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ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ;;;;

ΦΤΥΝΟΥΝ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ…!

Η

υπόθεση της παραπομπής
των τριών Δημάρχων
(Γκιώνη, Παύλου και Λογοθέτη) ενώπιον του Εφετείου
Ναυπλίου για κακουργηματικές
πράξεις κατά του Δήμου που
θα κριθούν στις 11 Οκτωβρίου
2018, δεν αποτελεί μόνο σταθμό για την τοπική μας κοινωνία
και τα πολιτικο-οικονομικά μας
πράγματα, αλλά ως φερόμενο
σκάνδαλο γενικότερα και για
το χώρο της ελληνικής τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Δεν είναι παρανυχίδα υπόθεση να κατηγορούνται τρείς
Δήμαρχοι ότι από δόλο –όπως
αναφέρεται στο βούλευμακαι σε γνώσει τους ζημίωσαν
οικονομικά το Δήμο και πως
δεν τίμησαν την εμπιστοσύνη
του λαού να διαχειριστούν
την περιουσία του.
Βαριές και ασήκωτες από κάθε
πλευρά κατηγορίες, οι οποίες
δικαιολογούν και το αυξημένο
ενδιαφέρον. Καταρχήν των
συνδημοτών μας. Ηχηρά ραπίσματα που καταγράφονται
σαν σεισμικές καταστροφικές
δονήσεις στην τοπική μας κοινωνία και στο τοπικό πολιτικό
μας σύστημα. Στη μελλοντική
μας πορεία ως Δήμου.
Από την πλευρά μας, έχουμε
κατ’ επανάληψη αναγνωρίσει
το τεκμήριο αθωότητας και των
τριών, αλλά και από την άλλη

πλευρά έχουμε εκφράσει το
σεβασμό μας στους κκ Εφέτες
που συνυπέγραψαν το κατηγορητήριο. Εκείνο το βούλευμα που τους παραπέμπει
να δικαστούν για πράξεις σε
βαθμό κακουργήματος, στηριγμένο ασφαλώς σε έρευνα
και στοιχεία.
Σε άλλη χώρα, κάτι ανάλογο
θα οδηγούσε σε πολιτικό χαρακίρι, με την οριστική αποχώρηση των υπόδικων, έστω και για
μία καθ’ υποψίαν ενοχή τους,
ή το λιγότερο στην απόσυρσή
τους από τη δημόσια δράση μέχρι της εκδίκασης της υπόθεσής
τους. Όχι ασφαλώς με προσχηματικές αποχωρήσεις. Και μέχρι
τότε εκείνο που θα έκαναν θα
ήταν η απόλυτη σιωπή.
Αυτό έπρεπε να κάνουν και οι
τρεις υπόδικοι Δήμαρχοι.

Οι προκλήσεις

Δεν το έπραξαν. Αντ’ αυτής,
ο κ. Λογοθέτης πχ άρον άρον
και υπερηφάνως, ανακοίνωσε
την κάθοδό του στις προσεχείς
εκλογές, αντί της δημόσιας
συγγνώμης του για όσα του
καταλογίζει το βούλευμα.
Αντ’ αυτής με περισσή θρασύτητα και προκλητικότητα ο κ.
Γκιώνης απέστειλε στην εφημερίδα μας εξώδικο για να μας εκφοβίσει. Έτρεφε την ελπίδα ότι
μπορούσε να μας σταματήσει
από την ενημέρωση του λαού.
"Κούνια που τους κούναγε".
Από την άλλη μεριά, ο κ.
Παύλου για να δώσει κατά
τα φαινόμενα και το ανάλογο
μήνυμα ποινικοποίησης της
πολιτικής μας ζωής, καμαρώνει
γιατί φέρνει στις αίθουσες των
δικαστηρίων δημοσιογράφους
ή πολιτικούς παράγοντες.
Αυτά βέβαια αποκαλύπτουν
φόβο, πανικό και έλλειψη
ψυχραιμίας. Αλλά αυτά είναι
«τα λιγότερα».
Όπως στα «λιγότερα», ανήκει
το ότι και οι τρείς μπροστά στα
όσα γίνονται και απειλούνται,
μπροστά στα όσα καταστροφικά έχουν σημειωθεί (σύμφωνα

