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ΔΆΚΡΥΣΑΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΡΥΆΤΙΔΕΣ

Ένα νέο ΟΧΙ ακούστηκε πριν λίγες
μέρες στη συμπρωτεύουσα. Ξέσπασε η
ελληνική ψυχή μπροστά στην καπηλεία,
τη διαστρέβλωση, την ανιστόρητη και
γελοία αξίωση των Σκοπιανών να διατηρούν αλυτρωτικές θέσεις. Να αναφέρονται σε « μακεδονική μειονότητα
στην ελληνική Μακεδονία», την οποία
κατά το Σύνταγμά τους οφείλουν να την
υπερασπίζονται, γιατί οι κάτοικοί της
«είναι Μακεδόνες εκτός συνόρων!!».
΄Εστησε χορό η συγκλονιστικά μεγαλειώδης λαοσύναξη της Θεσσαλονίκης
κάτω από το Λευκό Πύργο της. Μπροστά στο άγαλμα του στρατηλάτη. Για
μια νέα μάχη και νίκη απέναντι σε Συντάγματα με αλυτρωτικές αναφορές, σε
ψευδεπίγραφους Σκοπιανούς νόμους
με βέβηλο περιεχόμενο, σε ανατριχιαστικά διδακτικά!! βιβλία αλυτρωτισμού,
σε κέρινα μουσειακά εκθέματα κλπ.
για να πείσουν το 32% των 2.080.000
κατοίκων των Σκοπίων που είναι Μουσουλμάνοι και τα 25,3% των Αλβανών
και όσων ανήκουν στις αναγνωρισμένες
εθνικές τους μειονότητες των Τούρκων
, Ρομά, Σέρβων, Βόσνιων και Βλάχων
περί «του Σλαβικού Μακεδονισμού».
Μια ιστορία Σκοπιανών γραμμένη με
μία μισή τρίχα της ουράς του Βουκεφάλα, για να πείσουν ότι αποστολή του
κράτους των Σκοπίων είναι να ενώσει
τη διαμελισμένη Μακεδονία.
Ως απάντηση των τελευταίων, ταιριά-
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ζουν τα λόγια του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στην εκδήλωση
των εκατό χρόνων από τη δολοφονία
των Μακεδονομάχων-Εθνομαρτύρων
Τέλλου ΄Αγρα και Αντώνη Μίγγα:
«Στα πύρινα χρόνια του μακεδονικού
αγώνα κρίθηκε η ελληνικότητα αυτής
της γης των Μακεδόνων, χωρίς να εξαγοραστεί με ευτελές τίμημα καιροσκοπικής διπλωματίας, αλλ’ επιβεβαιωθείσα
με αίμα και θυσία των άξιων παιδιών
της και των απανταχού Ελλήνων, που
προσέτρεξαν εθελοντικά και πολέμησαν με θαυμαστή αυτοθυσία για την
αλήθεια και την τιμή».
Απανταχού Έλληνες – και ανάμεσά τους
ασυμβίβαστα ράσα ιερά - βρέθηκαν
και στον ξεσηκωμό της Θεσσαλονίκης
«προχθές». Για να βροντοφωνάξουν
ότι «η Μακεδονία είναι Ελλάδα». Για
να επαναλάβουν τα λόγια του Λ. Κύρκου στο ανάλογο συλλαλητήριο της
Θεσσαλονίκης του 1992, ότι παρόμοιες
εκδηλώσεις εκφράζουν την ευαισθησία
του λαού απέναντι στην οποιασδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης των
συνόρων της ελληνικής Μακεδονίας,

πλαστογράφηση της ιστορίας και
υφαρπαγή της ιστορικής μας κληρονομιάς». Για να δώσουν μήνυμα ηχηρό
σε άρχοντες και αρχομένους. Σε κριτές
της γης και τα φερέφωνά τους. Και το
έλαβαν πολλοί.
Εκείνοι όμως που επιδεικτικά το αγνόησαν πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων,
ήταν οι τηλεοπτικοί μας βαρώνοι της
ιδιωτικής τηλεόρασης και οι βεζύριδες
της κρατικής.
Ντροπή. Χίλιες φορές ντροπή. Υπηρέτες
σκοπιμοτήτων, έριξαν μαύρο στο συγκλονιστικό γεγονός της Θεσσαλονίκης
του 2018. Δεν κατάλαβαν όμως, ότι με
αυτή τους την ενέργεια έγραψαν μία
μαύρη σελίδα της ελληνικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, πέρα από το φτύσιμο
των ελλήνων τηλεθεατών που με την
άγρια φορολογία τους στηρίζουν ειδικότερα το κρατικό τηλεοπτικό σύστημα
ενημέρωσης.
«Δάκρυσαν οι Καρυάτιδες» για τη
Μακεδονία μας, για το συλλαλητήριο
και για την τηλεοπτική του μεταχείριση

για την αποφυγή συμπερασμάτων και
εντυπώσεων στο λαό. Στον «γίγαντα
λαό», όπως σημειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης που τραγουδούσε μαζί του «λαέ
μη σκύψεις άλλο το κεφάλι».
Δάκρυσαν οι Καρυάτιδες όμως και
στη θύμιση της θυσίας των τριών
ηρώων των Ιμίων. Του Κυβερνήτη
του ελικοπτέρου Χριστόδουλου
Καραθανάση. Του συγκυβερνήτη Παναγιώτη Βλαχάκη και του
χειριστή ραντάρ ΄Εκτορα Γιαλοψού. Εκείνων που έπεσαν στις 30
Ιανουαρίου 1996 στην ελληνική
θάλασσα των Ιμίων. Για να ανέβουν
ως αθάνατοι ψηλά. Στη συνείδηση
του λαού και στην ιστορία.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ LTO
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ

ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ LTO ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Μπαίνοντας στο 2018 και διαπιστώνοντας ότι
δεν είχε γίνει ακόμα καμία ενέργεια από τον Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας– Αγίων Θεοδώρων για
την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τσούχτρες,
παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο Δ.Σ
του LTO(της Μ.Κ.Ο. που έχει αναθέσει η Δημοτική
Αρχή τον ρόλο της Τουριστικής Επιτροπής) στις
11/10/2017, την ενημέρωση του ΣΠΟΑΚ στις
11/10/2017, την σχετική επιστολή στον Δήμο Λουτρακίου στις 23/10/2017 και την παρέμβαση μας στο
Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/11/2017 (με έγγραφο
που συνυπέγραψαν 25 νέοι δημότες), ανησυχήσαμε
ότι πάλι θα φτάσουμε στο Καλοκαίρι απροετοίμαστοι
και θα ζήσουμε μια καλοκαιρινή σεζόν παρόμοια με
την περσινή. Μάλιστα η απάντηση του εκπροσώπου
της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο, του
Αντιδημάρχου κ. Πέρρα «Η Περιφέρεια λέει ψέματα
δεν την έχω δει πουθενά και όλα αυτά τα ακούω
κουραφέξαλα» μας έκανε να πιστέψουμε ότιη συνεργασία Δήμου – Περιφέρειας ήταν από προβληματική έως ανύπαρκτη. Ενημερώσαμε δηλαδή κάθε
ενδιαφερόμενο για την ύπαρξη και τη δυνατότητα
διάθεσης κονδυλίων από την Περιφέρεια για την
ανακούφιση του προβλήματος και η πιο ευγενική
απάντηση που εισπράξαμε ήταν η αδιαφορία.
Για τον λόγο αυτό στείλαμε νέα επιστολή στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα Νικολάκου στις 9/1/2018 και της ζητήσαμε να παρέμβει αυτεπάγγελτα ώστε να λυθεί το
σοβαρότατο πρόβλημα του τόπου. Με ικανοποίηση
διαπιστώσαμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και
συνεργασία με την ίδια ότι αυτό έπραξε και κάλεσε
σε συνάντηση στην Τρίπολη τον Δήμο Λουτρακίου
και τον LTO - ΜΚΟ, στην οποία και ξεκίνησε ο σχεδιασμός του πλάνου αντιμετώπισης του φαινομένου.
Επιβεβαιώθηκε επίσης ηπρόθεση της Περιφέρειας
να χρηματοδοτήσει τα όποια ανακουφιστικά μέτρα
(τοποθέτηση διχτυών, μίσθωση τοπικών ψαράδων)
και να βοηθήσει το Λουτράκι, μετά από τις επιθέσεις
που έχει δεχθεί ο Κύκλος Συναντήσεων Νεολαίας
τους τελευταίους μήνες.
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Εχθές μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την
κα Αντιπεριφερειάρχη και την ενημέρωση μας για
την παρουσία της στο σημερινό Δ.Σ. του LTO–ΜΚΟ
για την συζήτηση του θέματος και την προτροπή της
να παραστούμε, τη διαβεβαιώσαμε ότι θα δώσουμε
το παρόν μη μπορώντας να φανταστούμε όσα θα
επακολουθούσαν. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά
στις 18:00 με τη Γραμματέα του LTO - ΜΚΟ και
ενημερώσαμε για την πρόθεση μας. Πριν περάσουν
δέκα λεπτά μας τηλεφώνησε και μας ενημέρωσε
ότι ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή δεν μας
δέχονται και ότι ο Πρόεδροςείναι ο μόνος που μπορεί
να προσκαλέσει κάποιον στο Δ.Σ. Όταν ζητήσαμε
εύλογα να μάθουμε τον λόγο για αυτή την αρνητική
αντιμετώπιση δεν πήραμε καμία απάντηση. Επικοινωνήσαμε μάλιστα με άλλα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής και δεν γνώριζαν τίποτα για το θέμα.Την
ίδια ενημέρωση στείλαμε και εγγράφως εχθές το
βράδυ στο e-mailτου LTO.
Σήμερα το πρωίπαρουσιαστήκαμε κανονικά στο
Δ.Σ του LTO - ΜΚΟ(που διαχειρίζεται το τουριστικό
προϊόν του Δήμου μας) στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό
Κέντρο και ο ισόβια εκλεγμένοςΠρόεδρος της ΜΚΟ
μας ζήτησε να αποχωρήσουμε με την αιτιολογία ότι
δεν μας προσκάλεσε. Τόνισε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση και εκδίωξε από την αίθουσα τρεις δημότες νέους, οι οποίοι
εκπροσωπούσαν τον Κύκλο Συναντήσεων Νεολαίας.
Παραθέτουμε και χαρακτηριστικό απόσπασμα των
λόγων του:«Δεν θα σου δώσω καμία εξήγηση ούτε
υποχρεωμένος είμαι, έχουμε κόσμο που περιμένει
όρθιος, πρέπει να αρχίσει το συμβούλιο και δεν έχω
καμία υποχρέωση να δώσω καμία εξήγηση σε εσάς.
Ούτε μέλη μας είστε, ούτε εκπροσωπείτε κάποιο
τουριστικό φορέα» «οπότε μας διώχνετε;» «ακριβώς
πείτε το όπως θέλετε». Το θέατρο του παραλόγου
συνεχίστηκε , αφού διαπιστώσαμε ότι στις 11:06 π.μ.,
δηλαδή μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης
της συνεδρίασης απάντησαν και στο mail μας λέγοντας ότι δεν μας δέχονται γιατί δεν είμαστε μέλη
του Οργανισμού – ΜΚΟ.

Γνωρίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια και η
διαφάνεια προϋποθέτουν πόρτες ανοιχτές και διάλογο, θέτουμε τους παρακάτω προβληματισμούς:
Για ποιο λόγο οι συνεδριάσεις του LΤΟ –
MKOγίνονται κεκλεισμένων των θυρών ;
Πως είναι δυνατόν και με ποια κριτήρια αποκλείονται δημότες που εκπροσωπούν νέους από μια
συνεδρίαση που αφορά την τουριστική ανάπτυξη
του Δήμου;
Ποιόν ωφελεί τελικά ο αποκλεισμόςτου Κύκλου
Συναντήσεων Νεολαίας από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ;
Ποιος ευθύνεται για τις σημαντικές καθυστερήσεις
που έχουν παρατηρηθεί στην όλη διαδικασία ; Καθυστερήσεις που πήγαν πίσω τις λύσεις, και στοίχησαν
ήδη ένα καταστροφικό Καλοκαίρι στο Λουτράκι.
Λόγω περιορισμένου πλέον χρονικού περιθωρίουθα οδηγηθούμε σε λιγότερο συμφέρουσες – συγκεκριμένες προσφορές;
Εν κατακλείδι δεν περιμέναμε να μας αγαπήσουν
ξαφνικά η Δημοτική Αρχή ή ο Πρόεδρος του LTO,
μετά τον πόλεμο που έχουμε δεχθεί τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι είναι προφανείς, αφού αναδείξαμε τον δρόμο για τη λύση του προβλήματος
και ταυτόχρονα τη δραματική αδιαφορία και την
ανεπάρκεια τους στο ζήτημα. Όμως η σημερινή τους
χείριστη αντιμετώπιση και η αποπομπή - διωγμός
μας από τη συνεδρίαση ξεπέρασε τα εσκαμμένα και
γύρισε το Λουτράκι πολλά χρόνια πίσω.
Πιστεύουμε όμως ότι κανένας Πρόεδρος ΜΚΟ
δεν μπορεί να απαγορεύει σε ΔΗΜΟΤΕΣ να παρακολουθούν ζωντανά συνεδριάσεις που αφορούν το
μέλλον του Δήμου. Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια,
τις ανοιχτές πόρτες και όχι τις κατά παραγγελία
ενημερώσεις.
Όλα τα παραπάνω είναι στην κρίση των Δημοτών.
Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο που αποστείλαμε
στην Περιφέρεια από τις 9/1/2018 και τις ηλεκτρονικές υπογραφές που τεκμηριώνουν όσα υποστηρίζουμε.
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΤΕΡΛΏ ΜΕ ΠΑΡΑΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΠΈΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΎ...
Η γνωστή και μη εξαιρετέα
κυρία Νικολάκου, που για 4
Δημήτρης
ολόκληρα χρόνια ( 2011-2014)
Καραπατάς
επέδειξε ένα προσποιητό ενδιαφέρον για το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο
που θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί στο Λουτράκι,
και να είχε σώσει την τοπική οικονομία, προτίμησε με
ανακοινώσεις κενού περιεχομένου, που είχαν στόχο την
ψηφοθηρία, (εκδίδοντας και λίγο πρίν τις προηγούμενες
εκλογές, ακόμα και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
του έργου της επέκτασης του προαστιακού ως την οδό
Αιγαίου Λουτρακίου, που προέβλεπε ολοκλήρωση
μέχρι τα τέλη του 2014) να το σταματήσει!
Και έρχεται σήμερα -προσποιούμενη άγνοια- εν
έτει 2018, σε μια θεσμικά ακραία, πολιτικά αμήχανη
και απεγνωσμένη συνέντευξη στο Loutraki blog, να
μας δηλώσει ότι:
√ δήθεν δεν γνωρίζει πως ο δήμος Λουτρακίου έχει
λάβει 3 αποφάσεις του ανώτατου θεσμικού οργάνου
του για αυτό το θέμα, εκ των οποίων η πιο πρόσφατη
είναι μάλιστα και ομόφωνη
√ δήθεν δεν γνωρίζει πως οι αποφάσεις του δ.σ. είναι
συνεπικουρούμενες, όχι μόνο από όλους τους φορείς του Λουτρακίου, αλλά και από φορείς των Αγίων
Θεοδώρων. Ενώ πρόσφατα ακόμα και το πολυπληθέστερο σωματείο στην Κορινθία, που αριθμεί 1300
εργαζομένους στο καζίνο, με το ιστορικό αθλητικό
σύλλογο Α.Ο. Ποσειδών ( με τους παραπάνω από
600 αθλητές ) έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ του
προαστιακού σιδηροδρόμου ως την οδό Αιγαίου
Λουτρακίου!
Ενώ η ζηλωτής του εκτροχιασμού του προαστιακού
Λουτρακίου, κυρία Νικολάκου εντέχνως αποσιωπά:
• ότι με τις τεχνικές κατευθύνσεις του δήμου Λουτρακίου και των τεχνικών υπηρεσιών του, έχουν εκπονηθεί
από τον ΟΣΕ και επικαιροποιηθεί πρόσφατα από την
ΕΡΓΟΣΕ οι οριστικές μελέτες του έργου.

• ότι και ο δήμαρχος με γραπτή επιστολή του, έχει
παραδεχθεί ότι το έργο είναι αναπτυξιακό και
εναρμονισμένο στην επικείμενη επέκταση του νέου
ΓΠΣ Λουτρακίου
• ότι αυτή την στιγμή βρίσκεται εν ισχύει η περιβαντολογική αδειοδότηση του έργου, με έτοιμα τα τεύχη
δημοπράτησης του
• ότι η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου
στο Λουτράκι έχει υπερψηφιστεί από την εθνική
αντιπροσωπεία, διαθέτει ΦΕΚ και αποτελεί νόμο
του ελληνικού κράτους.
Αλλά αυτό που ξεχνά ευσυνείδητα η κυρία Νικολάκου, είναι πως και το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου έχει λάβει απόφαση ( που προσκομίζεται
παρακάτω για το συγκεκριμένο θέμα).
Ειρήσθω εν παρόδω ακόμα και ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, όταν διαπίστωσε πως
οι πολίτες του Λουτρακίου, τον ξεπέρασαν, του πήραν
το έργο από τα χέρια του, (γιατί 4 χρόνια δεν τόλμησε
να το υλοποιήσει ) και απευθύνθηκαν στο υπουργείο
υποδομών και μεταφορών για την υλοποίησή του,
απέστειλε πανικόβλητος επίσημο έγγραφο που φέρει
την υπογραφή του, και το οποίο μεταξύ των άλλων
αναφέρει :
« ... Με βαθιά την πεποίθηση ότι οι διαθέσιμοι
πόροι πρέπει να επενδύονται σε έργα ΜΕ ΓΝΏΜΟΝΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΥΨΗΛΟΎ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΎ
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΊΣΙΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ όπως είναι και το προτεινόμενο
έργο, που αποτελεί διαχρονικό και πάγιο αίτημα της
τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, παρακαλούμε πολύ
για τη θετική ανταπόκρισή σας....»
Ειρήσθω εν παρόδω και η αναπληρώτρια του δημάρχου Μαρία Πρωτόπαππα είχε δήλωσει για το θέμα
του προαστιακού συνεντευξιαζόμενη στις 14 Απρ 2016
πως ξεκάθαρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου ευθύνεται
που δεν έχει προχωρήσει ο προαστιακός λέγοντας:

«Εδώ (προαστιακός Λουτρακίου) , παίζονται παιχνίδια και δεν μιλάω για την δημοτική μας αρχή. Εμείς
είμαστε ξεκάθαροι. Ότι αποφασίζουμε αυτό ισχύει. Δεν
ξέρω όμως τον ρόλο της περιφέρειας Πελοποννήσου !!!!
Και συνεχίζει η αναπληρωτής του Δημάρχου: «Η
περιφέρεια Πελοποννήσου την μια λέει έτσι, την άλλη
αλλιώς, μια το ένα μια το άλλο ( ακόμα μιλάει για τον
προαστιακό) , όπως κάνει και με τα σκουπίδια !!!»
Η κυρία Νικολάκου, αποκρύπτει αν και γνωρίζει
πολύ καλά, ότι οι δύο αντιδήμαρχοι πολεοδομίας και
τεχνικών υπηρεσιών, Θανάσης Γεωργίου & Κωσταντίνος
Παντελέου, έχουν υπογράψει για τη χρηματοδότηση
του έργου!
Άρα τα όσα δηλώνει η κυρία αντιπεριφερειάρχης,
είναι θεσμικά ανεύθυνα, αντιβαίνουν στην Δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας, δείχνουν πανικό, και
προσπαθούν μάταια να κρύψουν την ανυπολόγιστη
πολυμορφική ζημιά που έχει προκαλέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε 17.000. δημότες και 100.000
παραθεριστές του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας
Αγίων Θεοδώρων.
Ενώ αυτή την στιγμή, εξακολουθεί το Λουτράκι
να είναι αποκλεισμένο από σύγχρονη συγκοινωνιακή
υποδομή, που είναι γνωστό οτι με αυτήν διανέμεται
ο τουρισμός και εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα για
να επιτευχθεί η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη!
Είναι προφανές ότι Περιφέρεια Πελοποννήσου
δια της αντιπεριφερειάρχου της Ντίνας Νικολάκου,
επανέρχεται και θέλει να καταστρέψει ένα έργο που
είναι το μόνο που μπορεί να δώσει μεγάλη τουριστική
και οικονομική ανάπτυξη στο Λουτράκι, την ώρα που
ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, δημόσια έχει
δεσμευτεί ότι στα μέσα Φεβρουαρίου το έργο θα βγει
σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό...
ΥΓ Το να μιλάνε για Δημοκρατία στην διοίκηση
της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι σαν να ψάχνει
κάποιος παρθενιά στους οίκους ανοχής...

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Του

Βασίλη Λιαντινιώτη

Ειδικός Γραμματέας Ένωσης
Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν. Κορινθίας
Είναι πολύ συχνό πλέον το
φαινόμενο της τηλεφωνικής
απάτης φίλοι μου. Διαβάζουμε
συχνά για περιστατικά όπου
επιτήδειοι καταφέρνουν να
αποσπάσουν χρήματα από τα
ανυποψίαστα θύματά τους προφασιζόμενοι ότι οικεία πρόσωπά
τους έχουν εμπλακεί σε τροχαία

ατυχήματα .
Οι απατεώνες έχουν φροντίσει
με κάποιο τρόπο να μάθουν για
την οικογενειακή και οικονομική
κατάσταση των θυμάτων τους.
Παίρνουν τηλέφωνο προσποιούμενοι ακόμα και γιατρούς ή
αστυνομικούς αναφέροντας ότι
συγγενής (κόρη ,γιος, πατέρας
ή μητέρα) είχε κάποιο ατύχημα
είτε προκάλεσε ατύχημα με
τραυματισμό τρίτου και με την
παρουσία κάποιου συνεργού ο
οποίος προσποιείται τον παθών
ή την παθούσα ζητούν λεφτά
προκειμένου να αποφευχθεί η
φυλάκιση του οικείου τους προσώπου . Συνηθίζουν να ασκούν
πίεση χρησιμοποιώντας κάθε
τρόπο για να αποσπάσουν γρήγορα και αβίαστα χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να είστε ψύχραιμοι αν δεχτείτε
ένα τέτοιο τηλεφώνημα ,
• να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να φροντίσετε οι
ίδιοι να επικοινωνήσετε με το
συγγενικό πρόσωπο που σας
ανέφεραν για να διαπιστώσετε
αν ισχύουν αυτά που σας είπαν
• Να είστε ανένδοτοι σε περίπτωση που σας ζητηθούν
τηλεφωνικά χρηματικά ποσά
και να μην δεχτείτε συνάντηση.
Η αστυνομία και οι γιατροί δεν
απαιτούν ποτέ χρήματα για
κάποιον που έχει εμπλακεί σε
ατύχημα.
• Να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα
τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
, το 100 ή του τοπικού αστυνομικού τμήματος , αλλά και

συγγενικών σας προσώπων
ώστε να ενημερώσετε για το
συμβάν .
• αν υπάρχει οπτική επαφή με
τους δράστες συγκρατείστε
εμφάνιση και όχημα που χρησιμοποίησαν ώστε να βοηθήσετε στον άμεσο εντοπισμό
τους .
Δυστυχώς στις μέρες μας
έχουν φροντίσει με πολλούς
τρόπους να εξαπατούν συμπολίτες μας και κυρίως ηλικιωμένους
ανθρώπους γι’ αυτό θα πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι για
να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις.
Βασίλειος Λιαντινιώτης
Ειδικός Γραμματέας Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν. Κορινθίας

