών συναισθημάτων,
καταστάσεων
και συμπεριφορών. Τα συναισθήματα αυτά
μπορούν να ποικίλουν όπως
για ρομαντική αγάπη, έρωτα,
πλατωνική αγάπη, οικογενειακή, θρησκευτική κλπ.
Τέλος, η αγάπη, σύμφωνα με
την επιστήμη, είναι μια εξέλιξη
του ενστίκτου της επιβίωσης,
που αρχικά είχε σαν σκοπό
να κρατήσει τους ανθρώπους
κοντά, απέναντι σε απειλές
καθώς επίσης να διευκολύνει
τη συνέχιση του είδους μέσω
της αναπαραγωγής.
Η μεγάλη αυτή ποικιλία των
χρήσεων και εννοιών της λέξης, σε συνδυασμό με την
πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που περιλαμβάνει, καθιστά δύσκολο τον ορισμό της
αγάπης συγκριτικά με άλλες
συναισθηματικές καταστάσεις.
Γιάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙ
και ΤΕΕ

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Οι ρινόκεροι
Τρέμει η ψυχή μου
Σαν το λαγό
που τον πρόφτασαν τα σκυλιά
και τον έχουν κυκλώσει με
γαβγίσματα
Χρ.Λάσκαρης,Κυκλωμένος

Του Γιάννη Πανούση*

Τ

α μνημεία στις Δημοκρατίες
συμβολίζουν το κλείσιμο
των ιστορικών πληγών και
δεν καλλιεργούν τη διχόνοια.
Κάγκελα υπάρχουν κυρίως μέσα
στο μυαλό ορισμένων κι όχι μέσα
στην κοινωνία.Σε κάθε περίπτωση οι ιδεολογικοπολιτικές συγκρούσεις ‘’ΑριστεράςΔεξιάς’’πρέπει να διεξάγονται εντός του πλαισίου και
με τους όρους της συνταγματικής κοινοβουλευτικής
Δημοκρατίας και να μη δίνουν την εντύπωση ‘εμφυλιακών συρράξεων’[ μεταξύ προ-αιώνιων;]εχθρών.
Και κάτι ακόμα.
Ας αναζητήσουμε τα όποια-αν υπάρχουν- διαφορετικά ηθικά χαρακτηριστικά όχι των κομμάτων αλλά
των οπαδών/στελεχών τους.
Σε τί διαφέρει άραγε το δεξιό λαμόγιο από το αριστερό λαμόγιο;
Το δεξιό κορό’ι’δο από το αριστερό;
Ο δεξιός μωροφιλόδοξος από τον αριστερό;
Κατά τη γνώμη μου σε τίποτα.Αντίθετα χαρακτηρίζονται από την ίδια χαμηλή αίσθηση προσωπικής
αξιοπρέπειας,δεν είναι πιστοί σε [σταθερές]αρχές αλλά
σε [διερχόμενους]αρχηγούς,πουλάνε τους άλλους και
πουλιούνται από τους πιο πονηρούς άνευ ετέρου.Στην
πραγματική ζωή πολύ λίγο μετράει το τι λες και τι
ψηφίζεις.Το τι κάνεις και το πόσο όρθιος μένεις στις
αντιξοότητες και τις πιέσεις συνιστούν το αδιάψευστο
κριτήριο της πολιτικο-ιδεολογικής σου αξίας.
Η κάθε εξουσία δεν ενδιαφέρεται για την ηθική των’
συμπαικτών’ της.Της αρκεί να είναι ευλύγιστοι και
να ταπεινώνονται αδιαμαρτύρητα.Να εθίζονται στην
πολιτική ‘ντόπα’ του άκριτου φανατισμού[με ίδιον ή
αλλότριον κέρδος]
Όσο τα κόμματα αναπαράγουν αυτού του είδους
τους υποτακτικούς αλλαγή πολιτικού ήθους,άρα και
πολιτικής εποχής,να μην περιμένουμε.
Η εικόνα του ‘’κουκιού’’,με το υψωμένο χέρι-κοτσάνι,που αναζητάει την καλύτερη χύτρα για να βράσει ,ας
είναι το τελευταίο απομεινάρι μιάς μίζερης απολίτικης
αντίληψης περί της πολιτικής τιμής και ευθύνης.
Μαζί μ’αυτόν τον ανθρωπολογικό τύπο πρέπει να
εξαφανιστεί και ο απάνθρωπος τύπος του Γενικού
Εισαγγελέα που καθήμενος στο θρόνο του’χώρου’ ή
της εμπάθειας του,σπέρνει παντού κατάρες,ύβρεις και
καταγγελίες για πρόσωπα των οποίων δεν γνωρίζει
την ιστορία[αλλά απλώς δεν του μοιάζουν].
Φιλοχρήματοι,άπληστοι,αλαζονικοί,φίλαρχοι,δόλιοι
,συχνά ανώνυμοι ψευτόμαγκες αμαυρώνουν την εικόνα όλων των κομμάτων,και ιδίως της Κυβερνώσας,
η οποία όμως έχει αρχίσει να περιβάλλεται από φίδια
κολοβά(μερικά με λοφίο).Οι άλλοι περιμένουν κάτω
από τη μηλιά να σαπίσει και να πέσει σαν ώριμο
φρούτο η εξουσία,ενώ [οφείλουν να]γνωρίζουν ότι
οι εκλογές δεν αποτελούν από μόνες τους ‘σωτήρια
πράξη’.Πρέπει να προ’υ’πάρχει μιά οιονεί-καθολική
αποδοχή ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης.Η πείρα
στην εποχή της κρίσης μας δίδαξε ότι χρειάζεται
εδραίωση της εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία,στους
θεσμούς του Κράτους,δίχως ‘αριστερούς ή δεξιούς
πελάτες των πολιτικών’,παγίωση του αισθήματος
ασφάλειας,μέτρα/αντίμετρα για τη γενική ευημερία.
Αυτό είναι το προοδευτικό διακύβευμα κι όχι το
ταμπελάκι στο πέτο του σύνεδρου.