με το βούλευμα), χτυπώντας
πλάτες, σφυρίζουν αδιάφορα,
σκορπίζοντας χαμόγελα και
κλείνοντας το μάτι στο στυλ «…
΄ντάξει μωρέ, θα αθωωθούμε»,
λες και μια τυχόν αθώωσή τους,
θα τους απαλλάξει από τις πολιτικές τους ευθύνες απέναντι
στο λαό.
Στα «λιγότερα» λοιπόν αυτά.
Γιατί υπάρχουν και κάποια περισσότερα και χειρότερα.

νάζει ο Γιώργος Γκιώνης (σελ.
87) και όλοι σκιαχτήκαμε γιατί
άσχετοι Δικαστές!! –κατά τον
κ. Γκιώνη- δικάζουν υποθέσεις
οικονομικής φύσεως. Για ποιους
οικονομικούς Εισαγγελείς και
διαφθοράς μιλάμε τώρα!!
Ασυγκράτητος όμως ο κ. Δήμαρχος προσθέτει και τα εξής:
Ένας είναι ο λόγος που κατηγορούμεθα. Απλούστατα
κατηγορούνται αυτοί (σσ οι
ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙ- καζινιέρηδες) ότι αυτοί το
ΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ έκαναν από δόλο ενώ εμείς
από αμέλεια. Ότι είμαστε
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
αμελείς δηλαδή και αυτή την
αμέλεια που έκαναν αυτοί
δεν το πήραμε χαμπάρι, οπότε συμβάλλαμε και εμείς στο
κακό της ανωνύμου εταιρεί(από τα πρακτικά του Δημ.
ας. Αυτή είναι η καταγγελία.
Συμβουλίου της 06-06-2018). (σελ. 88)
«Ψεύτικη η κατηγορία» του
Δοξάστε τον!!
βουλεύματος κατά των τριών
Τώρα όποιος κατάλαβε… καυπόδικων Δημάρχων διαλαλεί
στην αίθουσα του Δημ. Συμ- τάλαβε τι υποστηρίζει ο κ. Δήβουλίου ο κ. Γ. Ρουμελιώτης ως μαρχος.
Εκείνο πάντως που γίνεται
γνωστόν πολιτικό εξαπτέρυγο
αντιληπτό,
είναι ότι και ο κ.
του κ. Γκιώνη (σελ. 80).
Κατασκευασμένη κατηγορία Δήμαρχος, σύμφωνα με τα λεαπό τους Δικαστές κατά των γόμενά του δεν πήρε χαμπάρι
τριών Δημάρχων λοιπόν το κάποια ζητήματα για τα οποία
βούλευμα σύμφωνα με τον κατηγορείται.
κ. Ρουμελιώτη. Μία δημόσια
Μπερδεύοντας τα πράγματα,
καταγγελία η οποία πρέπει να αφού βάφτισε την κοινοπραξία
διερευνηθεί, αφού αφορά ανώ- σε ανώνυμη εταιρεία, ομολότερους λειτουργούς της δικαι- γησε δημόσια ότι και οι τρεις,
οσύνης, αλλά και την τιμή και στην άσκηση των καθηκόντων
υπόληψη των τριών υπόδικων τους (όπως ο ίδιος ερμήνευσε)
Δημάρχων.
υπήρξαν αμελείς. Μία αμέλεια
Προς εκείνη την κατεύθυνση που στοίχησε πάντως κάποια
η εφημερίδα μας θα βοηθήσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ στο
την όλη προσπάθεια, αποστέλ- Δήμο.
λοντας τα σχετικά πρακτικά
Μετά από αυτή την αυτοκτοόπου πρέπει.
νική δήλωση του κ. Δημάρχου
- «Αβάσιμες οι σχετικές κα- που όμοια της δεν έχει ματηγορίες», λέει ο Π. Παύλου ταγίνει, επειδή ο κ. Γκιώνης,
(σελ. 37) αναφωνεί ο κ. Παύλου
είτε διαβάζοντας στο φτερό,
για να αποφανθεί μετά, διαψεύείτε και πάλι μπερδεύοντας τα
δοντας το Συμβούλιο Εφετών
πράγματα υποστηρίζει ότι δεν
ότι και ο τρεις Δήμαρχοι χωρίς
κατηγορείται για δόλο, για την
κανένα λόγο οδηγούνται σε μία
κατανόηση των πραγμάτων του
διαδικασία που θα υποστούν τα
συστήνουμε να απευθυνθεί στο
πάνδεινα (σελ. 41).
Ο πλέον όμως αποκαλυπτικός «πολιτικό του ταίρι» Παύλου.
Μετά ταύτα ο κ. Δήμαρχος θα
είναι ο κ. Γκιώνης.
«Το Δικαστήριο δεν γνωρί- αναφωνήσει άραγε όπως ο Τόνυ
ζει οικονομικά», βροντοφω- Σφήνος. «Και το πρόβλημα…
πάαααει» ;;