Σελ. 3

Με προβλήματα ο δρόμος
Αλεποχωρίου - Σχίνου
Ο Νομός Κορινθίας αντιμετωπίζει
προβλήματα αστοχιών πρανών, τα οποία
πλήττουν οικισμούς αλλά και διάφορα
οδικά έργα.
Στην Κορινθία υπάρχει αυξημένη παρουσία τέτοιων αστοχιών, οι οποίες
εκδηλώνονται με τη μορφή εμπρησμών,
περιστροφικών και μεταθετικών ολισθήσεων, αστοχιών επιπέδου και καταπτώσεων
βραχομαζών, μέχρι και λασπορροών.
Επιμέλεια:
Από τους πρωτογενείς παράγοντες Κώστας Στάμου
διακρίνονται η γεωλογική και τεκτονική
διάρθρωση της περιοχής.
Σημαντική είναι επίσης η γεωδυναμική της σύνθεση, καθώς
εντάσσεται στην τάφρο του Κορινθιακού και η αυξημένη σεισμικότητα, όπως αναφέρει το δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρείας του 2008 από το Συνέδριο για τα 150 χρόνια από
την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.
Ακόμη η λιθολογική διάρθρωση της περιοχής μας δομείται
κυρίως από νεογενή πετρώματα και εμφανίζει υψηλά και
απότομα πρανή, αποτελούμενα από βραχώδεις σχηματισμούς.
Από τους δευτερογενείς παράγοντες, οι οποίοι συνήθως
αποτελούν τα αίτια μείωσης της ευστάθειας και το έναυσμα της
αστοχίας, σημαντική είναι η επίδραση των φυσικών διεργασιών,
όπως η διάβρωση, η αποσάθρωση, οι διακυμάνσεις της στάθμης
των υπόγειων νερών, η αύξηση της πίεσης των νερών, η έντονη
σεισμικότητα κ.ά.
Τα σοβαρά κατολισθιτικά προβλήματα, που πλήττουν με οικονομικές συνέπειες δομικά έργα, οικισμούς και καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, οφείλονται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, φόρτιση
πρανών, εκσκαφές βάσης πρανών, αύξηση ύψους και κλίσεις
των πρανών, αποψιλώσεις κ.ά.
Στα φυσικά πρανή του δρόμου Σχίνου - Αλεποχωρίου παρατηρούνται υποσκαφές του οδοστρώματος, οι οποίες προκαλούνται
από τη διαβρωτική δράση του κυματισμού της θάλασσας και
από την ανεξέλεγκτη ροή προς την παραλία των επιφανειακών
νερών, τα οποία συγκεντρώνονται στο οδόστρωμα λόγω απουσίας των ενδεδειγμένων έργων ασφαλούς παροχέτευσής των.
Η επιστημονική ομάδα των γεωλόγων, αφού εξέτασε όλες
τις θέσεις εκδήλωσης αστοχιών και αφού αναλύθηκαν τα
αίτια και ο μηχανισμός γένεσής τους, διατύπωσε παράλληλα
προτάσεις στη Νομαρχία σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης
των αστοχιών και της πρόληψης νέων, που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο μέλλον.
Ενδεικτικά στα αίτια επικινδυνότητας του δρόμου Σχίνου Αλεποχωρίου αναφέρονται η φυσική κατάσταση και ο ισχυρός
κερματισμός των σχηματισμών των πρανών, η μορφολογία σε
συνδυασμό με τη δράση του νερού και τις θερμοκρασιακές
μεταβολές, η διαβρωτική δράση του κυματισμού της θάλασσας, η ανεξέλεγκτη ροή προς τη θάλασσα των νερών από το
οδόστρωμα λόγω απουσίας έργων ασφαλούς παροχέτευσης,
η σεισμικότητα κ.ά.
Αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αυτά διακρίνονται σε μέτρα βελτίωσης της χάραξης και προστασίας του
δρόμου από καταπτώσεις ή άλλες αστοχίες, όπως τοπικές υπογειοποιήσεις της χάραξης, έργα παθητικής αλλά και ενεργητικής
αντιμετώπισης των αστοχιών από τα πρανή, έργα εγκιβωτισμού
και αποστράγγισης του οδοστρώματος, καθώς και λιμενικά έργα
προστασίας των πρανών.
Συνεπώς οι πιθανότητες εκδήλωσης νέων κατολισθητικών
φαινομένων αυξάνονται, δεδομένου ότι οι βροχομάζες έχουν
διαταραχθεί και καθίστανται όλο και περισσότερο ευαίσθητες
συναρτήσει του χρόνου.
Αυτό το γεγονός καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσων
παρεμβάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σχετικά
διακυβεύματα από την εκδήλωση των πάσης φύσεως αστοχιών
των πρανών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Να καταργηθούν
οι γιορτές!

Τ

ο μόνο που μας
έλειπε τώρα που οι
μισοί Έλληνες είναι
άνεργοι είναι τα Χριστούγεννα,
τα ξεφαντώματα και τα χοροπηδήματα. Από τους υπόλοιπους,
μια μικρή μερίδα εργάζεται με
300-400 ευρώ χωρίς ένσημα
και δώρα. Κάποιοι άλλοι είναι Επιμέλεια:
μόνιμα σε απεργία, άλλοι είναι Ιωάννης
αντιεξουσιαστές, ρουβίκωνες, Παπαγεωργίου
αναρχικοί, αλληλέγγυοι, τρομοκράτες. Μερικοί από τους έντιμους χρωστάνε
στην Εφορία, στις τράπεζες, στους Δήμους, στο
γείτονα κλπ.
Κανείς δε χτίζει κι όλοι γκρεμίζουν.
Κανείς δεν κερδίζει κι όλοι πληρώνουν.
Πολλοί πουλάνε και λίγοι ψωνίζουν.
Άλλοι δεν κόβουν αποδείξεις (οι περισσότεροι) κι
άλλοι πληρώνουν την Εφορία. Και η κυβέρνηση σε
αντιστάθμισμα συχνά - πυκνά ψηφίζει φορομπηχτικούς νόμους.
Έτσι θα βγούμε από την κρίση;
Έχουμε όμως κι εμείς μέσα μας τον Έλληνα που
θέλει να ψοφήσει η γίδα του γείτονα, για να μην έχει
κανένας. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όχι λίγες φορές,
στο παρελθόν, είχα ακούσει από διάφορους επαγγελματίες να είναι αγανακτισμένοι επειδή έπαιρναν
δώρο Χριστουγέννων οι δημόσιοι υπάλληλοι και
δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το
δώρο το έπαιρναν εκείνοι με τις αγορές που έκαναν
οι δωρολήπτες.
Τώρα τι κάνουμε; Καλά, ευχαριστώ!
Εμένα όλη αυτή η κατάσταση μού θυμίζει τα παλιά
χρόνια, τότε που απ’ ό,τι φαίνεται περνάγαμε καλύτερα, γιατί και θρήσκος να μην ήσουν, καταλάβαινες
τις γιορτές από το δώρο Χριστουγέννων και την
περιρρέουσα εορταστική ατμόσφαιρα. Ζούσαμε ανέμελα, χωρίς ΕΝΦΙΑ, χωρίς άγχος, χωρίς υπερφορολόγηση, χωρίς πολλές σκοτούρες. Η μόνη διαφορά
ήταν που τώρα έχουμε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ
τότε είχαμε λάμπα πετρελαίου χωρίς λαμπόγυαλο.
Τσιμπλού τη λέγαμε. Την καλή λάμπα με το λαμπόγυαλο την είχαμε στο σαλόνι και την ανάβαμε μόνο
όταν γιόρταζε ο άρχοντας της οικογένειας.
Ερχόντουσαν συγγενείς και φίλοι να χαιρετήσουν.
Και να οι κουραμπιέδες, και να τα παστά, και να τα
λουκάνικα, και να η βραστή γίδα, και να το κοκκινέλι,
γλέντι μέχρι πρωίας. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση,
έλεγαν και φέρε μας να πιούμε να δεις πώς θα το
σιπούμε.
Παραμονές Χριστουγέννων σφάζαμε το γουρούνι,
90-100 οκάδες. Μαζευόταν όλο το σόι και ήταν
μια ξεχωριστή ημέρα. Η νοικοκυρά ετοίμαζε τη
συκωταριά και τις κανάτες με το κρασί, έστρωνε το
καλό τραπεζομάντηλο κι όπου το ειπεί!
Δε βαριέσαι, όλα μια ιδέα ή μάλλον μια απάτη είναι.
Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η ημέρα, εμείς εκεί,
από το κακό στο χειρότερο. Έρχονται και τα παιδιά
να σου ειπούν “Χριστού τη θεία γέννηση να μπω στο
αρχοντικό σου”. Ποιο αρχοντικό, μωρέ σκασμένο.
Εγώ σήμερα δεν πήγα στο καφενείο, για να γλιτώσω
τα δύο ευρώ, θα μου τα πάρετε εσείς;
Ναι, λοιπόν, να καταργηθούν οι γιορτές κι όλες οι
εκδηλώσεις για εκατό χρόνια, μέχρι να περάσει η
κρίση, εκτός εάν, αν και μεταξύ μας βρεθεί κανένας
πατριώτης με φυσικές ηγετικές ικανότητες και συμμαζέψει κράτος και λαό.
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Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Απόρησα με τις αντιδράσεις και
τις έντονες
διαμαρτυρίες
χιλιάδων Ελλήνων πολιτών,
σε όλους τους
Γράφει ο:
τόνους, γιατί
Iωάννης
μεγάλοι τηλεοΚαραπανάγος
πτικοί σταθμοί
της Χώρας μας δεν μετέδωσαν
το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας.
Τώρα διαπιστώσαμε το αυτονόητο στη Χώρα μας; Τώρα
συνειδητοποίησαμε πως η αντικειμενική και πλουραλιστική
πληροφόρηση, από μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και
πολύ περισσότερο από κάποιον
ή κάποιους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι όνειρο
θερινής νυχτός, αφού, ανάλογα
με τις καταστάσεις που επικρατούν, προπαγανδίζει ή προπαγανδίζουν, απροκάλυπτα, υπέρ
της εκάστοτε κυβερνητικής
πολιτικής;
Είναι λυπηρό το γεγονός πως δεν έχουμε αντιληφθεί
ότι, την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, από το έτος 2010 και
μέχρι σήμερα, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης κατέχουν πρωταρ-

χικό ρόλο στην καθημερινότητά
μας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να
τιθασεύεται, να ελέγχεται και να
κατευθύνεται για να περνούν τα
μνημόνια, τα πολυνομοσχέδια
και οι πρακτικές ενάντια των
εργαζομένων. Να υπάρχουν
εργαζόμενοι μήνες απλήρωτοι,
για να φυτοζωούν και να εξαθλιωθούν και να πλουτίζουν
οι εργοδότες. Παράλληλα, το
Κράτος δεν παρεμβαίνει στους
εργοδότες αλλά νίπτει τας χείρας του, ως σύγχρονος Πόντιος
Πιλάτος, παραπέμποντας στην
υπάρχουσα εργατική νομοθεσία.
Και μην ξεχνάμε ότι η σημερινή
μας κυβέρνηση είναι αριστερή…κατ΄όνομα φυσικά.
Να τονίσω ότι την πρώτη
δημόσια παραδοχή και συγνώμη προς τον λαό, για την στάση
(προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, απόκρυψη ειδήσεων,
παρερμηνεία γεγονότων, αλλοίωση στοιχείων, καταπάτηση
των κανόνων δεοντολογίας), που
κράτησαν κατά τη διάρκεια των
μνημονίων αλλά και την περίοδο του δημοψηφίσματος, εξέφρασαν τα στελέχη του Mega,
πρόσφατα, σε έκτακτο δελτίο
των εργαζομένων και μάλιστα
δύο φορές.
Η παγκοσμιοποίηση και η
νέα ελληνική πραγματικότητα,

