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Σκάνδαλο μεγατόνων

ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
Γ

ια τα όσα ανατριχιαστικά, βέβηλα και αποκρουστικά διαβάζουμε στο υπ΄αριθμ.30/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών
Ναυπλίου για τους πρώην και νυν
δημάρχους μας, κ.κ. Παύλου, Λογοθέτη
και Γκιώνη, που παραπέμπονται για
κακούργημα από την ελληνική Δικαιοσύνη, μια λέξη ταιριάζει «κατάντια».
Κατάντια θεσμική και πολιτική,
για ένα αδίκημα που φέρεται ως
ένα μέγα και συγκλονιστικό οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο.
Κατάντια και ντροπής πράγματα για
την ιστορία του Δήμου μας. Για την
ιστορία μιας διεθνούς φήμης λουτρόπολης, όπως το Λουτράκι, μιας
υπερήφανης Περαχώρας, καθώς και
αυτής της ζηλευτής κοινωνικής κλπ.
ιστορίας των λοιπών συνδημοτών μας.
Κατάντια και βεβήλωση της ιστορίας των προηγούμενων Δημάρχων,
που αγωνίστηκαν με νύχια και με
δόντια για να στήσουν είτε μέσα από
στόχους και οράματα, είτε μέσα από
«χαλάσματα» και δυσκολίες ένα δήμο
ζηλευτό. Προστατεύοντας το δημοτικό
συμφέρον. Ορθώνοντας τοίχος αδιαπέραστο σε συμφέροντα που θα τολμούσαν να διανοηθούν να ζημιώσουν
τους δημότες. Διδάσκοντας πολιτικό
ήθος. Καταλείποντας παρακαταθήκες.
Παραδίδοντας πρότυπα ανάληψης
πολιτικών ευθυνών.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Η παραπομπή των τριών να δικαστούν για ένα ιδιαίτερα βαρύ ποινικό
έγκλημα γιατί πρωτίστως με την
ιδιότητα του Δημάρχου δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη του λαού να
διαχειριστούν την περιουσία που
τους εμπιστεύτηκε και το δημόσιο
χρήμα, ζημιώνοντάς τον από δόλο,
(όπως αναφέρεται στο Βούλευμα),
μπορεί να ερμηνευθεί και ως εξαπάτηση και υποκλοπή της ψήφου του,
κάτω από ψευδεπίγραφα συνθήματα
για πλήρη διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση.

πρακτορείο οπαπ
λή
κα χη
τύ

ΔΡΙΤΣΑ Ε. -ΠΑΠΠΑ Κ. ΟΕ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 -ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλ. 27440 23734

Ανήκουστα πράγματα!!
Σε άλλη στήλη θα αναφερθούμε
στην όλη υπόθεση στην οποία εμπλέκονται και άλλα οκτώ μεγαλοστελέχη
του Καζίνο, στα οποία επιβλήθηκε και
ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης
της εξόδου των από την χώρα.
Μία πρώτη απλή προσέγγιση.
Σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας και των τριών. Εκτιμούμε ότι ο
κατηγορούμενος σε κάθε περίπτωση
πρέπει να θεωρείται αθώος μέχρις
αποδείξεως του εναντίου. Και βεβαίως
γνωρίζουμε τη γνωστή φράση «Μηδενί δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθον
ακούσεις» (να μην κρίνεις δηλαδή, πριν
ακούσεις τα επιχειρήματα και των δύο
πλευρών).
Σύμφωνοι μέχρις εδώ.
Αλλά και από την άλλη πλευρά, ένα
βούλευμα Εφετών 225 σελίδων δεν
γράφτηκε στο γόνατο, ούτε ότι το
ζήτημα δεν είναι τόσο σοβαρό, όπως
υποστηρίζουν κάποιοι ψιθυριστές με
σκοπό να μειώσουν το βάρος του
εγκλήματος και τις εντυπώσεις.
Μία παρόμοια δικαστική πράξη, μία

συλλογική απόφαση δικαστών, μιας
σκάλας παρακάτω από τους δικαστές
του Αρείου Πάγου, κατά τεκμήριο, αποτελεί κείμενο αδιαμφισβήτητου νομικού κύρους και εξαντλητικού διαλόγου
με την αλήθεια των πραγμάτων. Ένα
κείμενο το οποίο ασφαλώς θα κριθεί.
Μέχρι τότε όμως οι τρεις, θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας με το βάρος του
υπό κρίση ποινικού αδικήματος για το
οποίο παραπέμπονται.
Κάποιος τρίτος θα χαρακτήριζε το
προηγούμενο ως «ρετσινιά». (Μια
προσβλητική κατηγορία δηλαδή που
αποδίδεται σε κάποιον και από την
οποία δεν απαλλάσσεται εύκολα).
Γιατί ακόμη και στην περίπτωση
αθώωσής τους, η πολιτική ευθύνη
που τους βαραίνει, μια ευθύνη που
δεν κρίνεται με νομικούς κανόνες,
ποτέ δε διαγράφεται. Θα τους συνοδεύει σε κάθε βήμα τους και θα
προηγείται της κάθε «καλημέρας»
με τους συνδημότες μας.
Βεβαίως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν αυτά συνέβαιναν σε
άλλη χώρα.

Ξεσπάθωσε ο γιατρός
Δύο κείμενα του νευροχειρουργού
Δημήτρη Βασιλείου στη σελ. 4
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ

Κ Α Θ Α Ρ Σ Η
Κάτω από το βάρος της πράξεως
για την οποία παραπέμπονται οι τρεις,
ένα αδίκημα που ανάγεται σε ιδιαίτερο
έγκλημα (έγκλημα κατά της υπηρεσιακής χρηστότητας), μια διάταξη που
καθιερώθηκε με σκοπό την προστασία
της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου
χρήματος και γενικά της δημόσιας,
δημοτικής κλπ. περιουσίας, το ζήτημα
της κάθαρσης προβάλει επιτακτικά.
Με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι τρεις δημιούργησαν λαϊκή αποστροφή προς τα συγκεκριμένα έργα
και ημέρες τους, αλλά και προς την
πολιτική τους ιδιότητα, ως δημάρχων.
Απώλεσαν την έξωθεν καλή μαρτυρία,
όπως λέγεται, ζημιώνοντας το δήμο
από δόλο όπως αναφέρεται στο
βούλευμα.
Η πολιτική ευθύνη που τους βαραίνει εξαιτίας των πράξεων που τους

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ;

Ζημιάρηδες» και δημοτικό
συμβούλιο.
Η ζημιά του Δήμου σύμφωνα με το βούλευμα Εφετών
είναι και ηθική και οικονομική,
από τις ενέργειες και παραλείψεις των τριών δημάρχων.
Και ναι μεν, η παραίτηση
των τριών, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μία γενναία

«Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του»

Διάλογος κουφών και τυφλών;
Καλά! Ηλεκτροσυγκόλληση χωρίς γυαλιά δούλευαν οι
τρεις Δήμαρχοι και δε μπορούσαν να διαβάσουν εκείνο
το έρημο κοινοπρακτικό; Και οι σύμβουλοί τους; Δεν τους
σκούντηξαν. Τι στο καλό; Ομαδική υπνηλία τους είχε καταλάβει.

Στερνή μου γνώση.

Τί να σκέπτεται άραγε σήμερα ο κ. Γκιώνης για τον
χθεσινό «πολιτικό του εκδοροσφαγέα» Π. Παύλου, αλλά
σημερινό πολιτικό του σύμμαχο και μέντορά του, όπως
λένε στα πολιτικά και άλλα στέκια;

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος
Πελοποννήσου

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

ες διαστάσεις όπως καταγράφεται στο
βούλευμα, αλλά και η ηθική.
Η παραίτηση δεν σημαίνει κατ’
ανάγκη και αποδοχή της κατηγορίας.
Σημαίνει μεταξύ άλλων και πολιτική
ευθιξία. Θα λέγαμε και γενναιότητα.
Εκείνη που θα τους κρατήσει όρθιους
απέναντι στη δικαιοσύνη και στην
κρίση του λαού.
Ωστόσο, τα πράγματα δεν πρέπει
να σταματήσουν στους τρεις. Πρέπει
να περιλάβει και τους πάσης φύσεως
οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς
συμβούλους των τριών για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Είτε με την απομάκρυνσή τους, είτε με την αναζήτηση τυχόν ευθυνών τους, που δεν αποσείεται,
εάν μεταγενέστερα π.χ. γνωμοδότησαν
επί «γνωμοδοτήσεως».
Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο
κόκκαλο.

ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

πράξη «ανάληψης ευθύνης».
Αλλά ευθύνη έχει και το δημοτικό συμβούλιο από εδώ
και πέρα ειδικώτερα, αν δεν
αναζητήσει ευθύνες και δεν
εγείρει αξιώσεις επιστροφής
των χρημάτων που χάθηκαν
για το Δήμο, όπως και κάθε
άλλου είδους αποζημίωση.