ΣΚΑΦΩΝ

Λεωφ. Αθηνών 324, Λουτράκι (πλησίον Φανάρια Σχ. Μηχανικού)
Τηλ. 27440 23791, κιν.: 6955199130
Facebook: Parking σκαφών Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ
email: theodoros.karasoulos@gmail.com

Σελ. 5

Συνέντευξη με τον Υποναύαρχο (ε.α), Κορνήλιο Ε. Γράψα Λ.Σ.
O Koρνήλιος Γράψας κατάγεται απο την Λευκάδα,είναι
παντεμένος με την Ιωάννα
Γεωργακοπούλουκαι έχουν
ένα γιό.Το βιογραφικό του
Γράφει η:
είναι πλούσιο σε εμπειρίες
Μίνα
και αξιώματα από το ΛιμενιΓιαννούλη
σε συνεργασία κό Σώμα απ΄όπου προέρχεται και η επαγγελματική του
με τον
αναγνώριση.
Βαγγέλη
Γράψα
Έφεδρος ΣΗΜ/ΡΟΣ Π.Ν. στη
Γραμματεία του ΝΑΤΟ ,Φοίτηση Σχολή Δοκίμων ΣΗΜ/ΡΩΝ Λ.Σ.,Κυβερνήτης Περιπολικών Σκαφών – Διοικητής Ασφαλείας Κ.Λ. Ρόδου
Τμηματάρχης Επιθεώρησης Πλοίων Κ.Λ. Ελευσίνας,Θ.Ε. ΥΕΝ, Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων Κ.Λ. Πειραιά, Διοικητής Κέντρου Ελέγχου
Κυκλοφορίας Πλοίων (VTS Πειραιά), Ναυτικός
Ακόλουθος στην Πρεσβεία της Δαμασκού, Συρία, Διοικητής Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων), Περιφερειακός Διοικητής Κυκλάδων.Ως Ναυτικός
Ακόλουθος στην Πρεσβεία της Δαμασκού,είναι
από τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα,έχοντας
αποκομίσει μια εμπειρία δύο ετών στη Συρία,
να καταθέσει την δική του άποψη για την χώρα
αυτή.
Κατά την άποψη του, η Συρία αποτελεί ένα
παράδειγμα ενός μείζονος πολέμου ο οποίος
αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εμφύλια σύγκρουση, ωστόσο, εμπεριέχει χαρακτηριστικά μιας
θρησκευτικής, φυλετικής, οικονομικής και
γεωπολιτικής σύρραξης. Σε μια περίοδο που
υπογραμμίζει την έννοια της Γεωοικονομίας
στη σύνθετη αντίληψη του χώρου μας, αυτός

που ελέγχει την κυβέρνηση ελέγχει στην ουσία
τους πόρους (π.χ. φυσικό αέριο, πετρέλαιο) και
τα αναμενόμενα έσοδα. Παράλληλα, ο εκάστοτε
κυβερνών τη Συρία έχει τη δυνατότητα να παρέχει υποστήριξη σε μεγαλύτερες χώρες όπως το
Σιιτκό Ιράν (φιλικό προς τον πρόεδρο Άσαντ) και
η Σουνιτική Σαουδική Αραβία-Κατάρ, οι οποίες προσβλέπουν σε μια μεγέθυνση του άξονα
επιρροής τους. Θα μπορούσαμε με ασφάλεια να
διαχωρίσουμε τις συγκρούσεις και ως θρησκευτικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε
μια σειρά από γεγονότα τα οποία εξισώνονται
σε ένα πόλεμο δορυφόρων, όπου οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοι τους τάχθηκαν εναντίον της Ρωσίας
και των συμμάχων της στη Συρία (Ιράν και Λιβανική Χεζμπολάχ) σε ένα παιχνίδι γεωπολιτικής.
Οι μετριοπαθείς κατά κάποιους αντάρτες γρήγορα έδειξαν την αληθινή όψη του πολέμου,
τασσόμενοι είτε με οργανώσεις φιλικές προς
τον εξτρεμισμό είτε ιδρύοντας νέες, με απόλυτη
αφοσίωση στην Αλ-Κάιντα και τα ινδάλματα της.
Αυτό με ωθεί στο συμπέρασμα πως ο λεγόμενος
εμφύλιος στην Συρία αποτέλεσε το λίκνο της άν-