Άσχετοι
οι δικαστές!!!
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ

ΚΑΛΑ!!!... ΑΥΤΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ ΝΩΡΙΣ!!!
Επί του πιεστηρίου

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο Δήμο. Ο κ. Δήμαρχος σε μια
έκρηξη ευαισθησίας, θυμήθηκε να παραιτηθεί από πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» και το έπραξε, ελάχιστες μέρες πριν από την εκδίκαση της γνωστής υπόθεσης
στο Εφετείο Ναυπλίου για κακουργηματικές πράξεις κατά
του Δήμου, συγκατηγορούμενος των δύο άλλων πρώην
Δημάρχων Παύλου και Λογοθέτη.
Την όψιμη παραίτηση του ο κ. Γκιώνης, μια παραίτηση που
άνετα μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσχηματική, των
περιόρισε ωστόσο στην προεδρία του Δ.Σ. της δημοτικής

επιχείρησης και όχι και από τη θέση του δημάρχου όπως
θα ήταν σωστό. Διότι ακόμα και αυτό το βούλευμα ως δήμαρχο του αποδίδει δόλο που οδήγησε στη μείωση της περιουσίας του Δήμου που του είχαν εμπιστευθεί οι δημότες.
Για όλα αυτά, είχαμε κάνει λόγο στις προηγούμενες εκδόσεις της εφημερίδα μας.
Ανάλογα, αναφερόμαστε και στο σημερινό. Ο κ. Δήμαρχος
ζώντας στην ασφάλεια οτι δεν είμαστε Ιαπωνία, αγνόησε
τις επισημάνσεις μας.
Καλό κουράγιο κ. Δήμαρχε.