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ

αποδίδονται από την ελληνική δικαιοσύνη, επιβάλλει την άμεση αποχή ή
παραίτηση από τα καθήκοντά τους
με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρουν, από οποιαδήποτε θέση και αν
κατέχουν μέχρι της τελεσιδικίας της
υποθέσεώς τους.
Είναι το ελάχιστο που οφείλουν να
πράξουν. Και το οφείλουν προκειμένου
να μην τραυματιστεί περισσότερο η
φήμη του Δήμου, να μην αμβλυνθεί
η λαϊκή δυσαρέσκεια με απροσδιόριστες επιπτώσεις, να διασφαλιστούν τα
συμφέροντα του Δήμου από την όλη
επένδυση, να δημιουργηθούν ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον της και
να περιοριστεί η περαιτέρω ζημία.
Όχι βεβαίως μόνο η οικονομική (από
τον τρόπο καταχώρησης των εξόδων),
όπου στα χρόνια του κ. Παύλου, λόγω
της μακράς θητείας του έλαβε τεράστι-

Όχι μακριά από σήμερα η εφημερίδα
αυτή θα κλείσει την πρώτη της 25ετία.
Ένα ιστορικό ορόσημο για μια επαρχιακή εφημερίδα. Μια αιματηρή εκδοτική
προσπάθεια υπεύθυνης και έγκυρης
ενημέρωσης των συνδημοτών μας, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά τους αλλά
και τα συμφέροντα του Δήμου.
Υπέρμαχος της ελευθεροτυπίας και
δημοσιογραφικής δεοντολογίας επαίνεσε
το καλό από όπου και αν προερχόταν και
δεν στέρησε ποτέ την άλλη άποψη από
τις σελίδες της. Στο όνομα της αποστολής
και του λειτουργήματός της δεν χαρίστηκε εξάλλου σε φίλους και εχθρούς, όταν
διέκρινε πως ξεστράτιζαν από το δρόμο
του χρέους τους και στάθηκε δίκαιη
μπροστά στο κάθε άδικο.
Στο παρελθόν και σε απόδειξη των
προηγούμενων και τους τρεις Δημάρχους
που παραπέμπονται από την ελληνική

Βλάσσης
Ρολόγια - Κοσμήματα

δικαιοσύνη για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα είχαμε αναγνωρίσει την προσφορά
τους. Αλλά και τους είχαμε καταγγείλει
εκφράζοντας κάθε φορά τη βούληση του
λαού, λοιδορούμενοι πολλές φορές ή
εισπράττοντας αχαριστία, για αυτή μας
τη θέση.
Ωστόσο σταθήκαμε με ψηλά το κεφάλι
μπροστά στο καθήκον μας, γιατί ουδέποτε αποκτήσαμε εξαρτήσεις και ποτέ δε
βρεθήκαμε δέσμιοι συμφερόντων.
Τιμάμε και τους τρεις Δημάρχους, ως
πρόσωπα. Αλλά ως πολιτικά πρόσωπα
θα έχουν την κριτική τους.
Τους υποδείξαμε την αποχή ή την παραίτηση από τα καθήκοντά τους.
Οφείλουν να το πράξουν. Από κει και
πέρα όλοι πρέπει να αναμείνουμε την
ετυμηγορία της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Μέχρι τότε, όπως λέει ο λαός «ο κάθε
κατεργάρης στον πάγκο του».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει
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Αξιοπρέπεια δύο
ταχυτήτων
για τον κ. Παύλου;
Ο κ.Παύλου διεκδικεί μέσω δικαστηρίων με πείσμα
κάποιες πολλές χιλιάδες ευρώ, από τον εκδότη της
εφημερίδας μας, ισχυριζόμενος ότι μερικά δημοσιεύματα του βήματος του έθιξαν την αξιοπρέπεια και την
πολιτική του καριέρα.
Δεν είμαστε ασφαλώς οι μόνοι εκλεκτοί του. Είχαν
προηγηθεί οι κ.κ. Μανός και ο κ.Παπαθεοδώρου.
Αξιοπρέπεια λοιπόν. Για τη δική μας αξιοπρέπεια
ως δημοτών που θίχτηκε από το κακούργημα του
κ.Παύλου, σύμφωνα με το βούλευμα, εμείς τι πρέπει να ζητήσουμε. Να τον στήσουν μπροστά στο
εκτελεστικό απόσπασμα; Φυσικά όχι. Οι δικαστές
και ο λαός θα κρίνει.
Και μέχρι τότε η ξεκούραση στο σπίτι του για να περάσει τα πολιτικά του γεράματα είναι η καλλίτερη λύση.
Εξάλλου, από ότι φαίνεται, όλα του τα προβλήματα
τα έχει λυμένα.

ΟΕΟ! «Που πήγαν τα λεφτά;»
Τα μονόλιρα, πεντόλιρα τσε που΄ντα
Τι περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το βούλευμα;
Τον ισχυρισμό των μηνυτών, ότι εκτός από τις παράνομες
πράξεις που έγιναν [εγγραφή των εξόδων της επένδυσης
στα βιβλία της Κοινοπραξίας αντί στα βιβλία του Καζίνο],
το τελευταίο [Καζίνο] συμμετείχε στα τεράστια κέρδη της
Κοινοπραξίας, ενώ στην πραγματικότητα παρείχε μόνο
υπηρεσίες Managment.
Με αυτά και εκείνα, στο διάστημα 1996-2010 τα κέρδη
του Καζίνο ανήλθαν σε 427 περίπου εκατομμύρια ευρώ
και του Δήμου στα 81 εκατομμύρια περίπου.
Αλήθεια- όπως θα επαναλάμβανε και κάποιος παλιός
δημοσιογράφος – εκείνα τα τελευταία εκατομμύρια, πού
πήγαν;

Συμβουλές για να μην
πέσετε θύμα κλοπής
στην παραλία
Το καλοκαίρι έφτασε
φίλοι μου και είναι ώρα
για να απολαύσουμε την
θάλασσα και τον ήλιο.
Πολλές φορές όμως η ξεγνασία των καλοκαιρινών
ημερών γίνεται και η αιτία
να πέσουμε θύματα κλοΤου Βασίλη
πής στις παραλίες, γι αυτό
Λιαντινιώτη πρεπει να είμαστε ιδιαίτερα
Ειδικός
προσεκτικοί . Σας έχω τονίΓραμματέας
σει πολλές φορές οτι ποτέ
Ένωσης
δεν συζητάμε σε δημόσιους
Αποστράτων
χώρους και παρουσία αγνώΣωμάτων
στων για την προσωπική
Ασφαλείας
μας κατάσταση ,αν είμαστε
Ν. Κορινθίας
μόνοι , αν μένουμε μόνοι,
ποιος έχει μείνει σπιτι και
ποιος εχει πάει για δουλεια γιατι μπορεί να
ακούνε επιτήδιοι την συζήτηση και να ενημερώνουν τους συνεργούς τους. Και αν ακόμα
πιάσουμε συζήτηση με κάποιον άγνωστο δεν
δίνουμε πολλές προσωπικές πληροφορίες .
Επιπλέον καλό είναι να χρησιμοποιούμε
πολυσύχναστες παραλίες γιατί σε περίπτωση ανάγκης μπορούμε να έχουμε βοήθεια
απο τους υπόλοιπους λουόμενους . Ποτέ
δεν παίρνουμε μαζί μας αντικείμενα αξίας
και φροντίζουμε να μην κουβαλάμε μεγάλα
χρηματικά ποσά. Εαν είναι δυνατόν τα λεφτά
μας, το κινητό και τα κλειδιά του σπιτιού ή
του αμαξιού να τα κρύβουμε μέσα σε κάποιο
ρούχο ή μέσα σε τσάντα στο βάθος, ποτέ
εκτεθειμένα σε κοινή θέα . Έχετε συχνά τον
νου σας στα προσωπικά σας αντικείμενα και
αν είναι δύσκολη η επιτήρηση λόγω μεγάλου
αριθμού λουόμενων φροντίζουμε να βγαίνουμε ανα τακτά χρονικά διαστήματα. Ποτέ
δεν απομακρυνόμαστε απο την θέση που
έχουμε επιλέξει και αν έχουμε γνωστούς σε
κοντινό σημείο τους ενημερώνουμε να έχουν
και αυτοί υπο επιτήρηση τα πραγματά μας.
Μια έξυπνη ιδέα για να κρύβουμε χρήματα
ή κλειδιά οταν φεύγουμε για την παραλία
είναι τα τοποθετούμε σε άδεια μπουκάλια
(π.χ αντηλιακών ) . Επίσης μια καλή κρυψώνα
είναι ενα βιβλίο που θα εχουμε φροντίσει να
φτιάξουμε μια θήκη εσωτερικά του για να
βάζουμε μέσα ότι πολύτιμο κουβαλάμε μαζί
μας . Ποτέ δεν θα σκεφτεί κάποιος να κλέψει
ένα βιβλίο στη παραλία .
Με αυτές τις απλές συμβουλές μπορούμε να έχουμε ξέγνοιαστες στιγμές και να
κρατήσουμε μακριά τους επιτήδιους απο τα
προσωπικά μας αντικείμενα.