Ό

χι και πολύ
παλιά υπήρχε μια κοινή
στρατηγική για τη συγκάλυψη παραστρατημένου/ων «συντρόφου/ων» οι οποίοι
Γράφει ο:
είχαν συλληφθεί με
Χρήστος
την γίδα στην πλάτη,
Παντελέου
όπως λέει και ο απλός
κόσμος. Ποια ήταν η στρατηγική;
Δημιουργούσαν μια επιτροπή που θα
εξέταζε την υπόθεση σε βάθος. Τόσο
βάθος, που έλεγαν: Το μαχαίρι θα
φτάσει στο κόκαλο. Το αποτέλεσμα;
Πάντα το πόρισμα της επιτροπής ήταν
σαφέστατο. Όλα είχαν γίνει νομότυπα
αλλά τα χρήματα έλειπαν.
Με τον καιρό εγκαταλείφθηκε η
ιδέα της επιτροπής και οι επιρρεπείς
στην παρανομία σκαρφίστηκαν νέες
μεθόδους προκειμένου να χάνονται τα
ίχνη διακίνησης των κλεμμένων χρημάτων του λαού. Έστησαν τις καθόλα
νομότυπες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Τι είναι αυτό το φρούτο; Ένας
θεός ξέρει ποιος βρίσκεται πίσω από
αυτές. Τι σκοπούς εξυπηρετούν, που
πολλάκις δεν είναι μόνο το οικονομικό
έγκλημα αλλά και εθνικά εγκλήματα
και πολιτικές που είναι δύσκολο να περάσουν χωρίς το αμπαλάζ των ΜΚΟ.
Δυστυχώς είμαστε κάθε πέρσι
και καλύτερα. Τίποτα δεν βλέπω να
πάει προς το καλύτερο και εξηγούμε.
Δεν σας μιλώ για κάτι φανταστικό ή
το διάβασα ή μου το διηγήθηκαν. ΤΟ
ΕΖΗΣΑ.
Πριν 3-4 χρόνια πηγαίνοντας το
πρωί να ανοίξω το ταχυδρομείο,
βλέπω έναν άγνωστο με ένα χαρτί στο
χέρι που μου το πρότεινε λέγοντας:
-Με λένε [δεν θυμάμαι, αλβανικό όνομα] και από σήμερα δουλεύω εδώ-.
-Μα δεν έχω ζητήσει υπάλληλο,

θησης γεωπολιτικών συμφερόντων στα οποία ο
καθημερινός Συριακός λαός έμενε αμέτοχος.
Και αυτό διότι παρατηρούμε τρομακτικές ροές
ξένων πολεμιστών στις εξτρεμιστικές οργανώσεις που δρούσαν κατά του Σύρου προέδρου
Άσαντ καθώς και των μετριοπαθών αλλά χωρίς
ειλικρίνεια και οργάνωση Ελεύθερο Συριακό
Στρατό. Σε όλα αυτά φυσικά έρχεται να προστεθεί η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους λεγόμενο
και ως Daesh, το οποίο αποτυπώνει αιματηρές
συγκρούσεις και περαιτέρω αποσταθεροποίηση με παράλληλη εκμετάλλευση των πλούσιων
πετραιολοπαραγωγικών πόρων. Η πτώση του
Daesh έρχεται πιστεύω σε μια στιγμή όπου η
κοινωνία δεν έχει ακριβώς χαλιναγωγήσει τον
φόβο της τρομοκρατίας και η ασφάλεια των
πολιτών αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τις
κυβερνήσεις μας. Είναι πλέον δυστυχές γεγονός
πως στοιχεία δείχνουν την ριζοσπαστικοποίηση
νέων ατόμων προς την τρομοκρατία και την βία.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το μη ασφαλές
αίσθημα καθημερινής διαβίωσης των πολιτών
ιδίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι οποίες στην ουσία συνέπραξαν κατά κάποιο τρόπο
στη δημιουργία όλου αυτού του φαινομένου
της Αραβικής Άνοιξης. Όλα αυτά έγιναν στο
όνομα της δημοκρατίας και στην ελεύθερη και
δημοκρατική διαβίωση πολιτών. Περισσότερη
δημοκρατία από ότι μέχρι στιγμής διαφαίνεται
δεν ήρθε, απεναντίας, δημιουργήθηκαν εμπόλεμες ζώνες με αθρόες μετακινήσεις αμάχων και
όχι μόνο προς την Ευρώπη, αλλά και γενική αναστάτωση εντός των προαναφερθέντων χωρών,
οι οποίες βίωσαν την ονομαζόμενη Αραβική
Άνοιξη.
Ευχή του να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος.

M.K.O
δικαιολογήθηκα. Ποιος σε έστειλε-;
-Διάβασε, γράφει μέσα το χαρτί,
ποιος με έστειλε-.
Ήταν μια κόλλα Α4 που έγραφε
την επωνυμία της επιχείρησης, μια
διεύθυνση μάλλον εικονική στη Θεσσαλονίκη, το όνομα του παιδιού και
ένα κινητό τηλέφωνο τίποτα άλλο.
Οι εποχές δύσκολες, χιλιάδες παιδιά
άνεργα και αυτοί έκαναν τα πρώτα
crash test στην ελληνική κοινωνία.
Πρωί- πρωί δεν είχα πολλές επιλογές
να κάνω. Οι υψηλά ιστάμενοι της περιφερειακής έχουν δικά τους ωράρια,
παίρνω τηλέφωνο ένα συνδικαλιστή
του σωματείου μας. Του εξηγώ τα
καθέκαστα και η απάντησή του.
-Εμένα τι μου τα λες;
-Νόμιζα ότι είσαι συνδικαλιστής-,
του λέω.
- Ε, και τι θέλεις να κάνω-;
Σας τα λέω για να καταλάβετε τον
βρώμικο ρόλο των συνδικαλιστών,
που αν δεν πάρουν εντολή άνωθεν,
δεν ξέρουν και δεν λένε τίποτα. Άσχετα αν αργότερα έπαιρναν τηλέφωνο
για να μάθουν και να κάνουν την
πολιτική τους.
Κάποια στιγμή βγάζω στο τηλέφωνο τον διευθυντή προσωπικού της
περιφέρειας.
-Μου στείλατε για υπάλληλο έναν
αλβανό; Του λέω.
-Όχι ρε Χρήστε [έτσι με αποκαλούσε].
-Καλά, του λέω.
Δεν προλαβαίνω να κλείσω το τηλέφωνο και με παίρνει καπάκι.
-Κοίτα να δεις, δεν τον στείλαμε
εμείς αλλά μην τον διώχνεις.
Όλη η κρατική γύμνια και τα ανθρω-