Το σόϊ… πάει βασίλειο

«Μπουρλότο»
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εξέλιξη με απροσδιόριστες συνέπειες μπορεί να
σημαίνει για την υπόθεση «καζίνο» η κατάθεση εκ
μέρους συνδημότη μας προς την Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου «αναφοράς-αίτησης ελέγχου» σχετικά με την υπαγωγή της επιχείρησης στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 106β του πτωχευτικού
κώδικα.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημερίδας μας, με την πολυσέλιδη αναφορά υποστηρίζεται,
ότι στην κρίση του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση της υπαγωγής, τέθηκαν ανακριβή οικονομικά στοιχεία.
Εάν τελικά αποδειχτεί η αλήθεια αυτού του ζητήματος, τότε η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ολοκαύτωμα.
Μεταξύ των στοιχείων που επικαλείται η σχετική
αναφορά, είναι και η έκθεση του ορκωτού λογιστή
της κοινοπραξίας κ. Ι. Πέρρου ο οποίος βεβαιώνει
ότι:
- Ειδικότερα για τους ανωτέρω λογαριασμούς σημειώνουμε τα εξής: Τα υπόλοιπα των λογ. 53.10.001
και 53.10.002, αντιπροσωπεύουν ποσά που κατέβαλε λόγω, συμβατικών υποχρεώσεων της η ΚΛΑΜΠ
ΟΤΕΛ, για τα πρώτα έξοδα της Κοινοπραξίας και την
απόκτηση της αδείας ΚΑΖΙΝΟ ευρώ 3.457.961,32
και για την ανέγερση του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος ευρώ 20.956.202,31. Σημειώνεται ότι τα
ανωτέρω ποσά δεν αποτελούν πραγματική υποχρέωση να καταβολή στην CLUB HOTEL LOUTRAKI
S.A. απεικονίστηκε με αυτό τον τρόπο, αφού δεν
υπήρξε ιδρυτικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της
Κοινοπραξίας η διάθεση των απαιτούμενων κεφαλαίων από την CLUB HOTEL LOUTRAKI S.A. για
την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Οσο
αφορά την κίνηση του λογαριασμού 53.10.003, χρεώνεται με πληρωμές που διενεργεί η Κοινοπραξία
για λογαριασμό της CLUB HOTEL LOUTRAKI S.A.
και στη συνέχεια συμψηφίζεται ισόποσα πιστούμενο
ποσό, σε χρέωση του λογαριασμού , κωδ. 53.14.001
(συμψηφισμός με δικαιούμενο μέρισμα)».
Σύμφωνα με το από 28-4-1995 Κοινοπρακτικό η

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος
Πελοποννήσου

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

CLUB HOTEL LOUTRAKI ΑΕ φερόμενη επενδύτρια
εταιρεία έπρεπε να καταβάλει εξ ιδίων όλα τα ποσά
για το σύνολο του επενδυτικού έργου και γιο αυτό
συμμετείχε στα καθαρά κέρδη της Κοινοπραξίας
κατά την κερδοφόρα περίοδο (έως το 2010) με
συμμετοχή στο εταιρικο κεφαλαιο 84%, ενώ από
τις εισπράξεις (μεικτά έσοδα) εκ του ΚΑΖΙΝΟ, χρηματοδοτήθηκε το όλο επενδυτικό πρόγραμμα και
δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ, ενώ πήρε καθαρά (αποφορολογημένα) ως κέρδη τα εξής ποσά:

Η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΧΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε. συνεζητήθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 22-3-2017 μαζί με την
πρόσθετη παρέμβαση τρίτων μεταξύ των οποίων
και η πρόσθετη παρέμβαση μου ο οποίος παρενέβην
προσθέτως υπέρ της Κοινοπραξίας του ΚΑΖΙΝΟ και
παρέστην με δήλωσή μου υποβάλλοντας με τις προτάσεις μου και το από 14-6-2015 με αριθμό πρωτ.
15061401 έγγραφο – απόφαση του Σωματείου
Εργαζομένων ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου με θέμα: «Λήψη
άμεσων δικαστικών μέτρων για την διάσωση λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου που απευθύνετο
σε Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Πειραιά και εκείθεν
στην Βουλή των Ελλήνων».