Πωλούνται
διαμερίσματα
στο Λουτράκι
50 μέτρα από
τη θάλασσα.
Ευέλικτος
τρόπος
πληρωμής,
με προκαταβολή και δόσεις.
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Ο δρόμος Αλεποχωρίου Σχίνου

Τα κατολισθητικά φαινόμενα της οδού Αλεποχωρίου - Σχίνου
είναι αντιπροσωπευτικά της μαλθακότητας
των πρανών, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα
δομείται από σχηματισμούς του νεογενούς
(2.500.000 έτη πριν), δηλαδή μαλακούς
βραχώδεις σχηματισμούς, αλλά και βραχώδεις σχηματισμούς με ισχυρή τεκτονική
καταπόνηση, που διαμορφώνουν απότομα
και υψηλά πρανή.
Οι μορφολογικές και τεκτονικές συν- Επιμέλεια:
θήκες μαζί με τη φυσική κατάσταση των Κώστας Στάμου
σχηματισμών τούς καθιστούν επιρρεπείς σε
αστοχίες, ιδιαίτερα κάτω από συνδυασμό φυσικών διεργασιών
και ανθρωπογενών παρεμβάσεων, όπως αναφέρει το δελτίο της
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας του 2008, από το Συνέδριο για
τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.
Στα απότομα βραχώδη πρανή του δρόμου Αλεποχωρίου - Σχίνου,
οι κύριες αστοχίες που εντοπίζονται σε επτά θέσεις, αναφέρονται σε
αποκολλήσεις - καταπτώσεις βραχωδών μαζών, αστοχίες σφήνας επιπέδου, ολισθήσεις - ροές κορημάτων καθώς και υποσκαφές του
οδοστρώματος λόγω του κυματισμού και των θυελλωδών ανέμων.
Η συνδυαστική δράση όλων των παραπάνω παραγόντων
οδηγεί στην εκδήλωση ποικίλης μορφής και έκτασης αστοχιών,
οι οποίες επεκτείνονται χωρίς τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης
και προστασίας.
Η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου - Σχίνου - Λουτρακίου, πέρα
από την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, αποτελεί επίσης την
τρίτη εναλλακτική οδική σύνδεση της Πελοποννήσου με την Αττική
και επομένως η διατήρησή της σε καλή και ασφαλή κατάσταση για
τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και τους παραθεριστές έχει
ιδιαίτερη σημασία.
Οι αστοχίες των πρανών στην ασταθή ζώνη Μαυρολίμνης Σχίνου εντοπίζονται στις βόρειες απόκρημνες παραθαλάσσιες
κλιτείς των Γερανείων.
Στο τμήμα αυτό τα πρανή του δρόμου αποτελούνται γεωλογικά
από ασβεστόλιθους, περιδοτίτες συνήθως εξαλλοιωμένους, καθώς
και από πλευρικά κορήματα, πρόσφατα ή παλαιότερα, τα οποία
αποτελούν προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης των ανωτέρων
σχηματισμών.
Τα κατολισθητικά φαινόμενα λόγω της έντονης τεκτονικής καταπόνησης που έχουν υποστεί, είναι ευπαθή στη δράση στατικών
και δυναμικών φορτίσεων.
Στα βραχώδη πρανή του δρόμου Αλεποχωρίου - Σχίνου εκδηλώνονται αστοχίες, πάντα με τη μορφή αποκολλήσεων, ανατροπών
και καταπτώσεων βραχωδών μαζών, καθώς η λιθολογική δομή
είναι σαθρή και επικίνδυνα επικλινής.
Ο ισχυρός κερματισμός και η μορφολογία, σε συνδυασμό
με τη δράση του νερού, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και τη
σεισμικότητα της περιοχής, αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες
προς την κατεύθυνση της επικινδυνότητας της κυκλοφορίας της
παραλιακής οδού.
Σε θέσεις με ισχυρές μορφολογικές κλίσεις και με μεγάλο
πάχος, με μειωμένα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά και αυξημένη
υδροπερατότητα, οι αστοχίες των πρανών είναι συχνές και ενίοτε
είναι μεγάλης έκτασης.
Σε επτά σημεία του δρόμου Αλεποχωρίου - Σχίνου είναι τα
σημαντικότερα προβλήματα κατολισθήσεων, επικινδυνότητας και
καταστροφών, για την ομαλή κυκλοφοριακή σύνδεση μεταξύ τους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
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

Έγκλημα
χωρίς τιμωρία
Κατά πως φαίνεται η κυβέρνηση όχι μόνο δεν
είναι διατεθειμένη να
συμμαζέψει ρουβίκωνες,
αναρχικούς και ληστές,
απεναντίας, με την πολιτική που ασκεί, τους
ενθαρρύνει και στους
ληστευόμενους πολίτες Επιμέλεια:
συνιστά σχεδόν ανοχή. Ιωάννης
Τους προτρέπει να κά- Παπαγεωργίου
νουν τον κοιμισμένο όταν
οι ληστές μπουκάρουν μεταμεσονύκτιες
ώρες στα σπίτια τους με κουκούλες κι
ανάλογο οπλισμό κι εκεί να λουφάζουν
μέχρι τα παιδιά να φέρουν εις πέρας
το θεάρεστο έργο τους. Δεν μας είπαν
μόνο αν πρέπει ν’ αφήνουμε ανοιχτές τις
πόρτες των σπιτιών μας.
Μα άμα είναι έτσι, κ. Τόσκα, τι σας θέλουμε εσάς;
Γιατί πληρώνουμε βουλευτές, δικαιοσύνη, αστυνομία;
Γιατί μας έχετε ξεζουμίσει με άμεσους κι
αμέτρητους έμμεσους φόρους;
Έτσι λέει το Σύνταγμα του κράτους;
Αυτά μας λέγατε πριν και μετά τις
εκλογές;
«Εγώ είμαι κομμουνιστής κι όσο υπάρχει
αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, οι συνταξιούχοι θα παίρνουν μόνο αυξήσεις
και ποτέ μειώσεις των συντάξεων», δήλωσε κάποτε ο κ. Κατρούγκαλος. Κι ο κ.
Πρωθυπουργός δεσμευόταν για την επαναφορά της 13ης σύνταξης - δώρου και
την κατάργηση του εκτρώματος ΕΝΦΙΑ.
Και τώρα; Τώρα οι συνταξιούχοι βιώνουν
αργό θάνατο μέχρι την 1-1-2019, τότε
που από καιρό αιωρούμενη λαιμητόμος
θα καρατομήσει οικονομικά όσους ζουν
μέχρι τότε, μειώνοντας τις συντάξεις
μέχρι λιποθυμίας.
Λυπηρό, κ. υπουργέ. Λυπηρό και τρισάθλιο το γεγονός ότι δεν συγκινείστε
ούτε με την οικονομική εξαθλίωση
των απόμαχων της ζωής, ούτε όταν οι
ληστές στρέφονται εναντίον ευάλωτων
κοινωνικών τάξεων, όπως ανήμπορους
και ηλικιωμένους, τους οποίους βασανίζουν, σιδερώνουν, δένουν στα έπιπλα και
δολοφονούν για λίγα ευρώ.
Η ασυγκινησία παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις με τις δηλώσεις του πρώην
Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Ν. Παρασκευόπουλου, ο οποίος δηλώνει δικαιωμένος
κι αμετανόητος για το νόμο του, σύμφωνα με τον οποίο αποφυλακίστηκαν
οι σκληροί τρομοκράτες και ληστές.
Καμαρώνει ο άνθρωπος. Εύγε!
Και προσοχή, κύριοι της κυβέρνησης, μη
χάσετε την ελπίδα σας. Γιατί η δική μας,
επειδή σε τούτη τη χώρα τα πληρώνουν
όλα οι μη έχοντες, μετονομάστηκε σε
συμφορά και δυστυχία.

Μάιος 2018

Πόσο ισχύει σήμερα
το δίκαιο
του ισχυροτέρου;

"Σπίτια τους οι
εμπλεκόμενοι με το
σκάνδαλο Καζίνο"
Επιμέλεια:

Δημήτρης
Βασιλείου
Νευροχειρουργός

Ανοικτή επιστολή προς όλους τους Δημότες και τους
δημοτικούς άρχοντες.