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

πάκια της στο μεγαλείο τους.
Κατάλαβα πως μόνος μου έπρεπε
να βγάλω το φίδι από την τρύπα.
Παίρνω το κινητό της εταιρείας και
το σηκώνει ένας με σπαστά ελληνικά.
Τρόμαξα να βγάλω άκρη και του ζητώ
σταθερό τηλέφωνο. Δεν έχουμε μου
λέει. Τι εταιρεία είστε; Του λέω ούτε
τηλέφωνο δεν έχετε; Δεν μου τα λες
καλά.
-Θες κάτι ; Μου λέει.
-Μου έστειλες, του λέω υπάλληλο;
-Ναι, απαντά.
-Εγώ δεν ζήτησα υπάλληλο κατά
πρώτον και κατά δεύτερον αυτός είναι
αλβανός, τι να τον κάνω;
-Μιλάει ελληνικά; μου λέει
-Μιλάει αλλά δεν ξέρει να γράφει,
του λέω.
-Μήπως είσαι ρατσιστής; Μου
απαντά.
Χρόνια στο κουρμπέτι ήταν θέμα
χρόνου να μάθω ποιος ήταν πίσω από
αυτήν την εταιρεία των σύγχρονων
δουλεμπόρων, ανθρώπων και ψυχών.
Μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές
οικογένειες που παρασιτούν εις βάρος
του κοσμάκη εδώ και χρόνια. Είπαμε
να φύγουν αυτοί και να έρθουν οι
«έντιμοι». Δυστυχώς τα πράγματα χειροτέρεψαν. Προφανώς έχουν αλλάξει
αφεντικά αλλά οι δουλέμποροι υφίστανται. Τώρα οι ενοικιάσεις ψυχών
γίνονται με βάθος χρόνου 15 ημερών
και οι ανανεώσεις γίνονται με sms και
πάντα 10 η ώρα το βράδυ, την ημέρα
που λήγει η 15νθήμερη σύμβαση.
Διαπιστώνετε κάτι από όλα αυτά;
Πρέπει να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο αύριο; Έχει άδικο ο κόσμος που
λέει: Όλοι ίδιοι είναι;

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 6

ΣΉΜΕΡΑ ΕΧΕΙ
ΑΛΛΑΞΕΙ Ή
ΕΙΚΌΝΑ ΤΩΝ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Β. Βεκούσης ΤΉΣ ΕΞΌΥΣΙΑΣ;
Έχει γραφεί από ειδικούς του 20ου αιώνα
με ποιο τρόπο περνούν τα προγράμματα οι
εξουσίες. Π.χ. πριν την εφαρμογή ενός νέου
οικονομικού προγράμματος, η κυβέρνηση
δημοσιοποιεί ένα “προσχέδιο”, το οποίο
υποβάλλει για “παλλαϊκή συζήτηση”. Το
γνωστό και της εποχής μας, ο κάθε ενδιαφερόμενος λέγει τη γνώμη του και τα
ΜΜΕ για πολλές ημέρες ενημερώνουν τους
πολίτες για τις γνώμες και τις εισηγήσεις
που ακούγονται. Έρχεται και η στιγμή που
αυτός ο διάλογος τελειώνει, η κυβέρνηση
ανακοινώνει πως θα μελετήσει τα όσα ειπώθηκαν στο διάλογο αυτό. Έρχεται η ώρα που
ο αρμόδιος της κυβέρνησης ανακοινώνει
το οριστικό οικονομικό πρόγραμμα για τα
επόμενα ίσως χρόνια. Και υποτίθεται “τάχα”
πως αυτό το πρόγραμμα έγινε δεκτό μέσα
από την “παλλαϊκή συζήτηση”, μια δημιουργία σύνθεσης των τάσεων, απαιτήσεων και
υποδείξεων της κοινής γνώμης.
Στην πραγματικότητα όμως κατά τους
ειδικούς όλες οι υποδείξεις των ενδιαφερομένων πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων.
Διότι το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης γίνεται από ειδικούς οικονομολόγους
με βάση τις υποδείξεις και τους πολιτικούς
σκοπούς που η ίδια υπηρετεί.
Και το ωραιότερο του πράγματος είναι
πως δήθεν αυτό το ανακοινωθέν πρόγραμμα είναι έργο κοινής προσπάθειας. Άραγε
σήμερα αυτό έχει αλλάξει;
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Αφιερωμένο σ’ εσάς!..

ΤΟ ΔΝΤ ΣΤΑ ΊΣΑ Ή ΣΤΑ
ΞΏΦΑΛΤΣΑ, ΜΈΤΡΑ ΖΉΤΑΈΊ
ΚΊ ΑΛΛΑ!
Με φόρους, μνημόνια κι ΕNΦΙΑ το

Επίκαιρα Κείμενα
χάσαμε το γέλιο,
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ στη Βουλή γι’ ανάκαμψη ορκίζονται,
μα δίχως... ευαγγέλιο!
ΠΑΝΑΓ.
Τώρα θα μου πείτε, ευαγγέλιο από ποιους ζητάω;
Αφού λέει ο λαός το 70% του εισοδήματος μόνο σε
φόρους σκάω!
Αυτό που όλο λέγανε θα ελαττώσουν φόρους, ΕΝΦΙΑ
και τέτοια,
δεν ελαττώσαν τίποτα, μας γράψαν... στ’ αποτέτοια!
Ενθουσιαστήκαμε πολλοί τότε απ’ τα ταξίματα,
μα έμελλε της μοίρας μας να πέσουμε τα θύματα.
Οι Σόιμπλε, Λαγκάρντ και Ντάισελμπλουμ μέτρα πολλά
αξιώσανε,
κι οι εδώ υποκύψανε κι όλους μάς ξελιγώσανε.
Η αγοραστική μας δύναμη στο κατακόρυφο έχει πέσει
κι όσα ωραία έταζαν μάς βγήκαν όλα... φέσι!
Τα βλέπει η αντιπολίτευση και τάζει διορθώματα,
μα οι δανειστές καραδοκούν, όλοι στα χαρακώματα!
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που βούλιαξαν τη χώρα;
Και θα ’χουμε αντί γι’ ανάπτυξη και συμφορά και μπόρα!