σε όλο της το μεγαλείο, προπαγανδίζεται ασύστολα. Τηλεοπτικοί σταθμοί δεν ξεχνούν
να προβάλουν gay parade στη
Χώρα μας, που συμμετέχουν
σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα,
καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της
κακώς εννοούμενης διαφορετικότητας, αλλά απουσίαζαν, επιδεικτικά, από το συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης.
Εκπρόσωποι του εθνομηδενισμού και του νεωτερισμού, μέσω
των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
δεν παραλείπουν να προβάλουν
εκπομπές, προσβάλλοντας χυδαία ιστορικά πρόσωπα και σύμβολα, να σπιλώνουν την εθνική
συνείδηση και να χαρακτηρίζουν
ακροδεξιούς, φασίστες ή χρυσαυγίτες όσους αγαπούν την
Ελλάδα και είναι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, σέβονται τις θυσίες
των προγόνων τους, την ένδοξη
ιστορία της Χώρας τους και είναι
ενάντια στο ξεπούλημα της εθνικής της κυριαρχίας.
Με την ευκαιρία αυτή, οφείλω να υπενθυμίσω κάποια σημαντικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Πολιτική»,
του Maurice Duvercer, όπως:
«Επεκράτησε η συνήθεια να
ονομάζουμε μέσα μαζικής ενημερώσεως τον τρόπο μεταδόσεως ειδήσεων και ιδεών, που στη-

ρίζεται στη σύγχρονη τεχνική. Τα
μέσα αυτά αποτελούν ένα πολύ
ισχυρό πολιτικό όπλο. Στα αυταρχικά καθεστώτα τα μέσα μαζικής
ενημερώσεως έχουν συνήθως
μονοπωληθεί από το κράτος.
Στα δημοκρατικά καθεστώτα,
αντίθετα, τα μέσα πληροφορήσεως δεν έχουν μονοπωληθεί όλα
από το Κράτος. Σχεδόν παντού
η τηλεόραση αποτελεί δημόσια
υπηρεσία, τουλάχιστον μέχρις
ορισμένου βαθμού. Τα μέσα
πληροφορήσεως είναι ελεύθερα
απέναντι του κράτους, όχι όμως
και απέναντι του χρήματος. Η
εξουσία της πληροφορήσεως
βρίσκεται στα χέρια της οικονομικής εξουσίας».
Επιπλέον αναφέρει: «Γενικά
ο πλούτος χρησιμεύει στην προμήθεια των μέσων, με τα οποία
γίνεται δυνατή η κατάκτηση
ή η διατήρηση της εξουσίας.
Το χρήμα επιτρέπει την αγορά
όπλων, συνειδήσεων, εφημερίδων, εκπομπών τηλεοράσεως,
μέσων προπαγάνδας, πολιτικών
ανδρών».
Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα: Κάποια μέσα μαζικής
ενημέρωσης, σήμερα, δρουν
ως φορείς διακίνησης προπαγάνδας ή όχι;
Οι απαντήσεις και τα συμπεράσματα δικά σας.

Πυρηνική σύντηξη: Η ανεξάντλητη πηγή ενέργειας!

Επιμέλεια:
Πάτερ
Τσαμπίκος Πετρόπουλος

Η ενέργεια της πυρηνικής σύντηξης προσφέρει
την προοπτική μιας σχεδόν ανεξάντλητης πηγή
ενέργειας για τις μελλοντικές γενιές, που θα φέρει
επανάσταση στον ανθρώπινο πολιτισμό.
Πολλοί επιστήμονες έχουν αφιερώσει τη ζωή
τους σε αυτή την προσπάθεια, αλλά παρουσιάζει
επίσης μέχρι στιγμής ανυπέρβλητες επιστημονικές
προκλήσεις.
Η πυρηνική σύντηξη (το αντίθετο της πυρηνικής
σχάσης, η οποία χρησιμοποιείται στους σημερινούς
πυρηνικούς αντιδραστήρες) είναι η μέθοδος που
προσπαθεί να αναπαράγει με ελεγχόμενη διαδικασία
τον τρόπο που ο Ήλιος δημιουργεί αέναα τη δική
του ενέργεια και οι βόμβες υδρογόνου εκρήγνυνται.
Η πυρηνική σύντηξη, η ενέργεια που τροφοδοτεί
τον Ήλιο και τα άλλα αστέρια, είναι η κύρια πηγή
ενέργειας στο Σύμπαν!!
Αποτελεί το όνειρο των επιστημόνων εδώ και δεκαετίες αφού θα επιτρέψει την παραγωγή απεριόριστης και «καθαρής» ενέργειας. Έτσι η ανθρωπότητα
θα μπορεί (θεωρητικά) να υπερκαλύπτει τις ολοένα
αυξανόμενες ενεργειακές της ανάγκες με εξαιρετικά χαμηλό κόστος και χωρίς να επιβαρύνεται το
περιβάλλον.
Επίκεντρο της έρευνας σε αυτόν τον τομέα είναι η
εγκατάσταση NIF στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence
Livermore στις ΗΠΑ. Εκεί πραγματοποιούνται σχετικά πειράματα με τη χρήση πανίσχυρων λέιζερ. Στο
τελευταίο πείραμα για πρώτη φορά οι ερευνητές
κατάφεραν να περάσουν το λεγόμενο «κρίσιμο
ορόσημο», δηλαδή να παραγάγουν περισσότερη
ενέργεια από όση χρησιμοποίησαν για να πυροδοτήσουν την πυρηνική αντίδραση.
Στο NIF (National Ignition Facility), στην Καλιφόρνια, κόστους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
που έχει μέγεθος ποδοσφαιρικού γηπέδου και
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009, 192 ισχυρές
ακτίνες λέιζερ (η κάθε μια από τις οποίες ταξιδεύει
με ταχύτητα περίπου 300 μέτρων σε ένα χιλιοστό
του δευτερολέπτου, για να συγκλίνουν όλες ταυτόχρονα στον στόχο, δημιουργώντας θερμοκρασίες
και πιέσεις που μόνο στους πυρήνες των άστρων

υπάρχουν) συγκλίνουν στο στόχο τους, που είναι μια
κάψουλα από χρυσό. Αυτή περιβάλλει ένα μικροσκοπικό πλαστικό σφαιρίδιο διαμέτρου μόλις δύο
χιλιοστών, το οποίο περιέχει το πυρηνικό καύσιμο
(πλάσμα από δευτέριο και τρίτιο, δύο βαριά ισότοπα
του υδρογόνου).
Η συγκεντρωμένη ενέργεια των λέιζερ αυξάνει την
θερμοκρασία του στόχου έως τα 50 εκατ. βαθμούς
Κελσίου και έτσι θέτει σε κίνηση τις πυρηνικές
αντιδράσεις (σύντηξη των πυρήνων δευτερίου και
τριτίου), με «παράπλευρο» αποτέλεσμα την παραγωγή νετρονίων και κυρίως έκλυση ενέργειας. Για
να έχει πραγματικό όφελος η όλη διαδικασία, θα
πρέπει η παραγόμενη ενέργεια να είναι όσο γίνεται
μεγαλύτερη από αυτήν που χρησιμοποιείται για τα
λέιζερ – και αυτό, έστω και οριακά, επιτεύχθηκε για
πρώτη φορά (παρήχθησαν 15 έως 17 κιλοτζάουλ
ενέργειας).
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον φυσικό Ομάρ
Χαρικέιν, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ,
το «Science» και το «New Scientist». Όπως είπε ο
Ομάρ Χαρικέιν, «υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να
γίνει και αρκετά προβλήματα φυσικής που πρέπει
να αντιμετωπιστούν, προτού φθάσουμε στο τέρμα
του δρόμου», πρόσθεσε όμως ότι «πρόκειται για μια
από τις πιο υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες
που θα μπορούσαν ποτέ να αναπτυχθούν».
Μια ακόμη σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη
πυρηνικής σύντηξης και την παραγωγή ανεξάντλητης, καθαρής ενέργειας είναι αυτή που υλοποιείται
στον Διεθνή Πειραματικό Θερμοπυρηνικό Αντιδραστήρα (ITER), ο οποίος κατασκευάζεται στο Κανταράς της Γαλλίας. Στον κεντρικό αντιδραστήρα του
ITER, μαγνητικά πεδία θα συγκρατούν μετέωρη και
παγιδευμένη μια ποσότητα υδρογόνου σε ακραίες
καταστάσεις θερμοκρασίας και πίεσης, αρκετής
για να διατηρήσει τις αντιδράσεις σύντηξης. Τα
μαγνητικά πεδία είναι σήμερα η μόνη τεχνολογία
που μπορεί να κρατήσει το υπέρθερμο αέριο μακριά
από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα.
Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ¨

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Σελ. 5

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ...

Αλεξάνδρα
Μαυροπούλου
Φιλόλογος
Μια Λαοθάλασσα έγινε οργή
Λαού. Ένας λαός ανώτερος των
περιστάσεων ,ανώτερος της ηγεσίας του,έγραψε μια νέα χρυσή
σελίδα στην ιστορική του πορεία.
Κατέδειξε ότι και ακέφαλος έχει
φωνή Στεντόρια, που μπορεί να
ακουστεί απ’άκρη σ’άκρη. Που
μπορεί και θυμίζει, ότι ο Μέγας

Στρατηλάτης της Αλέξανδρος,
από τα βάθη των αιώνων καθοδηγεί και υπενθυμίζει, ότι το Πολιτιστικό του έργο έφτασε μέχρι
την Ινδία, τον Υδάσπη ποταμό,
στα βάθη της Ασίας. Όλοι οι δρόμοι στις 21 του Γενάρη το 2018
οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη..
Ποιοι απουσίαζαν; Oι πραγματικοί ένοχοι μήπως; Oι ψοφοδεείς που κινούνται από εξωγενείςπαράγοντες;
Οι γνωστοί άγνωστοι δοσίλογοι που θέλουν ένα Ελληνσμό να
συρρικνώνεται;
Αυτοί που φίμωσαν τηνΑμφίπολη την ώρα που ήταν έτοιμη
να αποκαλύψει ότι οι τάφοι των
Επιφανών προγόνων είναι εκεί
στην Μακεδονία;

Γιατί οι διαπραγματευτές των
υπόγειων διαδρομών διαπραγματεύονται το αδιαπραγμάτευτο;….
Αυτό που κατέδειξε το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης,
ήταν ότι ο ηγεσίες υπάρχουν
Ελέω Λαού που γίνεται « μπροστάρης»αυτός και ανατρέπει την
μέχρι σήμερα ισορροπία σχέσης
Κυριαρχουμένων και Κυριάρχων.
Η νέα και ρωμαλέα Ελληνική
δύναμη από το βορρά, που
προφητικά μετά ταΣυνέδρια
στον Ισθμό το 336 και335 π.χ. o
Αρχαίος Ρήτορας Ισοκράτης και o
Στρατηγός Φωκίων ,πίστευαν ότι
θα ενώσει τους Έλληνες, για ν’
ανοίξει νέους ορίζοντες, μίλησε
και βροντοφώναξε..

Αποδείχθηκε ότι ο Ελληνικός
Λαός, που εδώ καιχρόνια βάλλεται εκ των Έσω και εκ των Έξω
, επιτίθεται και εκπλήσσει.Δίνει
χώρο στην καρδιά του να εκφραστεί, να ακουστεί.Ενεργοποιεί τις
σωματικές του, τις Πνευματικές
του δυνάμεις και τις ψυχικές και
ανοίγει διάπλατα τις προοπτικές
για να τον δουν ως μοναδικό
Λαό, ως Λαό που βιώνει την
παραχάραξη της ιστορίας του και
διαμαρτύρεται δυναμικά...
Ένας τέτοιος Λαός δε φιμώνεται.
Δε γίνεται υπήκοος, ούτε αντικείμενο της ιστορίας.
Η ιστορία δεν προχωρεί ερήμην της...