Στις 4-5-2018 το
Συμβούλιο Εφετών
Ναυπλίου εξέδωσε
την απόφαση 30/2018 με την οποία παραπέμπει, οκτώ (8) παλαιότερα και τωρινά μέλη
της διοίκησης του καζίνο Λουτρακίου και τρεις
(3), δύο πρώην και τον τωρινό δημάρχους,
σε δίκη με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ¨απιστία¨, ¨απάτη¨ και ¨απιστία
σχετικά με την υπηρεσία¨ εις βάρος του Δήμου
Λουτρακίου.
H εποχή της αθωότητας τέλειωσε για όλους
μας.
Όλοι πλέον ξέρουμε και κανείς δεν δικαιούται
πλέον να σιωπά ή να συγκαλύπτει με την
αδιαφορία του το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην
Ελλάδα στον χώρο της Αυτοδιοίκησης από
καταβολής του Ελληνικού Κράτους, όπως
τονίζουν οι δικαστές.
Η κατηγορία είναι ότι ο Δήμος στερήθηκε
έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, επειδή
η διοίκηση του καζίνο χρησιμοποίησε λογιστικά τεχνάσματα και κατάφερε να χτίσει
την επιχείρηση ουσιαστικά όχι με χρήματα
των επενδυτών αλλά με τα κέρδη που είχε
το καζίνο αφ΄ ότου άρχισε να λειτουργεί. Οι
κατά καιρούς δήμαρχοι αν και γνώριζαν ότι
κάτι τέτοιο πράγματι συνέβαινε, δεν έκαναν
τους ελέγχους που έπρεπε, προκειμένου να
διαφυλάξουν τα συμφέροντα του Δήμου. Το
Συμβούλιο Εφετών στην απόφασή του τονίζει
ότι οι παραπεμπόμενοι δήμαρχοι είχαν υποχρέωση να ελέγχουν τη διοίκηση του καζίνου,
όπως είχαν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση,
σαν εκλεγμένοι από τους δημότες και όφειλαν
να δρουν σαν θεματοφύλακες των συμφερόντων του Δήμου. Ολιγώρησαν όμως και τώρα
παραπέμπονται για απιστία σχετικά με την
υπηρεσία. Αδίκημα που λόγω του ύψους της
οικονομικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος, η
κατηγορία θεωρείται από το Νόμο κατά τους

Εφέτες Δικαστικούς, σαν κακούργημα.
Στην Αρχαία Ελλάδα αν κάποιος έβλαπτε το
Δήμο του δήμευαν την περιουσία, μέχρι και τα
κορδόνια των παπουτσιών του, προκειμένου
να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό της βλάβης
που αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα του επήλθε
στο Δήμο.
Στο τόπο μας, ελπίζω οι εμπλεκόμενοι στο
σκάνδαλο αυτό, να τηρήσουν αξιοπρεπή
στάση έστω και τώρα και να πάνε σπίτια τους
μέχρι να τελεσιδικίσει η δικαστική δίωξη και
αποδοθούν οι ευθύνες.
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ;
Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να επιστραφούν τα
χρήματα που οι δήθεν επενδυτές διασπάθισαν
όλα αυτά τα χρόνια!!! Το δίκαιο είναι δικό μας
και θα το διεκδικήσουμε.
Οι καιροί δεν περιμένουν και ο καθένας μας
πρέπει να αναλογιστεί την προσωπική του
ευθύνη πλέον για το μέλλον του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
Προσωπικά δηλώνω παρών στον μεγάλο
αγώνα που πρέπει να ξεκινήσει ¨εδώ και
τώρα¨ για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να
επιστρέψει η ελπίδα στους συμπατριώτες μας.
Καλώ όλους τους αγνούς και άδολους Πατριώτες να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα για
να επιστραφούν τα λεφτά στον τόπο που τα
παρήγαγε και του τα υφάρπαξαν.
Τρόπος υπάρχει.
Άνθρωποι υπάρχουν
Ήρθε η ώρα να επιστρέψει ο δήμος μας στην
κανονικότητα και την ανάπτυξη, να σβήσει ένα
παρελθόν που μας πονά και μας οδηγεί ακόμα
στην απαξίωση.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ;
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΔΙΟ ΔΟΞΑΣ ΛΑΜΠΡΟ.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΡΕ ΓΑΜΩ
ΤΟ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Πόσες ακόμα απογοητεύσεις θα μας
δώσουν οι αιρετοί μας άρχοντες;
Είμαι απογοητευμένος από τη συμπεριφορά των
αιρετών μας. Αντί να δράσουν άμεσα και να παραιτηθούν του αξιώματός των αμέσως, μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης, μετά την παραπομπή
τους σε δίκη με κατηγορίες κακουργηματικού
χαρακτήρα, αυτοί σιωπούν ή μισο-παραιτούνται.
Με την ανοικτή επιστολή μου προς τους Δημότες και τους Δημοτικούς άρχοντες του Δήμου
Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων δεν
είχα σκοπό να κατηγορήσω κανέναν. Ήθελα
μόνο να ευαισθητοποιήσω τους τρείς αιρετούς
που παραπέμπονται με την απόφαση 30/18
του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου. Δεν τους
θεωρώ κακής πίστης ανθρώπους, θα περιμένω
όμως την τελική τους κρίση στην ακροαματική
διαδικασία. Τους νόμιζα όμως ¨λεβέντες¨ και
εύθικτους και θάθελα να το δείξουν άμεσα,
γρήγορα, παλικαρίσια.
Αντί να αντιδράσουν όμως ανέχονται μια σιωπή
απ΄ όλη την πόλη, κανείς δεν μιλάει. Τι κρύβει
αυτή η σιωπή; Φόβο, αδιαφορία,

συνενοχή ίσως;
Ας περιμένουμε λοιπόν και θα δούμε τι τελικά
θα συμβεί.
Ένα νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση
είναι προ των πυλών, έρχεται σύντομα και ίσως
τελικά βάλλει τα πράγματα στη θέση τους.
Από την στιγμή που η προσωπική ηθική των
αιρετών δεν τους οδηγεί σε έντιμη στάση παραίτησης μέχρι να αθωωθούν ή να καταδικαστούν,
περιμένουμε να το κάνει ο νέος νόμος για την
αυτοδιοίκηση, εφ’ όσον οι διατάξεις του μπορεί
να ισχύσουν και αναδρομικά.
Μέχρι τότε θα είμαστε όμηροι της προσωπικής
αγωνίας ή κοινωνικής αφασίας των αιρετών μας;
Η απάντηση είναι όχι.
Οφείλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη
μέρα, με σχέδιο όραμα και αποφασιστικότητα
να επιστραφούν στο Λουτράκι τα λεφτά που
ουσιαστικά με έντεχνο τρόπο υπεξαιρέθηκαν.
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΜΑΣ…!

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

6944648634
2744110277

Οι προκλήσεις και οι
συνέπειές των είναι ένα
θέμα που χρήζει μεγάλης
προσοχής.Υπάρχουν έννοιες που οδηγούν στηδιαπίστωση ,ότι παρουσιάζουν
αμφισημία και μ’αυτό το
Αλεξάνδρα
Μαυροπούλου πρόσχημα λοιπόν ανεμπόδιστα κάποιος, μπορεί
Φιλόλογος
να δώσει την δική του
ερμηνεία.Το ηθικό και το δίκαιο θα το βλέπει ο
καθένας από την δική του οπτική γωνία, θα δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα και στην πορεία θα
ακολουθήσουν οι παράπλευρες απώλειες .Θα
χαθεί το μέτρο σύγκρισης, θα γεννηθεί σύγχιση
εννοιών και ενεργειών, διχογνωμίες,εντάσεις,
συγκρούσεις, απώλεια του Ζητούμενου....
Ποιο είναι σήμερα το 2018, το ζητούμενο;
Είναι, η εδαφική μας ακεραιότητα, που συνεχώς απειλείται εδώ και χρόνια από τις ανίερες
προκλήσεις των γειτόνων μας.
Είναι η συνεχής και ανηλεής κακοποίηση
των Μεσαίων και Κατωτέρων τάξεων, γιατί
τους θεώρησαν εξιλαστήρια θύματα για να
σηκώσουν το βάρος της ανικανότητας, της ασυνειδησίας, της κακοδιαχείρισης, των εκάστοτε
κυβερνώντων.
Είναι, ο έντονος και δόλιος Ανθελληνισμός,
που διαχέεται δυστυχώς κατ’επανάληψη, από
ανθρώπους Έλληνες που είναι υψηλά ιστάμενοι
στην Ιεραρχία της Εξουσίας.
Πότε θα κατορθώσει ο Έλληνας πολίτης να
συνέλθει από τον τρόμο που του προκαλούν
τα ειδεχθή εγκλήματα των συνανθρώπων του;
Αθώες ψυχές πετάγονται στον ακάλυπτο,ηλικιωμένοι καθημερινά πέφτουν θύματα ληστείας,
δολοφόνοι αποφυλακίζονται και κυκλοφορούν
ανάμεσά μας, ταραξίες καταστρέφουν τα πάντα
στο πέρασμά τους ανενόχλητοι.Ο Άμαχος πληθυσμός βρέθηκε στο έλεος άγριων ενστίκτων,
που απελευθερώθηκαν σαν τους ασκούς του
Αιόλου.
Πριν από αιώνες, Ένας Ευλογημένος Νεοέλληνας Διαφωτιστής,Ο Κοσμάς ο Αιτωλός,
ακούραστα, περπάτησε την Ελλάδα απ’άκρη
σ’άκρη, έχοντας ως σκοπό την ίδρυση σχολείων
για τον φωτισμό του γένους.. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Το γένος μας αγρίευσεν.
Χριστιανοί,εγίναμεν όλοι μας ωσάν θηρία.»
Γιατί δε μπορούν όσοι αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε συλλογικές δράσεις, ενώ
ξεκινούν μέ καλές προθέσεις, ν’απαλλαγούν
από τα « βαρίδια», ώστε να υλοποιήσουν τα
οράματά τους και να δικαιωθούν στα μάτια των
πολιτών που τους πίστεψαν και προσδοκούσαν
με άσβηστη ελπίδα, το καλύτερο, το λυτρωτικό,
το βιώσιμο.
Δόθηκαν εξουσίες σε κάποιους και είχαν την
δυνατότητα να κάνουν θαύματα, να κινηθούν
δημιουργικά, αλλ’ όμως επέλεξαν να κρατήσουν
τα βαρίδια κοντά τους και να φτάσουν στο
σημείο, αποδυναμωμένοι πλέον, να ομολογούν
ασύστολα, ότι έχουν ανάγκη να έχουν κοντά
τους ,ανθρώπους βαρίδια, ανθρώπους δηλαδή,της μίζας, της δολιότητας, του ψεύδους, του
υπολογισμού. Δε μπορεί ένας ηγέτης, μεθυσμένος από το κρασί της εξουσίας, να προκαλεί
ασεβέστατα και όταν γίνεται στόχαστρο βίας, να
ζητά δικαίωση επικαλούμενος την ηλικία του.
Υπάρχει ένα ανέκδοτο γι’αυτές τις περιπτώσεις.
Κάποιος είχε σκοτώσει τους γονείς του και
όταν βρέθηκε στο δικαστήριο για να δικαστεί,
εκλιπαρούσε τους Δικαστές να τον λυπηθούν,
γιατί ήταν ορφανός..
Το ν’ ασκείς βία σε συνειδήσεις, γεννά βία,
είναι δυστυχώς μια μεγάλη αλήθεια.......