Η αγάπη είναι ο σκοπός της ζωής μας
Γράφει ο
Δημήτρης Κ.
Χρυσούλας

Αν η καρδιά και ο
νους
είναι συντονισμένα,
ισορροπημένα, θετικά,
τότε και η προσωπική

μας ζωή
είναι συνετή και θετική.

Αν η προσωπική μας ζωή
είναι συνετή και θετική,
τότε και η οικογενειακή ζωή
είναι αρμονική και εύρυθμη.
Αν η οικογενειακή ζωή
είναι αρμονική και εύρυθμη,

τότε και η εθνική ζωή
είναι ασφαλής και με κανόνες.
Αν η εθνική ζωή
είναι σε ασφάλεια και με κανόνες,
τότε και ο κόσμος, η ανθρωπότητα
ζει ειρηνικά και ευλογημένα...
Με ευγνωμοσύνη, θετική σκέψη
και αγάπη
όλα τα θαύματα με τη βοήθεια του
Θεού
είναι εφικτά.
Η Αγάπη είναι μέσα μας!
Εύχομαι η χαρά της αγάπης να σας
συντροφεύει δια βίου!

Ζαχαροπλαστείο Dolce

Ελ. Βενιζέλου 79,
τηλ. 27440 62640

Ήρθαν κοντά μας με νέο Ζαχαροπλαστείο το Dolce
στο Λουτράκι (Ελ. Βενιζέλου 79, τηλ. 27440 62640).
Ο Δημήτρης και η Κατερίνα με τις εκπληκτικές τούρτες
τους, το πιάνο, το καράβι, η πεταλούδα, όλα τρισδιάστατα και οτιδήποτε άλλο θέλετε.
Επίσης με τους μπακλαβάδες τους που μας θυμίζουν
ανατολή, με καινούργιες ανανεωμένες γεύσεις στα γλυκά
και στα αλμυρά, θα χαρούν πολύ να σας εξυπηρετήσουν
και να σας γλυκάνουν με τα υπέροχα προϊόντά τους.

O Εμπορικός σύλλογος Λουτρακίου χαιρετίζει την κυβερνητική εξαγγελία
για την έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι
Η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματοβιοτεχνών Λουτρακίου χαιρετίζει την κυβερνητική εξαγγελία, δια
στόματος του Γενικού Γραμματέα
Υποδομών, για τη δημοπράτηση,
εντός του Νοεμβρίου, του έργου
του Προαστιακού, παράλληλα με τη
δέσμευση, ότι θα συμφωνεί με τη

μελέτη, η οποία προβλέπει τον τερματικό σταθμό στην οδό Αιγαίου.
Η υλοποίηση του σημαντικότατου, για την περιοχή μας, έργου
της έλευσης του Προαστιακού
στο Λουτράκι, θα ικανοποιήσει το
πάγιο αίτημά μας, το οποίο ανταποκρίνεται στην καθολική επιθυμία

των δημοτών και των κατοίκων της
πόλης μας.
Η Ένωση Εμπόρων και Επαγγελματοβιοτεχνών Λουτρακίου, για
περισσότερο από μια δεκαετία, εκφράζει διαρκώς την αναγκαιότητα
εκτέλεσής του, επισημαίνοντας τα

πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη για
τον τόπο μας.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Κουρούκλη Ανδριάνα
Η Γραμματέας
Φυλλιά Μητράκου

Πόσο κρατάνε στην Έλλάδα οι Απόκριες ;
Πότε θα πέσουν οι μάσκες ;
Η κ ρ α τ ική εξουσία
είναι εκπληκτική στο να
αποπροσαΑλεξάνδρα
νατολίζει με
Μαυροπούλου
άριστη ευρηΦιλόλογος
ματικότητα
τους πολίτες της, από τα φλέγοντα
και σοβαρά προβλήματα με κάτι πιο
εύπεπτο και αναλώσιμο.
Ανατραφήκαμε θαυμάζοντας και
νιώθοντας υπερηφάνεια για ηγέτες
που δημιούργησαν εποποιίες 25
Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, εμβληματικές φράσεις και πρόσωπα χαράχτηκαν στη μνήμη μας ανεξίτηλα.
« Ελευθερία, η Θάνατος», «όχι».
Γνωρίσαμε μέσα από τα βιβλία των
παιδικών και εφηβικών μας χρόνων,
ένα Ροβινσώνα Κρούσο και πιστέψαμε ότι μπορούμε να επιβιώνουμε
αν είμαστε πάντα μάχιμοι, και θα
ξεφεύγαμε από τους κανίβαλους. Κι
όμως φτάσαμε σήμερα να παίρνουμε
λίγη Δικαιοσύνη, λίγη περίθαλψη,
λίγη φορολογική ελάφρυνση, λίγη
καθαρή θάλασσα, μειωμένη μισθοδοσία, ακρωτηριασμένη σύνταξη. Από
την άλλη έχουμε μέτρα, αντίμετρα,
αναλογικά ισοδύναμα, βροχή από
μνημόνια, σε μαθηματική ακολουθία,
1,2,3,4,, ,,.Κι ενώ όλοι μας πιστέψαμε
και οργανωθήκαμε στη ζωή μας,
για να επιδιώκουμε άθλους, στην
Επιστημονική, στην Πολιτική, στην,