Νεοέλληνα συνέχισε τον ύπνο σου

Α

ποτελεί “αξίωμα” ότι όλες οι
ενέργειες των ανθρώπων κρίνονται “εκ του αποτελέσματος”.
Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι οι διεθνείς τοκογλύφοι και ευρωβασανιστές
μας, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει
το σχέδιο της καταστροφής
της πατρίδας μας, ήξεραν πολύ
καλά τι έκαναν.
Ήξεραν λοιπόν αυτοί πόσο ηλίθιος και βλάκας λαός είμαστε.
Παρά το γεγονός ότι είμαστε
στα 8(;) χρόνια μνημονίων, υπάρχουν
ακόμη και σήμερα αφελείς; ή μήπως
χρήσιμοι ηλίθιοι του συστήματος, οι
οποίοι εξακολουθούν να ψηφίζουν και να
είναι... οπαδοί των πολιτικών, οι οποίοι μας
έφεραν αυτή την αθλιότητα της φτώχιας
και της κατάπτωσης της ηθικής αλλά και
των αξιών.
Μας έκοψαν μισθούς, συντάξεις, έφυγαν
όλες οι επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέψουν

Έ

τσι υπέγραφε τις
γελοιογραφίες ο
Βαγγέλης Διαμαντής που μας άφησε
πρόωρα και βύθισε στο
Γράφει ο:
πένθος όχι μόνο την
Χρήστος
Οικογένειά του αλλά και
Παντελέου
ολόκληρη τη Περαχώρα.
Είχα την τύχη να παρακολουθήσω την
πορεία αυτού του Άγγελου, γιατί σίγουρα
τέτοιους ανθρώπους ο Θεός τους θέλει
κοντά του. Ήταν δεν ήταν 7-8 χρονών και
ερχόταν στην ταβέρνα που διατηρούσε η
οικογένειά του. Είχε εξ΄ άλλου αναλάβει
πολύ πριν τις ευθύνες της ταβέρνας μιας
και ο πατέρας του τον άφηνε στις καλοκαιρινές διακοπές να επιβλέπει [δήθεν]
τους μαστόρους που θα έκαναν το ετήσιο
βάψιμο του μαγαζιού. Ήταν φυσικά και η
γιαγιά Κασσιανή που είχε ταυτιστεί μαζί
της. Την λάτρευε αλλά και αυτή ποτέ δεν
τον μάλωσε. Τον υπεραγαπούσε. Είχαν
μιαν ιδιαίτερη σχέση αφού πέρναγαν τα
βράδια μαζί, όταν ο Αντώνης και η Μαρία
ήταν στο μαγαζί. Μπήκε από μικρός στη
δουλειά και δεν την φοβήθηκε.
-Βαγγέλη σήμερα είναι Παρασκευή και
αν δεν βοηθήσεις, θα πω του μπαμπά να
σε στείλει σπίτι, του έλεγα.
-Πες του ας πάω σπίτι, μου απαντούσε.
Φυσικά δεν μπορούσε να γίνει κάτι
τέτοιο γιατί και η γιαγιά ήταν στο μαγαζί
και βοηθούσε. Δεν μπορούσε μικρό παιδί
να μένει μόνο στο σπίτι. Το Σάββατο

τα δάνεια με τα οποία “στήθηκαν”. Έφυγαν
οι νέοι μας, οι οποίοι σπούδασαν με δικά
μας χρήματα και πήγαν καθόλα έτοιμοι να
προσφέρουν γνώση και παραγωγικότητα
σε κράτη της Ευρώπης και των... ευρωβασανιστών μας!
Συμπολίτες μας αυτοκτονούν, ζουν από
τα συσσίτια, μας έκοψαν τα φάρμακα,
μας εξαθλίωσαν, μας αποχαύνωσαν με
το φτηνό και... φθηνό θέαμα, ανθεί πλέον
σ’ αυτόν τον τόπο ο τζόγος και η πορνεία.
Ποια είναι όμως η αντίδραση σ’ αυτό το
σχέδιο της αποσύνθεσης της κοινωνίας
μας και το ξεπούλημα της πατρίδας; Καμία,
απολύτως καμία! Ο λαός μας κοιμάται
απαθής μετά τα δελτία ειδήσεων των 8!
Ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι
στη δικτατορία της... δημοκρατίας που
ζούμε, αν δεν σηκωθεί από τον καναπέ
και να αντισταθεί, τότε “κατ’ επίφασιν”
δημοκράτες και αριστεροί που τον καταδυναστεύουν γελάνε με τους βλάκες

που κυβερνούν, όχι ανθρώπους αλλά ένα
κοπάδι φοβισμένων προβάτων.
Φίλοι μου, κανένας άνθρωπος ή λαός
σώθηκε που σεβόταν τις αλυσίδες που
τον έδεναν. Καμία σωτηρία δεν πρόκειται
να έρθει από τον ουρανό, ούτε φυσικά
από αυτούς τους δήθεν δεξιούς ή νοικοκυραίους, πολύ δε περισσότερο από
αυτούς τους... αριστερούς με το... ηθικό
πλεονέκτημα.
ΥΓ1: Ο... κάποιος Παπαδήμος για αποδοχές 2.238.484€ πλήρωσε 511€ φόρο!
Εσύ, εγώ, ο οποιοσδήποτε... φουκαράς
πόσο;
ΥΓ2: Διάλογος μεταξύ δημοσιογράφου
και τραπεζίτη:
Δημ.: Εγώ θα τους βαστώ ανημέρωτους
κι εσύ φτωχούς και χρεωμένους.
Τραπεζ.: Πλην όμως και οι δυο μας θα τους
πείσουμε ότι φταίνε.
Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

VADI
όμως όταν τον απειλούσα γινόταν άλλος
άνθρωπος. Πήγαινε σε όλα τα τραπέζια
και ήταν εξυπηρετικότατος. Γιατί όμως; Τα
Σάββατα ερχόταν από την Αθήνα ο φίλος
του και συνομήλικος Σπύρος Φόρτης
[Κορυφής] και δεν ήθελε να λείπει από το
μαγαζί. Συνήθως ήταν μεγάλη παρέα και
έπιαναν ένα γωνιακό τραπέζι. Αμέσως ο
Βαγγέλης εξαφανιζόταν. Τον αναζητούσα.
Πουθενά δεν τον έβλεπα. Μετά από ώρα
εμφανιζόταν σαν βρεγμένη γάτα. Με
ρωτούσε αν θέλω βοήθεια. Ο Σπύρος
καθόταν κι αυτός στο τραπέζι θυμωμένος
και με γυρισμένη την πλάτη.
-Τι έγινε ρε Βαγγέλη! Ο Σπύρος τι έχει;
Του έλεγα.
-Τίποτα μωρέ, μου απαντούσε με μια
βαθιά στεναχώρια ζωγραφισμένη στο
πρόσωπό του.
Πάντα η κατάληξή τους ήταν η φιλονικία, αφού και οι δύο ήταν δυνατοί
χαρακτήρες. Όσο η ώρα πέρναγε κάτι
θα έλεγε η μαμά του Σπύρου ή κάποιος
άλλος και η συμφιλίωση επέρχονταν. Με
τον καιρό άλλαξαν τα πράγματα. Μετά τον
τσακωμό ο Βαγγέλης καθόταν στο ταμείο
και έγραφε σημειώματα και μου τα έδινε
να τα δώσω του Σπύρου.
-Μη το διαβάσεις! Σε βλέπω, με προειδοποιούσε.
Ο Σπύρος πάλι μου ζητούσε μπλοκ και
στυλό και με βομβάρδιζε και αυτός με
ραβασάκια για τον Βαγγέλη.
Μετά από λίγο πάλι τους χάναμε. Τα

είχαν βρει. Μια μέρα ούτε ραβασάκι ούτε
προσπάθειες συμφιλίωσης. Παίρνω λοιπόν ένα χαρτάκι και γράφω.
-Σπύρο, συγνώμη εγώ φταίω και το
δίνω στο Σπύρο.
Σηκώνεται ο Σπύρος και πάει στον μουτρωμένο Βαγγέλη και του λέει.
-Όχι, Βαγγέλη εγώ έφταιγα.
Χαρά ο Βαγγέλης, τον αγκάλιασε και
βγήκαν στον κήπο να παίξουν.
Του άρεσε να κάθετε σ΄ ένα τραπέζι
και να ζωγραφίζει, όχι με το χέρι αλλά την
φαντασία και την παιδική του καρδιά. Του
ζητήσαμε από το πρώτο φίλο της εφημερίδας να ζωγραφίζει τις γελοιογραφίες
της εφημερίδας «το κόκκινο αυτί». Πάντα
συνεπέστατος και άψογος. Κρίμα που δεν
ακολούθησε αυτό που τον συνάρπαζε
και το έκανε πρώτα με την καρδιά. Δεν
μπορώ να φανταστώ που θα μπορούσε να
φτάσει αυτό το παιδί ΑΝ η τύχη δεν του
γύριζε την πλάτη. Ταλαιπωρήθηκε με την
ασθένειά του και δεν το άξιζε. Τα μηνύματά μου είναι ακόμα στο fb του που τον
ενθάρρυνα να συνεχίσουν την προσπάθεια
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου Περαχώρας, όπου ήταν μέλος,
για τη δημιουργία θεατρικής ομάδας στην
Περαχώρα. Ήθελε, ήθελε, μα… αυτή είναι
η ματαιότητα της ζωής! Προσπαθείς να
φτιάξεις τον κόσμο, τα μυαλά σε μια νύχτα,
αφού δεν σου μένει πολύ ζωή για δεύτερη
νύχτα. Αντίο VADI, κουράγιο στα παιδάκια
σου και στους γονείς σου!

Λέσχη ανάγνωσης
Λουτρακίου
Συντονιστής: Νίκος Παπανικολάου
Η Λέσχη ανάγνωσης Λουτρακίου άρχισε να λειτουργεί από τον
Ιανουάριο του 2012 και ήδη μπήκε στον έβδομο χρόνο λειτουργίας της. Έχουμε διαβάσει 69 βιβλία μέχρι τώρα ελλήνων και ξέων
λογοτεχνών. Αναφέρουνε ενδεικτικά τους συγγραφείς: ΚαλπούζοςΘέμελης-Καμύ- Ρεμάρκ-Τσέχωφ- Όσκαρ Ουάιλντ-Κάφκα-Καραγάτσης-Ζουργός- Καζαντζάκης- Χατζής- Λιβανελί-Γιόζεφ Ροτ- Διδώ
Σωτηρίου- Βάργκας Λιόσα-Κοέλιο-Μάρω Δούκα- ΝτοστογιέφσκιΞανθούλης-Μυριβίλης-Μπάρτζης-Μπούλιαρη-Βιζυηνός-Βαμβουνάκη-Μπαλτζάκ-Παπαδιαμάντης-Ροϊδης-Χωμενίδης-ΣκαμπαρδώνηςΚόντογλου- Μ. Γκανάς- Άλκη Ζέη- Κονδυλάκης-Κομανταρέας- Λ.
Τολστόι-Καβάφης.
Οι συναντήσεις γίνονται μια φορά το μήνα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Λουτρακίου. Σ’ αυτές συζητούμε για το βιβλίο που διαβάσαμε
κατά τη διάρκεια του μήνα στο σπίτι μας. Οι συναντήσεις μας είναι
ανοιχτές στα Μέλη της Λέσχης και στους φίλους του βιβλίου. Θα
ήταν χαρά μας να εμπλουτίσετε τη Λέσχη μας με την παρουσία σας.
ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ
Γιατί το βιβλίο ανοίγει μπροστά μας έναν άλλο κόσμο, μια άλλη
ζωή, φανταστική και πραγματική. Γιατί ένα βιβλίο μας ταξιδεύει
εκεί που η δική μας φαντασία «αρνείται» να μας πάει. Γιατί από τα
βιβλία γνωρίζουμε την καρδιά και το μυαλό σπουδαίων ανθρώπων.
Γιατί διαβάζοντας απολαμβάνουμε την τέχνη του γραπτού λόγου,
στον οποίο οι λέξεις αποκτούν όλη τη δύναμή τους. Γιατί με το
διάβασμα φεύγουμε από τα καθημερινά τα βαρετά πράγματα.
Γιατί η ίδια η απόλαυση της ανάγνωσης ανανεώνει συνεχώς την επιθυμία μας γι’ αυτήν τελικά
Γιατί
τα Βιβλία δίνουν νόημα στη ζωή μας. Γιατί τα βιβλία τελικά είναι οι
καλύτεροι φίλοι μας. Καλέσαμε αρκετούς έλληνες συγγραφείς και
μας ανέλυσαν το έργο τους.
(Καλπούζος –
Μπάρτζης – Ξανθούλης – Χωμενίδης – Μπούλιαρη – Στεφανάκης
Δ. Καραγιάννης ).
Η ενέργειά μας αυτή σκοπό έχει πέρα από τη δική μας ευχαρίστηση
και την ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αλλά και
άλλες δραστηριότητες όπως, εκδρομές , θεατρικές παραστάσεις,
συνεστιάσεις, και καθημερινές συναντήσεις με ανταλλαγή απόψεων.
Είναι ακόμα μια πνευματική δραστηριότητα που συμπληρώνει τις
άλλες δραστηριότητες του Δήμου Λουτρακίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6974275853
Email ni-pa@ otenet.gr
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου.
Απ. Καλαντζής