ΑΝΑΓΓΕΛΙA ΓΑΜΟΥ
Ο ΜΠΕΡΕΖΑΝ ΟΛΕΓΚ (BEREZAN OLEG), 15-12-1968, του
ΑΛΕΚΣΕΪ και της ΤΑΤΙΑΝΑ που γεννήθηκε στη ΡΩΣΙΑ και η ΒΟΣΚΡΕΣΕΝΣΚΑΫΑ ΡΟΚΣΑΝΗ (VOSKRESENSKAYA OKSANA), 20-101973, του ΙΟΥΡΙ και της ΤΑΜΑΡΑ που γεννήθηκε στο ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ και
κατοικεί στη ΡΩΣΙΑ (Αγ. Πετρούπολη) θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στην Αθήνα (Russian Orthodox Church Holly Trinity in Athens).

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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Οι πατημασιές...
Μια νύχτα κάποιος άνθρωπος είδε ένα όνειρο.
Ονειρεύτηκε πως περπατούσε στην ακρογιαλιά με τον Θεό.
Στον ουρανό άστραψαν σκηνές από τη ζωή του.
Σε κάθε σκηνή έβλεπε δυο ζευγάρια πατημασιές πάνω στην
άμμο. Το ένα ανήκε σ' αυτόν και το άλλο στον Θεό.
Επιμέλεια:
Πάτερ
Τσαμπίκος Πετρόπουλος

Όταν η τελευταία σκηνή της ζωής του έλαμψε μπροστά του,
κοίταξε πίσω στις πατημασιές στην άμμο.
Παρατήρησε πως πολλές φορές στο δρόμο της ζωής του
υπήρχε μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές και πως αυτό συνέβαινε στις πιο δύσκολες και θλιμμένες στιγμές. Αυτό πραγματικά
τον πείραξε και ρώτησε τον Θεό:
- Θεέ μου όταν αποφάσισα να σε ακολουθήσω είπες πως
θα βαδίζουμε μαζί αυτόν το δρόμο. Παρατήρησα όμως πως
στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, υπάρχει μόνο ένα
ζευγάρι πατημασιές. Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν σε χρειαζόμουν πολύ, εσύ με άφηνες;
Και ο Θεός απάντησε:
- Πολυάκριβό μου παιδί σε αγαπώ και δε σε άφησα ποτέ.
Όμως στις στιγμές της δοκιμασίας και του πόνου, που
βλέπεις μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές σε...κρατούσα στην
αγκαλιά μου.
www.imartis.gr
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Μοναχοί, μόνοι κι αδιόρθωτοι
Για μιά μοναξιά ματώσαμε τα χείλια μας
χυδαιολογήσαμε,κοιμηθήκαμε αγκαλιά
μ’ένα μαχαίρι κάτω από το στρώμα.
Για μιά μοναξιά μέσα στην πόλη και μέσα
μας
Αλέξης Μπίστικας, Για μιά μοναξιά
Στην κοινωνία των μοναχικών [και συνήθως
ατομιστών]πολιτών[;] η μόνιμη απειλή της
ανασφάλειας[πραγματικής ή κατασκευασμένης]προκαλεί ψυχοσυναισθηματικές αλλά
και πολιτικές αναταράξεις.Ενώ ‘η προστασία της ύπαρξης’ συνιστούσε ανέκαθεν το
πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου,με το
διάβα του ιστορικού χρόνου διαβρώθηκαν τα
αιτήματα και οι αρχές της ελευθερίας και της
αξιοπρέπειας,καθώς αντικατεστάθησαν από
ένα αίσθημα αναγκαίας προσωπικής ‘μικρής
επιβίωσης’με οποιοδήποτε τίμημα.
Έτσι ο καθένας έγινε βουβός εξουσιαστής
του εαυτού του,ερασιτέχνης gambler του
τυχαίου Καλού και του δεδηλωμένου Κακού,φοβισμένος επιλογέας του Είναι και της
εικόνας του.
Μοιρολατρική αποδοχή δυστυχίας από πολλούς ανθρώπους,οι οποίοι μπορεί να έχουν τα
πάντα αλλά τους λείπει η δύναμη της άδολης
επικοινωνίας και η αυτογνωσία.
Φαίνεται ν’αποδεικνύεται αληθής ο αφοριστικός λόγος του Z.Bauman’’Ποτέ δεν
ξέρουμε στα σίγουρα πότε να γελάσουμε και
πότε να κλάψουμε’’.
Διαθέτουμε λιγότερο χρόνο προσωπικής
ευτυχίας ακόμα κι από τους αποκαλούμενους
‘βάρβαρους’.Απαθείς χρήστες του διαδικτυακού κόσμου σκοτώνουμε ακόμα και τις
τρυφερές αναμνήσεις.Αντίθετα καλλιεργούμε
την απώλεια λήθης μόνον όταν μας συμφέρει,όταν μας ωφελεί ως [συνεπειοκρατικό]
αποτέλεσμα κι όχι όταν μας προκαλεί ψυχική
ευωχία.

Ένας χυδαίος κομφορμισμός σε συνδυασμό με
τη νεο-φιλοσοφία του
χρήματος και την αποθέωση του management
ακυρώνουν τα κοινωνικά
αυτονόητα με αποτέλεσμα ο καθείς να αισθάνεται ότι, ‘’ως κάλαμος
υπό ανέμου σαλευόμε- Γράφει ο:
νος’’,μπορεί να προστα- ΓΙΑΝΝΗΣ
τευθεί αν ο ίδιος[και ΠΑΝΟΥΣΗΣ*
μόνον αυτός]λάβει τα
μέτρα του[για τον ίδιον και μόνο γι’αυτόν].
Έτσι οι περισσότεροι αντί για συν-άνθρωποι
καθίστανται[άθελά τους;]’σωσίες του ανθρωπίνου είδους’.
Αποξένωση-Αλλοτρίωση-Ανομία:τα 3Α ‘’Της
Ασυναρτησίας της Ασυναρτησίας’’[Αβερόης]
Επιδημικό ή ενδημικό το φαινόμενο δεν
έχει πλέον σημασία.Συνεχίζουμε ακάθεκτοι
να είμαστε και να μην είμαστε τα Πάντα και
Τίποτα,να πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε
σε Όλους και σε Κανέναν,να ελπίζουμε και να
μην ελπίζουμε σε από Μηχανής Θεούς που
σώζουν και στη Νέμεση που τιμωρεί.
Ο έντρομος άνθρωπος δίχως ταυτότητα
μηδέποτε όμως δεδικαίωται.Ίσως γι’αυτό
παραπατάμε ιδεολογικο-πολιτικά.Ίσως γι’αυτό
μας αρέσει[;] να πέφτουμε θύματα των δικών μας ψευδαισθήσεων ή των αλλοτρίων
παραπλανήσεων.Ίσως γι’αυτό μας βαρέθηκε
και η Ιστορία και θέλει να μας δώσει ένα
‘καλο μάθημα’μήπως και βάλουμε,ή καλύτερα:αλλάξουμε,μυαλά.
ΥΓ.’’Από τους καθρέφτες
διάλεξα αυτόν που με κολάκευε
Είχε ένα ράγισμα στη μέση’’[
Ν.Ζουμπουλάκης,Ναρκισσισμός]

ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΟΥΣ

Π

λέον των τεσσάρων μηνών
είχα την τύχη να συνεργαστώ με μια ομάδα ανθρώπων
από την Περαχώρα, προκειμένου να
ανεβάσουμε ένα μονόπρακτο. Αυτή η
συχνή επαφή μαζί τους μ΄ έκανε να
εδραιώσω ακόμα περισσότερο την
Γράφει ο:
πεποίθηση που είχα και παλαιότερα
Χρήστος
για τους Περαχωρίτες. Είχα πει πως αν
Παντελέου
είναι να γίνει κάτι καλό για τον τόπο,
αυτό θα έχει σαν αφετηρία την Περαχώρα. Είχα
αντιληφθεί την άδολη αγάπη τους για τον τόπο
που δεν βασίζεται σε οικονομικά ανταλλάγματα
αλλά στην αγωνία τους για ένα καλύτερο μέλλον.
Έχουν την πολυτέλεια να ακούν σε κάθε γωνιά
του χωριού τα κλάματα, τις χαρές τα τραγούδια,
τις λαβωματιές των προγόνων των πολλές γενεές
πίσω. Η αλλοίωση του πληθυσμού είναι ασήμαντη.
Αυτός ο έρωτας για τον τόπο τους, ο τοπικισμός
έχει ριζώσει βαθιά μέσα τους και τον έχουν κάνει
φυλαχτό. Βούτηξαν με μεράκι την ευκαιρία και
παρουσίασαν μια θεατρική οργάνωση που δεν
συναντά κανείς εύκολα σε ερασιτεχνικές ομάδες.
Τα πάντα είχαν προβλεφθεί και όλα κύλησαν σαν
ελβετικό ρολόι. Πράγμα αφύσικο για την ελληνική
ιδιοσυγκρασία. Εκεί φάνηκαν και οι δεξιότητες
αλλά και οι αρετές που διαθέτει κάθε άνθρωπος
[δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην διακρίνεται
σε κάτι] που όταν του δώσεις τα εχέγγυα και την
πλήρη κάλυψη τα ξεδιπλώνει. Όχι πως δεν υπήρχαν και παλιές νοοτροπίες από αυτά τα άτομα που
φρέναραν προσωρινά το όλο εγχείρημα αλλά με
τον διάλογο ξεπεράστηκαν. Την δυναμική τους θα
την προσομοίωνα μ΄ αυτή του ελέφαντα. Αμέτρητη,
αστείρευτη, αδιανόητη. Πλην όμως έχουν και αυτοί
το σύνδρομο του ελέφαντα. Ένα μικρό αλυσιδάκι
κρατά αυτό το θηρίο δύναμης από το πόδι του και
το κρατά καθηλωμένο σ΄ έναν πάσσαλο.
Αν γνώριζα τη γλώσσα των ελεφάντων θα έσκυβα

στο αυτί και θα του έλεγα να τεντώσει λίγο το πόδι
του και να κάνει την ανατροπή. Να τρέξει ανέμελα
στη ζούγκλα του και να κάνει ό,τι γουστάρει και
όχι ότι θέλει το θηρίο, ο άνθρωπος. Γνωρίζω όμως
τη γλώσσα των ανθρώπων και τους λέω. Φτάνει
πια! Έλεος. Με αλυσιδίτσα σας κρατούν από το
πόδι και σας έχουν στη μιζέρια, στην περιφρόνηση,
στην άκρη. Ποια είναι η αλυσιδίτσα; Η διχόνοια.
Σας έχουν σπείρει τον φθόνο για τον γείτονα,
τον συγγενή. Σας έχουν ομαδοποιήσει για να μην
είστε μονιασμένοι και μέσα από τις αντιρρήσεις, με
διάλογο να βρείτε τη χρυσή τομή και το όφελος
του τόπου. Δες τε πόσοι σωτήρες θα σας σώσουν
τις επόμενες εκλογές! Θα σας πάρουν την ψήφο
και την επομένη θα κάνετε διαχείριση και πάλι τη
μιζέρια. Γιατί δεν συγκροτείτε μια ομάδα όλα αυτά
τα ανήσυχα μυαλά, μακριά από τους επαγγελματίες
ψεύτες και μόνοι σας να καθορίσετε το μέλλον όχι
μόνο του χωριού αλλά και ολόκληρου του δήμου.
Αυτοί που μας κυβέρνησαν αλλά και μας κυβερνούν
να είστε σίγουροι πως αν αφιέρωναν τόσο χρόνο
όσο εγώ για να σας τα πω, ο τόπος θα ήταν διαφορετικός. Η λέξη αγάπη για τον τόπο τους είναι
παντελώς άγνωστη. Συγκροτούν παρεάκια, όπως
κάναμε όταν κατηφορίζαμε παλιά για να δούμε
τον ΑΟΠ και μοιράζουν με χρυσόβουλα έμμισθες
θέσεις και φτιάχνουν προφίλ με απώτερο σκοπό
τις επόμενες εκλογές.
Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Γνωρίζω τις
ικανότητες πολλών που μπορούν να κάνουν την
ανατροπή και σας προτρέπω να αρχίσετε κάτι. Η
σωτηρία του τόπου είναι στα χέρια σας/μας και δεν
μας τη φέρνει κάποιος δώρο. Φοβού τους Δαναούς
και δώρα φέροντες.

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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Β. Βεκούσης

ΤΟ ΧΡΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Σήμερα, από τα πολιτικά δεδομένα με ταπεινότητα εκτιμώ πως ο Έλληνας έχει χάσει
την ιστορική πνευματική του ταυτότητα και
δεν παρεμβαίνει στον κοινωνικό πολιτικό
αγώνα. Διαχρονικά η «εξουσία» δείχνει
μια εχθρότητα προς το κλασσικό πνεύμα
της Ελλάδος, είναι φρικτό η ποδοπάτηση
μιας παραδόσεως, μιας κληρονομιάς μας
πνευματικής, μοναδικής στη διεθνή κοινότητα από «πολιτική προπαγάνδα». Σήμερα
υπάρχει λιποταξία της πολιτικής από το
καθήκον της, υπηρετούν το κόμμα και όχι
τον πολίτη. Στην εποχή μας επικρατεί η
λογική του παραλόγου που βαδίζει σε ένα
δρόμο αρνητικό στις αξίες του Ελληνισμού
μας. Τα ηθικά και πνευματικά αγαθά δεν τα
βρίσκεις εύκολα στις κομματικές εξουσίες,
και όχι μόνο. Έχουμε «νεκρά αρχαιοπρέπεια» τιμούμε καταχραστές του δημοσίου
χρήματος, ο θάνατος της Δημοκρατίας
κατά τον Αριστοτέλη, ξεκίνησε από τη συχνότατη παραμέλησις των συμφερόντων
της πολιτείας.
Εκ μέρους των αρχόντων οπότε αυτόματα
φθείρεται η πολιτική εξουσία. Και όπως
έλεγε ο Πλάτων διδάσκουν την αρετή,
αλλά η πίστη των είναι αφοσιωμένη εις την
ύλη, την οποία θεωρούν ως «μέγα αγαθόν»
η υπέρτατη σοφία τους, η προάσπισις του
ατομικού συμφέροντος.

Μάιος 2018

Το εγκόλπιο του Έλληνα
πολίτη
Εγκόλπιο = μικρό βιβλίο περιληπτικό
Γράφει ο
Δημήτρης Κ.
Χρυσούλας

ΤΑ ΚΑΎΣΙΜΑ ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΎΝ
ΚΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΎΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ!

που μπορεί κανείς να το παίρνει μαζί

Στις αγορές η ακρίβεια σαλτάρει
προς τα ύψη

του - φυλαχτό - μικρή εικόνα

Είμαστε φοβερά μόνοι και τραγικά αυτοδίδαχτοι στην Ελλάδα. Η μόρφωση είναι ανάγκη και στήριγμα ζωής!
Το βιβλίο αυτό (το εγκόλπιο των Ελλήνων) περιέχει εκείνες
τις αναγκαίες γνώσεις που αξίζει και πρέπει να έχει κάθε
σωστός κοινωνικός άνθρωπος, ένα χρήσιμο βιβλίο οδηγός
για να συμμετέχει κανείς σε οποιαδήποτε συζήτηση θετικά.
Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε μαζεμένα τι σημαίνουν οι όροι
Πατρίδα - Λαός - Έθνος - Δημοκρατία - Σοσιαλισμός - Αναρχισμός - Κομμουνισμός και άλλοι πολλοί όροι.
Προσδιορίζονται οι έννοιες Ιστορία - Πολιτισμός - “Φιλοσοφία” - Δίκαιο - Αστρονομία - Δικαιοσύνη και γίνεται
παιδευτικός λόγος για σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα και
πράγματα. Δημοσιεύονται επιγράμματα, γνωμικά, στίχοι,
παροιμίες, που εμπλουτίζουν με γνώσεις τον άνθρωπο και
οξύνουν τη σκέψη και ομορφαίνουν τη ζωή εκείνων που
το διαβάζουν.
Καλό, χρήσιμο βιβλίο είναι εκείνο το οποίο ανοίγουμε με
λαχτάρα και το κλείνουμε με κέρδος, δημιουργική διάθεση,
σαν κι αυτό...
Απαραίτητο για όλους τους νέους, μαθητές, φοιτητές και
σπουδαστές και πολύ ΧΡΗΣΙΜΟ για κάθε απλό κοινωνικό
άνθρωπο. Αξίζει να κλείσουμε την TV και το ίντερνετ κινητό κι ας ανοίξουμε όλοι μας ένα χρήσιμο βιβλίο. Θα
ωφεληθούμε σίγουρα περισσότερο.
Να είστε καλά με εκείνα που ο καθένας σας
αγαπά. “Όποιος αγαπά τη Σοφία, το μέτρο,
τον άνθρωπο, είναι φίλος της Ελλάδας”.
Η γνώση είναι μια κοινή “ΟΔΥΣΣΕΙΑ” του
πνεύματος...
Ευχαριστώ.
Δημ. Χρυσούλας

και σε νέα ελάττωση στα ψώνια
ο κόσμος θα υποκύψει!
Φαγώσιμα και ποτά δεν πάνε
προς τα κάτω,

Επίκαιρα Κείμενα
πολλά πήραν την άνοδο, μα η
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ τσέπη έπιασε πάτο!
ΠΑΝΑΓ.