Πολιτιστική, στην Κοινωνική μας ζωή,
ξαφνικά μας βροντοφώναξαν,
Survivor
Kαι την ώρα που καταφέρνουμε
και επιβιώνουμε από τις εκπλήξεις
και τα παιχνίδια της εξουσίας, νέα
επιδρομή από παράδοξα και εξωφρενικά. Το καρναβάλι της συμφοράς δε λέει να τελειώσει. Ένας
νέος Μεσσίας σερβίρεται κι ένας
Γάλλος αποπλανημένος έφηβος, με
τη μεταλλαγμένη μαϊμουδίτσα του,
χεράκι, χεράκι, τριγύρισε στη χώρα
μας, πολλά υποσχόμενος. Ένας Αμερικάνος που αποκαλείτο «δολοφόνος
των λαών», έγινε φίλος, άλλος ένας
Μεσσίας, που επιθυμεί τα αεροπλάνα
του να κυκλοφορούν στον εναέριο
χώρο μας.
Τη σημαία μας όποτε θέλουμε, με
υπερηφάνεια τη σηκώνουμε ψηλά,
αλλά όποτε θέλουμε, την καίμε και
μόνοι μας στα Εξάρχεια……
Σίγουρα κανείς μας δεν είναι τελείως αθώος απ’ όσα μας συμβαίνουν,
αλλά κάποιοι εξακολουθούν να μας
ξαφνιάζουν με το πόσο αμετανόητα
ένοχοι είναι. Καταλάβαμε ότι ζούμε
σε μια εποχή ολιγάρκειας, έκπτωσης
ηθικών αξιών, διάλυσης και αποσύνθεσης καλώς κειμένων και καθιερωμένων αξιών, αλλά οι κυβερνώντες
πλέον σαλτάρισαν.
Δημιουργούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν.
Σκυλοβρίζονται στη Βουλή και

κόπτονται να λύσουν προβλήματα
πολύ φλέγοντα για την προσωπική
απωθημένη τους ζωή. Η αλλαγή
φύλλου, η αποτέφρωση νεκρών και η
Ευθανασία, είναι στις προτεραιότητές
τους. Είχαν λίγα υπαρξιακά προβλήματα οι έφηβοι με την ανασφάλεια
που βιώνουν μέσα στην οικογένειά
τους, φορτώθηκαν και με το να
αποφασίζουν για ένα τόσο καυτό
θέμα και ένας Έλληνας πατέρας
που καμάρωνε για τη συνέχιση του
ονόματος να τρομάζει στην ιδέα…….
Με την νομιμοποίηση της αποτέφρωσης και της Ευθανασίας, μας τόνισαν ξεκάθαρα: «Αν δεν επιβιώσετε
με όσα σας βομβαρδίσαμε, τώρα σας
προσφέρουμε ένα θάνατο με λιγότερα έξοδα, με συνοπτικές διαδικασίες
και της επιλογής σας μάλιστα.»
Τα τριακόσια παλληκάρια μας
χρειάζονται μασάζ στον εγκέφαλο
για να απαλλαγεί από την αγκύλωση…
Εδώ ταιριάζουν οι στίχοι του
τραγουδιού:
Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα,
Μας σημαδεύει μες στα μάτια
η ζωή,
Κι όλο που πάει να μας πετύχει,
Εμείς ξυπνάμε πάλι ζωντανοί.
Αλλά, καλύτερα να κλείσω την
κραυγή αγωνίας με τους στίχους από
την ωδή του ποιητή Α. Κάλβου:
Ω..φιλτάτη Πατρίς, Σύ μου έδωκας την Πνοή……..

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 ηλε-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ
ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
69.44.353.996 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.

κτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών έχοντας 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

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Σελ. 7
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
N.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η «ΕΛΠΙΔΑ»

Mυρμήγκια-γεωργοί χρησιμοποιούν
βιολογικό λίπασμα !
Βαθιά στα τροπικά δάση
της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, μικροσκοπικά σαγόνια κόβουν
προσεκτικά τα φύλλα σε
ημικυκλικά κομματάκια.
Είναι η σοδειά της μέρας, έτοιμη για μεταφορά
Επιμέλεια:
πίσω στη φωλιά. Κι όμως,
Πάτερ
τα κομμένα φύλλα δεν
Τσαμπίκος Πετρόπουλος προορίζονται για τροφή.
Οι φυλλοκόπτες, μια ομάδα από συνολικά 47 είδη
μυρμηγκιών της Αμερικής,
είναι ίσως οι αρχαιότεροι
γεωργοί του πλανήτη: εδώ
και 60 εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν τα κομμένα φύλλα ως λίπασμα για
τις καλλιέργειές τους.
Πάνω στα δέντρα, ορδές
φυλλοκοπτών κόβουν προσεκτικά τα φύλλα και τα
μεταφέρουν σε μεγάλες
αποστάσεις μέχρι τη φωλιά
-το ισοδύναμο του να μεταφέρει ένας άνθρωπος ανάμεσα στα δόντια του ένα
φορτίο σχεδόν 300 κιλών.
Μέσα σε υπόγειους θαλάμους που μπορούν να φτάσουν σε μέγεθος δωματίου,
τα μυρμήγκια καθαρίζουν
τα φύλλα, τα κόβουν σε

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

μικρότερα κομματάκια και
τα στοιβάζουν προσεκτικά.
Είναι η τροφή πάνω στην
οποία θα αναπτυχθεί ένας
άσπρος μύκητας, βασική
πηγή τροφής των φυλλοκοπτών.
Για να διευκολύνουν μάλιστα την ανάπτυξη της γευστικής μούχλας, τα μυρμήγκια αφοδεύουν πάνω στα
φύλλα ένα υγρό με πεπτικά
ένζυμα που επιταχύνει τη
διάσπασή τους.
Χάρη στη γεωργία, η οποία
τους προσφέρει μια σταθερή πηγή τροφής, οι φυλλοκόπτες έχουν εξελίξει
το πιο περίπλοκο σύστημα
καταμερισμού της εργασίας στον κόσμο των μυρμηγκιών. Οι αποικίες τους,
αποτελούμενες αποκλειστικά από θηλυκά άτομα, περιλαμβάνουν μικρόσωμες
εργάτριες, μεγαλόσωμες
εργάτριες και στρατιωτίνες
με τεράστιο κεφάλι που
υπερασπίζονται τη φωλιά
από επιθέσεις.
Οι αποικίες των φυλλοκοπτών είναι σχετικά εύκολο
να συντηρηθούν ζωντανές
σε εργαστηριακές συνθή-