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

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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ΕΆΝ Η ΚΑΡΔΙΆ ΜΑΣ
ΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΤΟΎΣ ΒΓΆΖΕΙ ΕΚΤΌΣ ΒΟΥΛΉΣ!
ΚΑΝΕΊΣ
ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ
Πρωτοκλασάτοι εκτός
Β. Βεκούσης
Με πολύ σεβασμό στον αναγνώστη, για
όσους γεννηθήκαμε σε αυτό τον τόπο, για
όσους αγαπούν τη χώρα και μοχθούμε και
πασχίζουμε κάθε μέρα για πιο ανθρώπινη
ζωή, για το μέλλον των παιδιών μας, πάντα θα πρέπει να αισθανόμαστε δεμένοι
με το παρελθόν μας, με τις ρίζες μας τις
προγονικές. Αυτές θα αποτελούν τα θεμέλια των σπιτιών μας, την ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
Να μην ξεχνάμε όλοι οι Έλληνες και
όλοι οι φίλοι μας, και όχι μόνο, ανά τον
πολιτισμένο κόσμο, πως η μητέρα της
Δημοκρατίας και του ανθρωπισμού είναι
η ΕΛΛΑΔΑ. Η ΕΛΛΑΔΑ με τη μεγαλύτερη
ιστορία του πλανήτη μας. Στην ελληνική
γλώσσα γράφτηκαν τα αθάνατα έργα
των αρχαίων Ελλήνων σοφών, ιστορικών,
ποιητών, καθώς και ολόκληρη η Καινή
Διαθήκη.
Τη Λατινική, που σήμερα δεν τη μιλούν,
από αυτήν δημιουργήθηκαν: η ιταλική, η
γαλλική, η ισπανική, η πορτογαλική, η
ρουμανική, η γερμανική, από την οποία
προήλθαν η αγγλική, η ολλανδική, η δανική, η νορβηγική, η σουηδική, η σλαβική,
η πολωνική, τσέχικη, βουλγάρικη κλπ.
Ιστορικό δίδαγμα: Όταν όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες έχουμε την ΕΛΛΑΔΑ στην καρδιά μας, ουδείς δεν μπορεί
να τη βλάψει.

Βουλής, μια εφημερίδα
γράφει,
αυτούς ψήφισε ο λαός, μα οι
ψήφοι πήγαν στράφι!

Επίκαιρα Κείμενα
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓ.

Ψήφους πήρανε αρκετούς,
γίναν πρωτοκλασάτοι,
μα σαν τα ηνία έλαβαν, η
πράξη ήταν φευγάτη!

Και τις φωτογραφίες τους έχει
η εφημερίδα,
διαπιστώνεις σαν τις δεις πως είν’ τρανή
μερίδα!
Όντως πρωτοκλασάτοι δυστυχώς, όπου
κατέχουν θώκο,
αλλά σε όσα έταξαν, μετά κάνανε... μόκο!
Τζανακόπουλος, Κουρουπλής, Αχτσιόγλου,
Κατρούγκαλος, Σταθάκης,
στη μόστρα κι άλλοι υπουργοί, φυσικά κι ο
Πολάκης!
Όλοι πράξαν λίγο πολύ κάτι που δεν αρέσει,
οι υποσχέσεις κι οι αποφάσεις τους για μας
βγήκανε φέσι!
Αχ υπουργέ Κατρούγκαλε, εσύ και ο Πολάκης,
ψήφους στις νέες εκλογές θα χάσετε...
πολλάκις!
Όλοι οι εικονιζόμενοι έταξαν μα δεν πράξαν,
γι’ αυτό παράπονα και θυμό απ’ το λαό
εισπράξαν!
Στις ψήφους όλα θα φανούν, μια κι ο λαός θα
κρίνει,

Ιανουάριος 2018

Ένας πνευματικός
ΦΙΛΟΣ μάς αποχαιρετά

Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έχει αποσυρθεί από τη
Γράφει ο
δημόσια ζωή για λόγους
Δημήτρης Κ. υγείας: Καρκίνος στους λεμΧρυσούλας
φαδένες. Η αποχαιρετιστήρια επιστολή που ακολουθεί
εστάλη από τον συγγραφέα στους φίλους
του. (Ένα μέρος του σοφού μηνύματός του
αναφέρουμε εδώ).
“Αν ο Θεός ξεχνούσε για μια στιγμή ότι είμαι
μαριονέτα φτιαγμένη από κουρέλια και μου
χάριζε ένα κομμάτι ζωή, ίσως δε θα έλεγα
αυτά που σκέπτομαι, αλλά σίγουρα θα σκεπτόμουνα όλα αυτά που λέω εδώ:
Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι γι’ αυτό
που αξίζουν, αλλά γι’ αυτό που σημαίνουν.
Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πολύ,
γιατί κάθε λεπτό που κλείνουμε τα μάτια,
χάνουμε εξήντα δευτερόλεπτα φως. Θα
άκουσα όταν οι άλλοι μιλούσαν και πόσο θα
απολάμβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα!..
Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομματάκι ζωή,
θα ντυνόμουν λιτά, θα ξάπλωνα μπρούμυτα
στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μόνο το
σώμα, αλλά και την ψυχή μου.
Θεέ μου, αν είχε ένα κομμάτι ζωή... Δε θα
άφηνα να περάσει ούτε μια μέρα χωρίς να
πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους
αγαπώ. Θα έκανα κάθε άνδρα και γυναίκα
να πιστέψουν ότι είναι αγαπητοί μου και θα
ζούσα ερωτευμένος με τον έρωτα. Στους
ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν
να νομίζουν ότι παύουν να ερωτεύονται
όταν γερνούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι
γερνούν όταν παύουν να ερωτεύονται. Στο
παιδί θα έδινα φτερά, αλλά θα το άφηνα να

μάθει μόνο του να πετάει. Στους γέρους θα
έδειχνα ότι το θάνατο δεν τον φέρνουν τα
γηρατειά, αλλά η λήθη.
Έμαθα τόσα πράγματα από σας τους
ανθρώπους... Έμαθα πως όλοι θέλουν να
ζήσουν στην κορυφή του βουνού, χωρίς να
γνωρίζουν ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται
στον τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρημνη
πλαγιά...
Έμαθα πως όταν το νεογέννητο σφίγγει
στη μικρή παλάμη του, για πρώτη φορά, το
δάχτυλο του πατέρα του, το αιχμαλωτίζει για
πάντα!.. Να λες πάντα αυτό που νιώθεις και
να κάνεις αυτό που σκέπτεσαι. Αν ήξερα ότι
σήμερα θα ήταν η τελευταία φορά που θα σ’
έβλεπα να κοιμάσαι, θα σ’ αγκάλιαζα σφιχτά
και θα προσευχόμουν στον Κύριο, για να
μπορέσω να γίνω ο φύλακας της ψυχής σου.
Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε
νέος είτε γέρος. Σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βλέπεις τους ανθρώπους
που αγαπάς. Γι’ αυτό μην περιμένεις άλλο,
κάν’ το σήμερα, γιατί το αύριο δεν θα έρθει
ποτέ, θα μετανιώσεις σίγουρα για τη μέρα
που δεν βρήκες χρόνο για ένα χαμόγελο, μια
αγκαλιά, ένα φιλί!..
Βρες χρόνο για να τους πεις “συγνώμη”,
“συγχώρεσέ με”, “παρακαλώ - ευχαριστώ”, κι
όλα τα λόγια της αγάπης που ξέρεις. Ξεκίνα
να κάνεις πράξη τα όνειρά σου. Τώρα είναι
η ώρα”...
Gabriel Garcia Marquez - Βραβείο Νόμπελ
Λογοτεχνίας - 1982. “Ένας απλός διαβιβαστής ενός πανανθρώπινου μηνύματος - Η
αγάπη είναι η ΠΗΓΗ όλων των ΘΑΥΜΑΤΩΝ
του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ”

ΣΥΓΓΝΩΜΗ!!!
Μια λέξη που δείχνει το μεγαλείο κάθε ανθρώπου.
Μια λέξη που χαρακτηρίζει την ποιότητα κάθε ανθρώπου
όταν αναγνωρίζειτα
λάθη του.
Η αδιαφορία της
Δημοτικής Αρχής του
κ. Γκιώνη και ορισμέΓράφει ο
νων άμαθωνσυνερΔημήτρης
γατών τουκορυφώΛάμπρου
νεται.
Τ. Σύμβουλος
Το εγώ τους δεν
Πισίων
τους αφήνει να καταλάβουν ότι έχουν
φτάσει στο ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ. Ότι ήταν να
δώσουν στο Τοπικό Διαμέρισμα Πισίων
το έδωσαν. Δηλαδή ΤΙΠΟΤΑ .
Μια Δημοτική Αρχή που ήταν 4 χρόνια
στην εξουσία με διάλειμμα 3,5χρόνια
από τονκ. Λογοθέτη, τώρα φτάνει σιγά
σιγά στο τέλος άλλων 5 χρόνων και
ακόμηβάζει δήθενγια το Τ.Δ. Πισίων
έργα για τον προσεχή χρόνο 2018 ενώ
θα έπρεπε ναείχε κάνει κάποιοέργο από
την αρχή και όχι προεκλογικά.
Συγκεκριμένα ας μου επιτραπεί να
αναφερθώ για δυο συνεργάτες τηςΔ.
Αρχής, τον Πρόεδρο των Πισίων και τον
Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, οι οποίοι μάλλον
έχουν έρθει απόαλλο πλανήτη.
Η αδιαφορία τους και η ανικανοτητά
τους δεν έχει όρια. Α) Αναφέρω στον
Πρόεδρο των Πισίων στο Δ.Σ. γιατί δεν
έβαλε κάποιοναγροτικό δρόμο στοπρόγραμμα της Περιφέρειας για άσφαλτο
σε κτηνοτροφικές καλλιέργειεςόπως η
στάνητου αείμνηστου Ηλία Ρούσση στην
οποία ζει η μητέρα του με προβλήματαυγείας, έχοντας 15 ζώα και απαντά χωρίς
σεβασμό στην μνήμη ενός έντιμου και
αγαπητού μας πατριώτη ότιπέθανε τα
πούλησε και δεν το βάζω.
Του φέρνω αποδείξεις με φωτό δείχνοντας την Αργυρώ Ρούσση με τα ζώα
και απαντάπεριφρονητικά :όποιος έχει
15 ζώα θα του πάμε και άσφαλτο;
Ο Πρόεδρος κ. ΓΚίκα είναι για να
προτείνει και να απαιτεί από τηνκάθε Δ.