Όταν θα πας στην αγορά,
μετράς τα όβολά σου,

αφού αν πάρεις ό,τι θες, θα εύρεις τον μπελά σου!
Ευθύνη στην ακρίβεια έχουνε και τα καύσιμα
κι όποιος βάζει σαράντα ευρώ, του δίνουνε...
παράσημα!
Των καυσίμων η ακρίβεια την αγορά επηρεάζει,
όμως τους χαμηλόμισθους ποιος άραγε
λογαριάζει!
Δεν φτάνει που έχουμε φόρους, ΕΝΦΙΑ και μισθών
κοψίματα,
των καυσίμων η ακρίβεια κάνει κι άλλους θύματα!
Το οικονομικό φορτίο στούς μικρομεσαίους
πέφτει
κι όποιος πει πως δεν αντέχει, ποιος θα τόνε
βγάλει ψεύτη!
Ευχή να πέσουν οι τιμές σε καύσιμα, ΕΝΦΙΑ και
φόροι,
διαφορετικά στον κατάλογο θα γραφτούν κι άλλοι
απόροι.

Δημαρχοκεντρικό ή κύρια αντιπροσωπευτικό
σύστημα εκλογής στους Δήμους
Το Σύνταγμα της
χώρας μας προβλέπει τέσσερις
(4) πυλώνες εξουσίες, πάνω
στις οποίες στηρίζεται η Δημοκρατία, δηλαδή
τη νομοθετική, τη δικαστική,
την εκτελεστικής και την... άτυπη
που είναι η δημοσιογραφική,
η οποία κατά κοινή ομολογία
ευθύνεται περισσότερο για τη
δεινή κατάσταση που βρισκόμαστε.
Όταν ήλθε το ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία, ανάμεσα στις άλλες...
εκπτώσεις, μέσω του Γεννηματά, έκανε τις τέσσερις ουσιαστικά τρεις, τις οποίες και ονόμασε,
κοινοβούλιο, συνδικαλισμό και
τοπική αυτοδιοίκηση!
Σήμερα όλοι εμείς οι... μωροπίστευτοι και πάντα προδομένοι
οπαδοί και όχι φίλαθλοι της
πολιτικής γνωρίζουμε ότι η
περισσότερο διαβρωμένη...
εξουσία υπήρξε η τοπική αυτο-

διοίκηση και όπου για τον τρόπο
εκλογής των... αρχόντων της θα
ασχοληθούμε.
Από όλους τους πολίτες ή
τουλάχιστον από όσους δεν
εθελοτυφλούν, ομολογείται η
μία και μοναδική αλήθεια ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση στερείται
άξιων και ικανών προσώπων με
όραμα, φαντασία, δύναμη δημιουργίας, κατάρτιση και γνώσεις.
Αντί όλων των παραπάνω αναγκαίων προϋποθέσεων όλοι ή
έστω οι περισσότεροι δημοτικοί άρχοντες με το... δικό τους
στρατό, δηλαδή τους συμβούλους, «ακουμπάνε» όλοι τους
σε κομματικούς σχηματισμούς
ή πολυμελείς φαμίλιες. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα
εμφανές στις λεγόμενες μικρές
κοινωνίες, όπου «όλοι γνωριζόμαστε».
Υπάρχουν όμως πραγματικά
αξιόλογα άτομα, τα οποία δεν
ασχολούνται με τα κοινά, επειδή κατά κύριο λόγο δεν είναι

διατεθειμένοι να ενταχθούν
σε κομματικούς συνδυασμούς
ή να γίνουν «κολλητοί» του
όποιου τοπάρχη (υπουργός ή...
βολευτής).
Κατά τη γνώμη μου πρέπει οι
δημοτικές εκλογές να γίνονται
με δύο (2) ψηφοδέλτια, όπου
στο ένα θα αναγράφονται οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι και στο
άλλο οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι. Με αυτό τον τρόπο
εκλογής διασφαλίζεται η επί
ίσοις όροις συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία, αφού το
ισχύον σύστημα θα πάψει να
είναι Δημαρχοκεντρικό αλλά
και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν
θα είναι στρατιώτες της όποιας
πλειοψηφίας, εκπροσωπώντας
όλες τις... τάσεις και όχι τη μία,
αυτή του ενός!
Σιανούδης Ιωάννης
Συντ/χος Καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

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
ΝΕΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ελληνικής υπηκοότητας απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστικών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών
έχοντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο
τηλέφωνο 6949 844231
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επίσης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ.
6948 086375
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 260
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύμα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερμανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

ENOIKIAZETAI ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
πλησίον SPORT CAMP. 3 κύρια υπνοδωμάτια, 2 κοιτώνες
επισκεπτών, 2 μπάνια, τζάκι, καλοριφέρ, ηλιακός, parking
σκεπαστό 5 αυτοκινήτων, αποθήκες, γήπεδο μπάσκετ κλπ.
κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 6944 353 996

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΦΑΣΙΕΣ
Ένα εγκεφαλικό,ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
(Α.Ε.Ε) διακόπτει τη ροή
του αίματος στον εγκέφαλο. Όπως και άλλοι ιστοί
στο σώμα,οι νευρώνες
βασίζονται στη διαδικασία του μεταβολισμού,ή
Τσιπουρά
στην ανταλλαγή θρεπτικών
Αναστασία
ουσιών και σωματικών
Λογοθεραπεύτρια
αποβλήτων μεταξύ του κυemail:
anastasia_tsp@hotmail.com κλοφοριακού συστήματος
και των νευρώνων. Δύο
μηχανισμοί μπορούν να διαταράξουν το μεταβολισμό. Ο ένας είναι το ισχαιμικό εγκεφαλικό και ο
άλλος γενικός τύπος εγκεφαλικού είναι η αιμορραγία. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι πιο σύνηθες
από το αιμορραγικό.
Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Είναι η απόφραξη μιας αρτηρίας που εμποδίζει
το αίμα να φτάσει σε περιοχές του εγκεφάλου,με
αποτέλεσμα τα εγκεφαλικά κύτταρα να νεκρωθούν.
H ροή του αίματος μπορεί να διακοπεί κυρίως με
δύο μηχανισμούς: τη θρόμβωση και την εμβολή.
Αιμορραγία
Είναι η συγκέντρωση του αίματος στο γειτονικό
εγκεφαλικό ιστό που προκαλείται από την ρήξη
μιας αρτηρίας . Η συσσώρευση ονομάζεται αιμάτωμα. Οι αιμορραγίες ταξινομούνται ανάλογα με το
σημείο που εκδηλώνονται και είναι η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και η υπαραχνοειδής αιμορραγία.
Το εγκεφαλικό χαρακτηρίζετε από:
• Απώλεια παραγωγής λεκτικών μηνυμάτων (δυσκολία του ατόμου να βρει τις κατάλληλες λέξεις,
να τις βάζει μαζί για να συντάξει λεκτικά μηνύματα

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

τα οποία τελικά πρέπει να εκφωνεί στους ακροατές του).
•Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου των άλλων
και ανάλογη ανταπόκριση.
•Μη ικανότητα χρήσης του γραπτού λόγου (γραφή-ανάγνωση).
•Δυσκολία εύρεσης της κατάλληλης λέξης (που
θέλουν να πουν ακόμα κι αν γνωρίζουν την έννοια της.)