παιδικό • εφηβικό

κες, και η Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια
ετοιμάζεται να αναβαθμίσει το έκθεμά της στο Σαν
Φρανσίσκο, μια αποικία
του είδους Atta cephalotes.
Όπως αναφέρει στο KQED
η Κρίστεν Νατόλι της Ακαδημίας, ο χώρος που έχει
διατεθεί στα μυρμήγκια
θα μεγαλώσει. «Αν έχουν
μεγαλύτερη απόσταση για
να μεταφέρουν τα φύλλα,
και το μονοπάτι πηγαίνει
πάνω και κάτω, το περιβάλλον τους είναι πιο εμπλουτισμένο» λέει.
Η αποικία που εκτέθηκε
σχηματίστηκε από μια
βασίλισσα που μεταφέρθηκε από το Τρινιδάδ.
Έφερε μαζί της σπόρια
του πολύτιμου μύκητα από
την προηγούμενη αποικία
της, αποθηκευμένα σε μια
ειδική θήκη, καθώς και
σπέρμα από την ομαδική
συνεύρεσή της με τα αρσενικά.
Όταν πεθάνει, σε ηλικία
δέκα έως 20 ετών, η αποικία θα παρακμάσει και
τελικά θα πεθάνει.
πηγή: taxydromos.gr

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

Ευχαριστήρια Επιστολή
Σεβασμιώτατε κ.κ.Διονύσιε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά θέλω να σας
ευχαριστήσω για την οικονομική ενίσχυση προς το Σύλλογό
μας κάνοντας έτσι δυνατόν την αγορά μιας συσκευής Ανάλυσης Σώματος των Νεφροπαθών του Νομού μας αξίας 8.200€.
Σας ευχόμεθα όλα τα μέλη του Σύλλογο υγε ία σε σας και
το πλήρωμά σας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Νεφροπαθών Ν. Κορινθίας
«Η Ελπίδα»
ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α. Τρόφιμα - Ζωοτροφές
Β. Εδαφολογικές αναλύσεις
Γ. Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις κρασιού
Δ. νερό

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

Σελ. 8
Ήταν ο πρώτος, που από
πολύ νωρίς δήλωσε «παρών»
στις προσεχείς κρίσιμες εκλογές
του Επιμελητηρίου, ευελπιστώντας σε ένα και μοναδικό ενιαίο
ψηφοδέλτιο που θα συμβόλιζε
την ένωση δυνάμεων όλων των
επαγγελματιών, βιοτεχνών και
εμπόρων, μπροστά στα μεγάλα
αδιέξοδα που έχει οδηγήσει η
οικονομική κρίση τις Κορινθιακές επιχειρήσεις.
Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης
με μια μακρά επιχειρηματική
διαδρομή και με επιτυχημένη
επιμελητηριακή παρουσία, πιστεύει ακράδαντα πως σε αυτή
την κομβική στιγμή, ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να πάρει
την υπόθεση στα χέρια του για
ν’ αλλάξει τη ρότα της ζωή του.
Η ιδέα της «ένωσης δυνάμεων» ήταν τόσο δυνατή, ώστε
βρήκε θερμούς υποστηρικτές
σε όλη την Κορινθία που εντάχθηκαν αμέσως στον συνδυασμό
του ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του, και για το λόγο αυτό, η
«Επιχειρηματική Συνεργασία για
το Αποτέλεσμα» διακρίνεται για
την αριθμητική και ποιοτική της
συμμετοχή.
Η ανακοίνωση των 6 πρώτων υποψηφίων του στο Δήμο
Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων

ΤΟ ΒΗΜΑ
Δημήτρης Ραψωματιώτης: Έρχεται Ν’ ΆΛΛΆΞΕΙ
το Επιμελητήριο, να ΕΝΩΣΕΙ τους επιχειρηματίες
Θεοδώρων (και δεν θα είναι μόνο
αυτοί) έκανε αίσθηση, γνωρίζοντας την μέχρι πρότινος ισχνή
συμμετοχή των επιχειρηματιών
της περιοχής, σε προηγούμενες
εκλογικές αναμετρήσεις.
Και αυτό είναι εντυπωσιακό,
αν συλλογιστεί κανείς το γεγονός, πως ο Δημήτρης Ραψωματιώτης επιμένει να στέκεται ο
συνδυασμός του μακριά από το
κομματικό κατεστημένο.

Η Επιμελητηριακή του
διαδρομή
Από το 1997 - 2011 είναι
εκλεγμένο μέλος του επιμελητηρίου Κορινθίας και για 14 συνεχή
έτη, ενώ διετέλεσε και Γενικός
Γραμματέας του επί προεδρίας
Ι. Μουστάκα από το 2002 έως
το 2006.
Στη διάρκεια της θητείας του
ως Γενικός Γραμματέας στο
Επιμελητήριο Κορινθίας πραγματοποιήθηκαν τεράστιες αλλαγές.
Λύθηκαν μεγάλα προβλήματα
σε σχέση με τις υποδομές του
κτιρίου, οργανώθηκαν τα αρχεία, ξεκίνησε το έντυπο του

Ιδού η κατάντια της πόλης που κοιμάται.
Τι έχει να πει ο Πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου; Μήπως πρέπει να παραιτηθεί;

Επιμελητηρίου, οργανώθηκαν
και ξεκίνησαν τα σεμινάρια
Τεχνικών Ασφαλείας, τα οποία
πλέον είναι απαραίτητα από την
Επιθεώρηση Εργασίας για όσους
επιχειρηματίες απασχολούν
προσωπικό.