Βλάσσης
Ρολόγια - Κοσμήματα

Πάντοτε στις προεκλογικές περιόδους –και
εδώ στο Δήμο μας έχει αρχίσει- οι πληροφορίες
διαδέχονται η μία την άλλη. Άλλες ακριβείς και
άλλες όχι. Μία εξ αυτών, έφερε πριν λίγο την, την
επισημοποίηση της συνεργασίας Παύλου-Γκιώνη
με την συμμετοχή του πρώτου, στο ψηφοδέλτιο
του δεύτερου.
Κάτι ανάλογο, έστω και πρωτοφανές, θα
επιβεβαίωνε ωστόσο την μέχρι τώρα στενή
συνεργασία των δύο προηγούμενων και θα μπορούσε να ερμηνευθεί, πέρα των άλλων, είτε ως
προσπάθεια του κ. Παύλου να μην απομακρυνθεί
πολιτικά αποφεύγοντας μία άτυχη για μία ακόμη
φορά αυτόνομη κάθοδό του στις εκλογές, είτε να
παραμείνει στα δημοτικά έδρανα ως αθεράπευτα
εξουσιομανής αλλά και ενόψει εκδικάσεως της
υπόθεσής του από το Εφετείο Ναυπλίου.
Κατά τις σχετικές πληροφορίες κρίθηκε ωστόσο, ότι κάτι παρόμοιο θα δημιουργούσε πολιτικό
σάλο και ασφαλώς, αρνητικό κλίμα για τον κ.
Γκιώνη.
Αποφασίστηκε έτσι όπως λέγεται, «η διανομή
σανού» στους συνδημότες μας για να τους
αποπροσανατολίσουν. Δηλαδή αντί του Παύλου Παύλου, να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο
Γκιώνη, δικοί του άνθρωποι. Και τούτο, αφού
ναυάγησε η προσπάθεια των Παύλου-Γκιώνη,
να κατέβει ως υποψήφια η κ. Εβίτα Κούτμου, ως
σφήνα στην κάθοδο της κ. Μαρίας Πρωτοπαππά.
Αλήθειες;
Λέγεται, ότι ο κ. Γκιώνης, σταθερός στην
άποψή του να μην εμπλέκονται τα κόμματα στις
αυτοδιοικητικές εκλογές !! ζήτησε παρά ταύτα
λόγω των κρίσιμων περιστάσεων και της απελπισίας του, τη σχετική υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Τοπικός μεγαλοπαράγοντας του κυβερνητικού
κόμματος εξ αιτίας και κάποιων ειδικών οικογενειακών σχέσεών του με τον Δήμαρχο, έφερε το
θέμα σε αρμόδιο νομοθετικό όργανο, το οποίο
δεν αποφάσισε σχετικά.
Διότι το να αποφασίσεις ότι «πας μη Γκιωνικός
πολιτικά βάρβαρος και για αυτό τον στηρίζω»
δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, όταν μάλιστα υπάρχουν φιλοδοξίες περί Δημαρχίας και
προσώπων του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέρα από κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν
από την κίνηση Γκιώνη, αναμένουμε με ενδιαφέρον, ποια επόμενη κομματικά πόρτα θα χτυπήσει
ο κ. Δήμαρχος στην πολιτική του περιοδεία για
τη στήριξή του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛ. - ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ.
"Με σεβασμό στον άνθρωπο"