Αρχή για τοκαλό του τόπου. Είσαι στην
ίδια παράταξη με τον κ. Γκιώνη και θαέπρεπε να βάλειςόχι 1 αλλά 5 δρόμους
και όχι να είσαι αιχμάλωτος της Δ. Αρχής
αφούαπαιτείς μόνο ναγίνονται τα δικά
σου οικογενειακά συμφέροντα.
Καλεί γενική συνέλευση κατοίκων
(αποτέλεσμα δικής μου πίεσης) τηνοποία
την βάζειεργάσιμη ώρα στις 11 το πρωί
καθημερινή στις 28-12-2017, σε ένα
ψυχρόχώρο χωρίςθέρμανση, χειμώνα
στο κοινοτικό γραφείο Πισίων με χωρητικότητα λίγωνανθρώπων μεπονηρό
σκοπό ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν
λιγότεροι.Ζητώντας του νααλλάξει τηνημερομηνία και ώρα απάντησε :εγώ είμαι
ο Πρόεδρος και ορίζω..
Αυτό μας θυμίζει άλλες αξέχαστες
εποχές. Να του θυμίσω ότι οΠρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου που θεσμικά είναι
ανώτερος από αυτόν άλλαξε το δικό του
Συμβούλιο από 29σε 28-12-2017.
Εσείς είστε ανώτερος κ. Γκίκα; Μήπως
έχετε στοιχεία παλαιών χρόνωνόπου
είστε οαποφασίζω και διατάζω; Μήπως
έχετε σκοπό να καταλύσετε την Δημοκρατία;
Β) Αναφέρεις στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ ότι το δίκτυο ύδρευσης στονΣχοίνο
είναι άνω των40 ετών με πολλά σπασίματα μέσα σε λίγους μήνες άρα παλαιομένο και μεπιθανές εστίεςμόλυνσης, σε
συνδιασμό με τον νόμο 1069/1980 άθρο
13 ο οποίος απαιτείαντικατάστασηκαι
κάνει ( ας μου επιτραπεί η έκφραση )
τον μουγκό. Είναι τοκαινούργιο τους
τέχνασμαη σιωπή αφού είναι αδιάφοροι. - Άφησε τον Σχοίνο χωρίς νερό μια
εβδομάδα το καλοκαίρι και απαντάότι
δεν είχε 500 ευρώνα στείλει βυτίο στις
δεξαμενές. - Έδωσε υπόσχεση να δει τις
υδρομαστεύσεις αλλά έχασε τον δρόμο.
Συγκρίνετε τα παρακάτω με τα προαναφερόμενα.
Έβαλε τακτικά θέματα στο συμβούλιο
της ΔΕΥΑΛ τα εξής:1) Μεταφορά νερού
με βυτία στα Στραβά 2) Πληρωμές

βυτίων που πήγαν νερό στον Δήμο μας
το καλοκαίρι. Εμείς είμαστε από άλλον
Δήμο 3)Αλλαγή δικτύου στην Περαχώρα. Θα μπορούσατε να βάζατε και
τονΣχοίνο-Πίσια άσχετα αν γινόταν.Θα
σας είμασταν ευγνώμων, μόνο που σας
λείπει εξυπνάδακαι ελιγμός.
Άρα το χωριό μου το προσέχω και
εσάς δεν σας βρίσκω στον χάρτη.
Εδώ φαίνετε η ανικανότητα του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ.Κ.ΘΥΜΗ να σκεφτείς
το εξής: όποιος ζητά από εσάς παροχή
νερού στηνσύμβαση γράφειθα σου παρέχω ποιοτικό νερό.
ΕΣΥ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕΣ ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Άρα είσαι παράνομοςκαι καλύτερα να
παραιτηθείτε μήπως δούμε μια άσπρη
μέρα στοντόπο μου. Μην είστε εγωιστής
για την καρέκλα μπορει να υπάρχουν
καιάλλοι καλύτεροιαπό εσας κ. Πρόεδρε
της ΔΕΥΑΛ.
Είπα στο Δ.Σ. τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ
ανεπαρκή με τις πιο πάνωαποδείξεις και
μουαπάντησε σου ανταποδίδω.... Αλήθεια εγώ σε τι είμαι ανεπαρκής; Μάλλον
πάθατε μπλάκάουτ και σύγχυση.
Μάλλον κάποιοι πρέπει να ξαναπάνε
στα θρανία για να μάθουν να ερμηνεύουν τονελληνικό λόγο διότι παρατηρώ
πολλά κενά.
Σας ενοχλεί που σας κάνω κριτική και
φωνάζω για το καλό του τόπου μου;
Είπατε ότι έχω προσωπικά μαζί σας.
Δεν μου έχετε κάνει κάτι στηνκοινωνία
που ζούμεαλλά μάθετε να δέχεστε τα
σχολιά μου αφού δείχνετε αδιαφορία
για τοΤοπικό Διαμέρισμα Πισίων. Την
λέξη προσωπικά την έχετε κάνει σημαία.
Αυτά συμβαίνουν στο Δημοτικό
Συμβούλιο κύριοι και κυρίες όπουκαθημερινά ξεγυμνώνονταιπολιτικά διάφοροι
αιρετοί.
Άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να
ζητούν ΣΥΓΝΩΜΗ για τις σκόπιμεςλάθος
επιλογές.
Τοπικός Σύμβουλος Πισίων,
Δημήτριος Π. Λάμπρου

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικό
ποδήλατο με πολλά
προγράμματα καινούργιο
σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6985644202

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
ΝΈΟΣ 20 ΧΡΟΝΏΝ 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
έχοντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο
τηλέφωνο 6949 844231
ΠΩΛΕΊΤΑΙ αγρόκτημα 15 στρέμματα στην Περαχώρα με 200 ρίζες ελιές τιμή 125 χιλιάδες ευρώ. Τηλ.
27440 21308
ΚΥΡΊΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επίσης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ.
6948 086375
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ 260
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύμα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερμανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ΧΗΜΙΚΌΣ ΜΕ MASTER ΒΙΟΧΗΜΕΊΑΣ, ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΧΗΜΕΊΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΊΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΈΣ
ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ – ΛΥΚΕΊΟΥ. ΠΕΡΙΟΧΉ ΛΟΥΤΡΆΚΙ – ΚΌΡΙΝΘΟΣ.
ΤΗΛ. 6974792047.

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τσιπουρά
Αναστασία

Λογοθεραπεύτρια
email:
anastasia_tsp@hotmail.com

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι ποικίλα και
αναφέρονται στην κινητικότητα,στην αντίληψη,στην
γνωστική ανάπτυξη και
στην νευρολογική κατάσταση ενός ατόμου. Ωστόσο
αυτό δεν προϋποθέτει την
ύπαρξη όλων αυτών των
χαρακτηριστικών σε ένα
άτομο ταυτόχρονα. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά αυτά
μπορούν να διακριθούν σε
τρεις κατηγορίες:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• Πιθανή κινητική αδεξιότητα και υπερκινητικότητα.
• Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου.
• Δυσκολία και σύγχυση στην αντίληψη του αριστεράδεξιά.
• Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών
ερεθισμάτων.
• Δυσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής,της σειράς και της διεύθυνσης.
• Αντίθεση μεταξύ της ικανότητας αντίληψης του χώρου και της δυσκολίας αντίληψης και επεξεργασίας
του γραπτού λόγου.
• Πιθανή οπτικό-αντιληπτική λειτουργική ανωμαλία
που μπορεί να εκδηλωθεί ως δυσκολία στη διάκριση
μορφών και στην οπτική μνήμη.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ
• Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά καινούργιων,ασυνήθιστων λέξεων.
• Λάθος προφορά φωνηέντων.
• Δυσκολία στην διάκριση διαφορετικών λέξεων ,που
περιέχουν τα ίδια γράμματα(π.χ της-στη)
• <<καθρεφτική ανάγνωση>> (π.χ χα-αχ).
• Πιθανή αντικατάσταση μιας λέξης από σημασιολογικά παρόμοια λέξη (π.χ σκοτεινός-μαύρος).
ΓΡΑΦΗ-ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
• Ακαταστασία γραπτού.
• Δυσανάγνωστο γραπτό.
• Λέξεις-γράμματα γραμμένα καθρεφτικά.
• Ατελή ευθυγράμμιση των λέξεων στο χαρτί.Παραλείψεις,επαναλήψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων
σε μια λέξη.
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά.
• Δυσκολία στην αυθόρμητη γραφή.
• Δυσκολία γραφής σωστών αριθμών.

Ένωση Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Νομού Κορινθίας
Η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Κορινθίας μαζί με τη Διεθνή Ένωση
Αστυνομικών, Τοπική Διοίκηση Κορινθίας, στις 10 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα
20:00, στην αίθουσα “ΜΕΚΡΙΖΗ” θα πραγματοποιήσει την ετήσια αποκριάτικη χοροεσπερίδα.
Πλούσιο μενού με ζωντανή δημοτική μουσική.
Πληροφορίες τηλ. 6948500633 και 6972643508.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

παιδικό • εφηβικό
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Γιαούρτι
Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί εύγευστο τρόπο
για την απώλεια βάρους λόγω των πρωτεϊνών
του. O οργανισμός καίει περισσότερες θερμίδες
χωνεύοντας την πρωτεΐνη σε σχέση με τους
υδατάνθρακες. Όσοι τρώνε χωρίς λιπαρά, με
λίγα λιπαρά και λίγη ζάχαρη είναι αδύνατοι.
Κινόα
Η Κινόα είναι πολύ θρεπτική και ανήκει στο
πρόγραμμα απώλειας βάρους. Το συγκεκριμένο
είδος ολικής άλεσης περιέχει 8 γραμμάρια πρωτεΐνης που μειώνει την όρεξη και 5 γραμμάρια
ίνας σε ένα φλιτζάνι, ενώ επιπλέον είναι εύκολο
να μαγειρευτεί σαν ρύζι. Είναι γεμάτη με θρεπτικές ουσίες όπως σίδηρος, ψευδάργυρος, σελήνιο
και βιταμίνη Ε. Για γρήγορο και ενδιαφέρον
δείπνο, αναμείξτε με λαχανικά, ξηρούς καρπούς.
Κανέλα
Έρευνες υποδεικνύουν ότι η κανέλα μπορεί
ενδεχομένως να έχει σταθεροποιητική επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό θα
μπορούσε να περιορίζει την όρεξη, ιδιαίτερα σε
ανθρώπους με διαβήτη 2. Βάλτε λίγη στον καφέ
σας, το τσάι ή το γιαούρτι και προσθέστε γλύκα
χωρίς θερμίδες.
Καυτερές πιπεριές
Οι καυτερές πιπεριές περιέχουν άγευστη ουσία,
που ονομάζεται καψαϊκίνη. Φαίνεται πως περιορίζει την όρεξη και επιταχύνει λόγο το μεταβολισμό αλλά για μικρό διάστημα. Oι άνθρωποι
τείνουν να τρώνε λιγότερο όταν η τροφή τους
είναι πικάντικη.
Πράσινο τσάι
Αρκετές έρευνες υποδεικνύον ότι το πράσινο
τσάι μπορεί να προάγει την απώλεια βάρους
ενεργοποιώντας τον οργανισμό ώστε να κάψει
κοιλιακό λίπος. Το πράσινο τσάι περιέχει κατεχίνες, που μπορεί παροδικά να επηρεάσουν
το μεταβολισμό. Για να λάβετε τα μεγαλύτερα
οφέλη μπορεί να χρειαστεί να πίνετε αρκετές
φορές την ημέρα(3-4φλιτζ την ημέρα).
Γκρέιπφρουτ
Ενώ το γκρέιπφρουτ δεν έχει μαγικές ιδιότη-

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

τες καύσης λίπους
μπορεί να βοηθήσει
όσους κάνουν δίαιτα
να αισθάνονται κορεσμό με λιγότερες
θερμίδες. Οι άφθονες
ποσότητες διαλυτών
ινών που έχουν χρειάζονται περισσότερο
χρόνο να χωνευτούν.
Μισό γκρέιπφρουτ
ή ένα ποτήρι χυμός Θεοδώρα
από το συγκεκριμένο
φρούτο πριν το γεύμα Μαρκέλλου
μπορεί ενδεχομένως Σύμβουλος
να βοηθήσει στον κο- Διατροφής
ρεσμό. Ετσι κατανα- Μέλος της Ελληνικής
λώνονται λιγότερες Ιατρικής Εταιρείας
θερμίδες στο γεύμα. Παχυσαρκίας
Καρπούζι
Μέλος του
Τροφές που περιέ- Ελληνικού Ιδρύματος
χουν υψηλές ποσόΓαστρεντερολογίας
τητες νερού καταλαμβάνουν περισσότερο & Διατροφής
χώρο στο στομάχι. Email:
Αυτό πληροφορεί τον thmarkellou@gmail.com
οργανισμό ότι έφαγε
αρκετά και αφήνει λιγότερο χώρο για άλλες τροφές. Πολλά φρούτα και λαχανικά είναι γεμάτα
νερό και θρεπτικές ουσίες αλλά χαμηλά σε θερμίδες. Το καρπούζι είναι καλό παράδειγμα. Είναι
πλούσια πηγή στο αντιοξειδωτικό λυκοπένιο και
προμηθεύει την ημέρα σας με βιταμίνες Α και C.
Μήλα και αχλάδια
Τα μήλα(ιδιαίτερα τα ξινόμηλα) και τα αχλάδια
είναι υψηλά σε περιεχόμενο νερού. Να τα καταναλώνετε με τα φλούδια για επιπλέον ίνες, που
θα σας κρατούν περισσότερο χρόνο χορτάτο.
‘Οχι μόνο λαμβάνετε περισσότερες ίνες αλλά
πρέπει να μασάτε και τα φρούτα, αυτό χρειάζεται
περισσότερο χρόνο και απαιτεί προσπάθεια. Στην
πραγματικότητα καίτε λίγες θερμίδες μασώντας,
σε αντίθεση με το ρούφηγμα του smoothie.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

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
ΔΙΔΑΚΤΩΡ 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

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Η κουλτούρα της διαφθοράς.