•Δυσκολία στη σύνταξη, μεγάλων, ολοκληρωμένων, γραμματικά σωστών και κατανοητών
προτάσεων.
•Υπερπαραγωγή λόγου, μεγάλες προτάσεις με
πολλές λέξεις, συνήθως ασύντακτες, χωρίς να είναι
κατανοητές και με συγκεκριμένο νόημα.
•Χρήση παραφράσεων, δηλαδή λέξεων παραφρασμένων με φωνητικά, σημασιολογικά ή γραμματικά
κριτήρια.
•Δυσκολία στη συσχέτιση της λέξης με την έννοια
που αντιπροσωπεύει.
•Δυσκολία στην κατανόηση πολύπλοκων (συντακτικά και γραμματικά) προτάσεων.
•Δυσκολία στην κατανόηση ορισμένων κατηγοριών-εννοιών

παιδικό • εφηβικό

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

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

Κυριάκος Ι. Φίλης

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
τ. Επιμελητής ΙΑΣΩ GENERAL
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΙΑΣΩ

τηλ: 27410 22932
Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
κιν: 6976 22 02 85
Κόρινθος, 3ος όροφος
www. filis-urology.gr
e-mail: info@filis-urology.gr

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Πέμπτη: 17.00-21.00
Παρασκευή: 9.00-13.00
17.00-21.00
Σάββατο: 9.00-13.00
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Για κακούργημα οι τρεις Δήμαρχοι
Το δια ταύτα της όλης υπόθεσης (περιληπτικά)

Μ

ετά τις δημοτικές εκλογές του 2010 Πρόεδρος στην τουριστική
επιχείρηση του Δήμου ήταν ο
νέος Δήμαρχος κ. Λογοθέτης
και Αντιπρόεδρος ο Δ. Κοντός
(πρώην Κοινοτάρχης Πισίων),
ο οποίος έδωσε εντολή στο
Γράφει
δικηγορικό γραφείο του Δ.
ο Σπύρος
Τσοβόλα, πρώην Υπουργού, να
Γιαλοψός
ελέγξει τη δημοτική αυτή επιχείρηση, πρώην ΑΤΕΚΛ, τα τελευταία 16 χρόνια,
δηλαδή 12 χρόνια δημαρχίας Π. Παύλου και 4
χρόνια δημαρχίας Γ. Γκιώνη.
Η γνωμοδότηση του δικηγορικού γραφείου
του Δ. Τσοβόλα μαζί με τους δικηγόρους Ιωάννη
Πέππα, Αρετή Μαργαρίτη και τους συνεργάτες
τους γνωμοδότησαν και ενημέρωσαν τη νέα τότε
δημοτική αρχή Λογοθέτη στις 27-6-11.
Η γνωμοδότηση ήταν φωτιά για τους Δημάρχους και εφιστούσε την προσοχή στο Δήμαρχο
Κώστα Λογοθέτη να πράξει τα νόμιμα άμεσα,
διότι θα έχει και ο ίδιος ποινικές ευθύνες.
Αντί αυτού ο κ. Λογοθέτης έδιωξε από Αντιπρόεδρο τον Δ. Κοντό που ξεκίνησε την όλη
διαδικασία «αποκάλυψης» και δεν κίνησε καμία
διαδικασία, όπως το πόρισμα του έλεγε και του
εφιστούσε την προσοχή, άφησε να περάσουν 2
ολόκληρα χρόνια και δύο μήνες, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες, αφού στις 20-8-2013

πήραν απόφαση να ασχοληθούν με το θέμα και
μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης από τον
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου, και
φυσικά μετά από πολλές αιτήσεις και εξώδικα
του δικηγόρου Περικλή Μπαλοδήμου.
Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤΑ
●Γιατί η δημοτική αρχή Λογοθέτη καθυστέρησε
δύο χρόνια;
●Γιατί ξήλωσε από Αντιπρόεδρο τον Δ. Κοντό,
τον άνθρωπο που κίνησε την όλη διαδικασία;
Εάν η Εισαγγελία Κορίνθου δεν ασκούσε ποινική δίωξη, θα είχε ασχοληθεί η δημοτική αρχή
Λογοθέτη;
●Εάν ήθελε να κουκουλώσει τη γνωμοδότηση
Τσοβόλα, γιατί έδωσε εν λευκώ στον Δ. Κοντό
την άδεια να γίνει έλεγχος στην εταιρεία και
μάλιστα το δικηγορικό γραφείο πληρώθηκε
15.000 ευρώ;
●Να μην παραπονιούνται τώρα οι γύρω από
τον Κ. Λογοθέτη, πρώην Δήμαρχο, ότι τον
παραπέμπουν για κακούργημα;
Ήθελές τα και παθές τα, λέει ο λαός μας.

Η ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έτσι λοιπόν στο υπ’ αριθμόν 30/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου για
τους πρώην και νυν Δημάρχους μας κ.κ. Παύλου, Λογοθέτη και Γκιώνη παραπέμπονται για
κακούργημα από την ελληνική δικαιοσύνη. Κι
εδώ μια λέξη ταιριάζει:

ΚΑΤΑΝΤΙΑ
ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΏΝ
ΓΙΑ ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟΥ - ΓΙΩΡΓΟ ΓΚΙΩΝΗ ΚΩΣΤΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
[...] οι επενδύσεις τιμολογήθηκαν και εξοφλήθηκαν από το Ταμείο της Κοινοπραξίας
με αντίστοιχο όφελος «του Καζίνο» και
ζημία της Κοινοπραξίας [...] και της δημοτικής επιχείρησης και συγκεκριμένα ποσό:
α. Κατά την περίοδο Π. Παύλου (Μάιος
1998 - 31.12.2006) 142.120.063,66 ευρώ,
εφόσον η δημοτική επιχείρηση συμμετείχε
στο κόστος των επενδύσεων, ως μη όφειλε.
β. Κατά την περίοδο Γκιώνη (Ιανουάριος
2007 - 31.12.2010) 41.136.754,57 ευρώ,
εφόσον η δημοτική επιχείρηση συμμετείχε
στο κόστος των επενδύσεων, ως μη όφειλε
και
γ. Κατά την περίοδο Κ. Λογοθέτη (Ιανουάριος 2011 - 31.08.2014) 15.455.494,66
ευρώ, εφόσον η δημοτική επιχείρηση
συμμετείχε στο κόστος των επενδύσεων,
ως μη όφειλε.
Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει η ελληνική
δικαιοσύνη, η οποία και τους παρέπεμψε για
κακούργημα.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ "ΒΑΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ"
Στην κατηγορία με την οποία η Δικαιοσύνη παραπέμπει και τους τρεις δημάρχους να δικαστούν,
να υπενθυμίσουμε κάποια ελάχιστα ζητήματα.
Το 1995 μεταξύ της δημοτικής επιχείρησης
του Δήμου (τότε ΑΤΕΚΛ) και της εταιρείας του
Καζίνο, συμφωνήθηκε η σύσταση Κοινοπραξίας
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επένδυση
του Καζίνο, του Ξενοδοχείου, της Μαρίνας κλπ.
Στην Κοινοπραξία μετείχαν 11 μέλη. Οκτώ από
την πλευρά του Καζίνο και τρεις από πλευράς
Δήμου. Ο ένας ήταν ο Δήμαρχος.
Μεταξύ αυτών που συμφωνήθηκαν με Δήμο
και Καζίνο, έγινε δεκτό ότι ο μεν Δήμος θα παραχωρούσε την σχετική οικοπεδική έκταση για

την ανέγερση των κτισμάτων της επένδυσης,
το δε Καζίνο αποκλειστικά θα πλήρωνε
οποιοδήποτε ποσό για να πραγματοποιηθεί
η επένδυση.
Τί συνέβη όμως. Το Καζίνο και προς όφελός
του, χρέωσε όλα τα τιμολόγια της επένδυσης
στην Κοινοπραξία. Δηλαδή και στο Δήμο με
διπλή ζημιά του τελευταίου, πέραν των άλλων
οικονομικών απωλειών (τόκοι κλπ.). Γιατί με τον
τρόπο αυτό μειώθηκαν και τα προς διανομή
κέρδη με αποτέλεσμα ο Δήμος να λάβει λιγότερα
χρήματα.

Το βούλευμα και οι κατηγορίες
Καταρχήν η κατηγορία είναι η
ίδια και για τους
τρεις Δημάρχους.
Απλώς αλλάζουν
τα ονόματα, η δημαρχιακή περίοδος και τα ποσά.
Αναφέρεται λοιπόν στο βούλευμα
(σελ. 213 – 217
κ.ε.).
Ο […] <δήμαρ-

χος Π. Παύλου, Γ. Γκιώνης και Κ.Λογοθέτης>
ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως δημάρχου
του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, του οποίου
η διαχείριση ήταν εμπεπιστευμένη εις αυτόν […]
εν γνώση του, ελάττωσε την περιουσία του
νομικού τούτου προσώπου (δηλαδή του
Δήμου).
Συγκεκριμένα αναφέρεται παρακάτω στο βούλευμα- ο καθένας από τους τρεις δημάρχους και
μέλος του ΔΣ της Κοινοπραξίας με πλείονες
πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του
ιδίου εγκλήματος και συνδέονται μεταξύ
τους με ενότητα δόλου [….] αποδέχτηκε την
εγγραφή στους ισολογισμούς της Κοινοπραξίας τα έξοδα της επένδυσης, ενώ δεν
θα έπρεπε, γιατί οι επενδύσεις όφειλαν να
πραγματοποιηθούν από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ.
΄Ετσι όμως ενεργώντας οι τρεις δήμαρχοι –
αναφέρεται στο Βούλευμα- οι επενδύσεις τιμολογήθηκαν και εξοφλήθηκαν από το Ταμείο της
Κοινοπραξίας με αντίστοιχο όφελος του Καζίνο
και ζημία της Κοινοπραξίας ΚΑΙ της επιχείρησης
του Δήμου.
Εμείς τι άλλο να προσθέσουμε;
Τα λοιπά, στην αίθουσα του Τριμελούς
Εφετείου (Κακουργημάτων) Ναυπλίου.
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