Είναι ένας συνδυασμός που
αποτελείται από πολλούς νέους
ανθρώπους, επιτυχημένους και
δραστήριους επαγγελματίες,
επιστήμονες, στους οποίους ο
υποψήφιος πρόεδρος πιστεύει
πολύ.

Ο Συνδυασμός «Επιχειρηματική Συνεργασία
για το αποτέλεσμα»

«Έχουμε την γνώση,
έχουμε τη δύναμη, έχουμε
και τον στόχο»

Ο συνδυασμός του «Επιχειρηματική Συνεργασία για το
Αποτέλεσμα», είναι η ισχυρή
του ομάδα. Ένας συνδυασμός
πολυφωνικός, μακριά από κάθε
πολιτική και παραταξιακή φιλοσοφία.

Είναι το βασικό τρίπτυχο της
«Επιχειρηματικής Συνεργασίας
για το Αποτέλεσμα» που δεν είναι
τίποτα άλλο από την εμπειρία
του επικεφαλής, τη δύναμη που
του δίνουν οι νέοι άνθρωποι που
τον πλαισιώνουν με φρέσκιες,

καινοτόμες ιδέες και ο στόχος,
που είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή η ανάκαμψη της Κορινθιακής
οικονομίας και η στήριξη των
Κορινθιακών επιχειρήσεων.
Η «Επιχειρηματική Συνεργασία για το Αποτέλεσμα», πιστεύει πως το Επιμελητήριο δεν
μπορεί και δεν πρέπει να είναι
ένας απλός εισπρακτικός μηχανισμός. Τα μέλη του, εκτός από
τις υποχρεώσεις τους, έχουν και
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, τα οποία φυσικά
πρέπει να τα διεκδικούν. Γιατί
είναι αδιανόητο ο επιχειρηματίας
και ο επαγγελματίας της Κορινθίας, ειδικά σε τέτοιους καιρούς,
να αισθάνεται απομονωμένος
από τον ίδιο τον θεσμό που τον
εκπροσωπεί.
Έχοντας γνώση πως πρέπει ν’
αλλάξουν τα δεδομένα στον επιμελητηριακό χώρο, δίνει έμφαση
στη ΣΤΗΡΙΞΗ του επιχειρηματία
σε όλα τα επίπεδα, στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και στις νέες μορφές
επιχειρηματικότητας, στην ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και στην περαιτέρω
γνώση που θα δημιουργήσουν
ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλ-

Oι φωτογραφίες του μήνα

Οκτώβριος 2017
λον στην Κορινθία, στην έγκαιρη
πληροφόρηση και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
όλων των προγραμμάτων που
αφορούν το σύνολο των επιχειρηματιών, και χωρίς διακρίσεις.

Βασική φιλοσοφία
του συνδυασμού
η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
«Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε, κερδίζουμε» λέει συχνά
σε συνεντεύξεις του ο Δημήτρης
Ραψωματιώτης, εξηγώντας πως
βασικός στόχος της νέας Επιμελητηριακής αρχής είναι να ενώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου
και να δημιουργεί προϋποθέσεις
συνεργασιών, με μοναδικό στόχο
την ανάδειξη και προώθηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών
των μελών του. Γιατί γνωρίζει
πολύ καλά και το δηλώνει ευθαρσώς πως :
«Δεν πρόκειται να μας χαριστεί
τίποτα. Ούτε καν τα αυτονόητα.
Εμείς, μόνοι μας, σαν Κορίνθιοι
επιχειρηματίες, πρέπει να παλέψουμε για να τα κατακτήσουμε.
Και φυσικά, αυτά μπορούν να
γίνουν πιο εύκολα όταν, την
επομένη κιόλας των εκλογών,
θα είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ενωμένοι σαν μία γροθιά. Γιατί δεν
μας χωρίζει σχεδόν τίποτα. Μας
ενώνουν όμως πάρα πολλά».

Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της. Οι
ρίζες είναι στον αέρα και έχουν σπάσει
το βράχο. Εάν γίνει κάποιο θανατηφόρο
ατύχημα, ποιος θα είναι υπεύθυνος κύριοι;
Είναι σε τέλεια εγκατάλειψη το
πάρκο ειρήνης, που ντρέπεσαι σαν
δημότης όταν περνάς από εκεί.
Αυτά τα λόγια μάς είπε μια παρέα
δημοτών. Οι δύο γούβες ανοίγματα που βλέπετε, η πρώτη σε πρώτο
πλάνο και η άλλη στο βάθος, είναι
εκεί γύρω στα 30 χρόνια. Είχαν
δυο μεγάλα κλουβιά με διάφορα
πουλιά, φασιανούς και πολλά
άλλα. Κάποια δημοτική αρχή τα
έβγαλε, άγνωστο το γιατί. Και από
τότε τόσοι Δήμαρχοι πέρασαν και
ιδού το χάλι.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που βλέπετε είναι στο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου από πέρσι τα Χριστούγεννα. Στέκει
εκεί και δηλώνει την ανυπαρξία των υπευθύνων. Ή μάλλον
όχι, κάνει ησυχία η πόλη και η δημοτική αρχή κοιμάται;

κι όμως 30 ΠΟΔΗΛΑΤΑ
οι μπάρες και τα δύο μηχανήματα
στο ΚΕΠ και στη Λέσχη Αξιωματικών

στοίχισαν
και

141.000 ευρώ

530 € το μήνα συντήρηση
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