Η

πολιτική διαφθορά, ως
«ανάρμοστη σχέση μεταξύ αγοράς και πολιτικής»,
δηλαδή ως διαπλοκή, κατέστη
μέρος της πολιτικής κουλτούρας.
Κουλτούρα της διαφθοράς και
κουλτούρα του δημόσιου βίου
μοιάζει να (συμ)πορεύονται.
Ως «μη φαινόμενο» (άδηλο,
αόρατο) φαινόμενο η διαφθορά
είτε εξελίσσεται προς τα πάνω
σε διαπλοκή και σκάνδαλο ή
γενικεύεται προς τα κάτω σε
«ρουσφέτια επιβίωσης».
Η ιστορικότητα του φαινομένου της διαφθοράς δεν ακολουθείται όμως από μια συγκεκριμένη ποινική αντιμετώπιση. Το
«έγκλημα διαφθοράς» δεν έχει
ακόμα τυποποιηθεί ως τέτοιο.
Η παλαιά και η νέα, η μικρή
και η μεγάλη, η δομική και η
περιστασιακή διαφθορά αποδίδονται στη γραφειοκρατία,
στην αδιαφάνεια των θεσμικών
λειτουργιών και γενικότερα στη
διάβρωση της δημοκρατίας.
Κοινός παρονομαστής: η κατάχρηση δημόσιας εξουσίας για
ένα ιδιωτικό όφελος που θέτει
συχνά σε κίνδυνο το δημόσιο
συμφέρον.
Κοινά κριτήρια: οι ασαφείς
νομικοί ορισμοί, το αμφιλεγόμενο δημόσιο συμφέρον και οι
δίκοπες προσεγγίσεις της κοινής
γνώμης.
Να σημειωθεί ότι η άποψη του
κόσμου εξαρτάται από οικογε-

Του Γιάννη Πανούση*

Δεν είναι τίποτα
Είναι που νόμιζες ότι όλα αυτά
συνέβαιναν και δεν συνέβαιναν
Κρατήσου γερά από τις αυταπάτες σου
Αργεί ακόμα η αλήθεια
που δεν θ’αντέξεις
Ελ.Λιντζαροπούλου,Δεν θέλω να γράψω
τίποτα
νειακές παραδόσεις, από πελατειακές σχέσεις, από επαγγελματικές/εργασιακές πρακτικές,
από πολιτειακές/ πολιτισμικές
αντιλήψεις.
Η ανοχή των πολιτών λειτουργεί «ως πλυντήριο συνειδήσεων». Στο σημείο αυτό πρέπει να
επισημάνουμε τον κρίσιμο ρόλο
των ενδιάμεσων ομάδων[όπως
π.χ των κομμάτων] που δημιουργούν ειδική κοινωνική,ηθική και
οικονομική συνείδηση.
Η διαφθορά υπερβαίνει λοιπόν
το ατομικό έγκλημα και αναγορεύεται σε μέγιστο κοινωνικό
πρόβλημα. Οι σύγχρονες καπιταλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες
έχουν προσβληθεί από μια δομική διαφθορά, η οποία άλλοτε
λειτουργεί παράλληλα κι άλλοτε
αντίθετα με τους θεσμούς της
Πολιτείας.Το ίδιο όμως ίσχυε και
στις πρώην σοσισλιστικές όπου
είχε ωδημιουργηθεί μιά shadow
δεύτερη οικονομία.
Σε κάθε περίπτωση η διαφθορά καθρεφτίζει τη σύγκρουση

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΟΛΙΆΚΟΣ

Ο Δημήτρης Κολιάκος είναι ένα
από τα παλιά μέλη της Φιλαρμονικής
Λουτρακίου, σχεδόν 40 χρόνια. Μετά
τα γνωστά προβλήματα της Φιλαρμονικής Λουτρακίου, ο Δημήτρης
μαζί με μερικά ακόμη παλιά μέλη
της Φιλαρμονικής Λουτρακίου, είναι
μέλος στη Φιλαρμονικής Κορίνθου.
Επίσης είναι μέλος του θεάτρου ΕΚΦΡΑΣΗ του Αγαμέμνωνος Χαρίτων.

αξιών: αξίες δημοκρατίας, αξίες
αγοράς. Η εμπορευματοποίηση
των αξιών (προνόμια, ολιγαρχία
κ.λπ.) κατισχύει των νόμων και
των κανόνων και διαβρώνει την
κοινωνία και την Πολιτεία.
Η πολιτική ελίτ[δεξιά ή αριστερή] δεν «ιδρώνει» ιδιαίτερα
με τις παράνομες οικονομικές
ενισχύσεις (επ’ ανταλλάγματι).
Από την άλλη το επενδυτικό
ρίσκο και η καινοτομία, ο ανταγωνισμός και η αποδοτικότητα
εκλαμβάνουν τη διαφθορά ως
ανάχωμα απέναντι στην κακιά
πολιτική.
Κι αυτό διότι η διαφθορά
προϋποθέτει δόλο και συμπαιγνία αλλά και μια αντίληψη ότι
στο «κάτω–κάτω δεν βλάπτει
κανένα».
Χωρίς αιδώ και χωρίς αίσθηση
δικαίου οι τεχνικές ηθικής ουδετεροποίησης είναι εύκολος δρόμος αυτο–δικαίωσης (π.χ. «όλοι
το κάνουν», «οι άλλοι φταίνε»).
Ενώ η διαφθορά εθεωρείτο
αρχικά «προδοσία της ευθύνης

προς το δημόσιο συμφέρον»
στη συνέχεια μετεξελίχθη σε
παράνομο, παρεκκλίνοντα, ανήθικο μηχανισμό της εξουσίας,
με στόχο αφενός την κάλυψη
των θεσμικών κενών (machine
politique) κι αφετέρου την απόκτηση πολιτικού οφέλους (ή και
εξυπηρέτηση ‘’εθνικού συμφέροντος’’).
Η κοινωνική ανοχή του σχηματισμού και της λειτουργίας
τέτοιων δικτύων δεν οδηγεί
μόνο στην πελατοποίηση και την
ευνοιοκρατία αλλά καταλήγει
στην παράκαμψη της επίσημης
πολιτικής εξουσίας.
Τα αόρατα νήματα της εξουσίας και οι ευκαιρίες πρόσβασης
και εκμετάλλευσης των δικτύων,
η επιρροή των lobbies, η διαπλοκή και οι πελατειακές σχέσεις δεν
συγκροτούν ευκαιριακό πλαίσιο
ανεντιμότητας διαφθορέα και
διεφθαρμένου αλλά ένα άτυπο
πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι
ταυτόχρονα και δίκτυο κοινωνικο–οικονομικής διαφθοράς (με

κύρια χαρακτηριστικά το κέρδος,
την εξουσία και την ομερτά).
Η εξουσία, η πολιτική φαυλότητα και η διαφθορά, οι κλίκες,
οι καταχρήσεις, η ευνοιοκρατία,
η ρουσφετολογία, ο χρηματισμός κινούνται στο πλαίσιο των
«παράνομων σχέσεων», των
σχέσεων συνενοχής, δηλαδή της
αποσάθρωσης των πολιτικών και
κοινωνικών δομών.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής
της αποσάθρωσης είναι το ότι
οι δράστες–δημόσια πρόσωπα
απορρίπτουν τον ηθικό χαρακτηρισμό και δικαιολογούν (ίσως και
να «νομιμοποιούν») τις πράξεις
τους αποδίδοντάς τες σε «γενική
δυσλειτουργία» ή σε «σφάλμα»
ή σε «κοινωνική χρησιμότητα».
Εντάσσουν δηλαδή τη διαφθορά
στις νόμιμες[;] κοινωνικές λειτουργίες και σ’ ένα νέο πολιτικό
ήθος[;].
Αυτή είναι η κουλτούρα της
διαφθοράς. Μια στρέβλωση των
αξιών: δημόσιοι λειτουργοί και
πολίτες που αποκτούν σταδιακά μια ιδιόρρυθμη «συνείδηση
δικαίου» όταν διαφθείρουν ή
διαφθείρονται.
Κι αυτό είναι το τελευταίο
βήμα της Δημοκρατίας πριν βουλιάξει οριστικά στο βούρκο της
[παρ]ανομίας και της ευτέλειας
των θεσμών.

Τι είπε ο Χίτλερ για τους Έλληνες
Ήταν 4 Μαΐου 1941 όταν ο Χίτλερ έκανε μια δήλωση στο Ράιχσταγκ η οποία προκάλεσε μεγάλη
αίσθηση στην παγκόσμια κοινότητα και η οποία (κατά περίεργο
λόγο) δεν έχει λάβει την σημασία
που της άξιζε από τον Ελληνικό
τύπο και γενικά τα ελληνικά ΜΜΕ.
Η δήλωση αυτή ήταν η εξής:

«Χάριν της ιστορικής αληθείας οφείλω να διαπιστώσω ότι
μόνον οι Ελληνες, εξ' όλων των
αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, επολέμησαν με παράτολμον θάρρος και υψίστην
περιφρόνησιν προς τον θάνατον…»
Και πως να μην το πει??? Η Ελ-

λάδα είναι η μοναδική χώρα αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει 4 αντιπάλους ταυτόχρονα, την Αλβανία,
την Βουλγαρία, την Ιταλία και την
Γερμανία. Κι όμως άντεξε, κι όμως
ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ.
Και θα πούνε πολλοί, ανθέλληνες ή απλά ανιστόρητοι, ότι ήταν
αναγκασμένη να αντισταθεί, οπότε δεν είναι και κάποιο επίτευγμα
που χρειάζεται εξύμνηση, ούτε
καν αναφορά. Για να δούμε όμως
ποιες χώρες αντιστάθηκαν τότε
και για πόσο:
1) Ελλάδα – 219 ημέρες!!!
2) Νορβηγία – 61 ημέρες
3) Γαλλία – 43 ημέρες (παρά την τεράστια δύναμη της)
4) Πολωνία – 30 ημέρες
5) Βέλγιο – 18 ημέρες
6) Ολλανδία – 4 ημέρες
7) Γιουγκοσλαβία – 3 ημέρες
8) Δανία (0 ημέρες!!!!!) Είναι γνωστή η ιστορία που ο Δανός βασιλιάς παρέδωσε το στέμμα
του σε ένδειξη υποταγής στον
μοτοσικλετιστή(!!!!!!!) του Χίτλερ
που απλά πήγε να μεταφέρει την
αίτηση για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων.
9) Λουξεμβούργο – 0 ημέρες
10) Τσεχοσλοβακία – 0 ημέρες

Εντύπωση προκαλεί το ότι οι περισσότερες χώρες που βρίσκονται
κάτω από την Ελλάδα ήταν αναμφισβήτητα ανώτερες σε υλικό εξοπλισμό και οικονομική δύναμη.
Άρα βλέπουμε πόσο δίκιο είχε
ο Χίτλερ…Το θέμα είναι ότι ένας
τόσο αδίστακτος, εγωιστής και παράφρονας άνθρωπος αναγκάστηκε να παραδεχτεί και να εξυμνήσει
τον Ελληνικό λαό, και σήμερα μια
πολιτικός που εκπροσωπεί την ίδια
χώρα, μιλάει τόσο υποτιμητικά για
τον ίδιο λαό…
Δυστυχώς όμως έχουμε δώσει
και μεις δικαιώματα, για αυτό εμείς
είμαστε αυτοί που πρέπει να αποκαταστήσουμε την τάξη.
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