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

Σολωμού 10, Λουτράκι
Τηλ.: 27440 26244
Κιν.: 6937 114763, 6938 433432

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΤΟ ΒΗΜΑ
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ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στις 15-4-2018 έληξε η Έκθεση Φωτογραφίας του ερασιτέχνη φωτογράφου Μπάμπη Λέκκα, μέλους της ΕΦΕ
και FIAP, που έγινε σε δύο αίθουσες
του πρώην ξενοδοχείου Μπο Ριβάζ στο
Λουτράκι.
Ανάδοχος του τίτλου της έκθεσης
«Λουτρακιώτικες Αναμνήσεις» ήταν ο
ΙΒΥΚΟΣ, «Σύνδεσμος Λουτρακιωτών Περαχωρητών».
Σε παρεΐστικη συζήτηση, είπα στον
πρόεδρο του ΙΒΥΚΟΥ κ. Τάκη Τόγκα
τις σκέψεις μου και μου ζήτησε να
αναλάβει την επιμέλεια της έκθεσης.
Έτσι και έγινε.
Γι’ αυτή τη μεγάλη απόφαση, τον
ευχαριστώ πολύ! Έτσι απολαύσαμε
από 9 μέχρι 15-4-2018 όλοι οι παρευρισκόμενοι την έκθεση, που μας
έφερε θύμησες από τα παλιά όμορφα
χρόνια της γειτονιάς του Λουτρακίου,
που κάθε δημότης αυτής της πόλης
πρέπει να επισκεφθεί, να γνωρίσει την
ιστορία αυτού του τόπου, μέσα από
φωτογραφίες - ντοκουμέντα, έγραψε
η εφημερίδα η «Φωνή της Κορινθίας»
(26 Απριλίου 2018).
Η ευχάριστη διαδικασία για μένα, της
συλλογής, φωτογράφησης, εκτύπωσης
και επιστροφής των φωτογραφιών,
καθώς και η αναγνώριση των Λουτρακιωτών, που εμπεριέχονται σε αυτές,
κράτησε πάνω από 15 χρόνια.
Ευχαριστώ τους Λουτρακιώτες που
άνοιξαν τα μπαούλα των αναμνήσεών
τους και με την προσφορά τους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση.
Επίσης, ευχαριστώ τα μέλη του ΙΒΥΚΟΥ, που μέσα στις Άγιες μέρες του
Πάσχα, προσέφεραν τον εαυτό τους με
το επαγγελματικό στήσιμο, που θα το
θαύμαζαν επαγγελματίες επιμελητές
εκθέσεων.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κ. Διοικητή
της Σχολής Μηχανικού και τη σύζυγό
του, που ήταν οι μόνοι από τους ανώνυμους επισήμους, οι οποίοι μου είπαν δυο
καλά λόγια για την ιδέα και πραγματοποίηση αυτής της συγκινητικής έκθεσης.
Ευχαριστώ επίσης, την τοπική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» για το μικρό και σεμνό
σχόλιό της στο φύλλο μηνός Ιουλίου
2018 και την παρακαλώ να δημοσιεύσει
την ευχαριστήρια επιστολή μου στην
επόμενη έκδοσή της.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Μπάμπης Λέκκας

ΞΕΓΕΛΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ

Υ

πάρχουν πολλά πράγματα που οι διαρρήκτες δεν θα
ήθελαν να ξέρετε γιατι αυτό θα τους δυσκόλευε την
ζωή. Κάντε κάτι να τους αιφνιδιάσετε και να φανείτε
εξυπνότεροι από εκείνους.
Οι κακοποιοί καταλαβαίνουν αμέσως εαν λείπετε απο το σπίτι
μέρες. Υπάρχουν σημάδια που σας προδίδουν όπως οτι τα φώτα
είναι μονίμως σβηστά. Φρόνιμο λοιπόν είναι κάποια φώτα να τα
αφήνετε αναμμένα ή με χρονοδιακόπτες να αναβοσβήνουν και
Του Βασίλη
κάποιον γείτονα που εμπιστεύεστε να έχει το νού του.
Αφρόντιστος κήπος δείχνει οτι δεν παίρνετε στα σοβαρά την
Λιαντινιώτη
ασφάλεια σας .Θάμνους και δέντρα κοντά στα παράθυρα φροΑπόστρατος
ΕΛ.ΑΣ - Τέως
ντίστε να τα κλαδέψετε για να μην μπορούν οι διαρρήκτες να
Εκπαιδευτής
χρησιμοποιήσουν για να έχουν εύκολη πρόσβαση στο σπίτι σας.
Αυτοπροστασίας
Μια καλή ιδέα ειναι να τοποθετήσετε κάμερες ειδικά οταν
ΕΛ. Αστυνομίας μένετε σε απομακρυσμένη περιοχή. Κάμερες σε εμφανή τοποθεσία ώστε να ξέρουν οτι το σπίτι παρακολουθείται και αλλες
τοποθετημενες σε κρυφα σημεία για να μην μπορουν να έχουν
πρόσβαση και να τις καταστρέψουν.
Τοποθετήστε αρκετά φώτα γύρω απο το σπίτι σας με ανιχντευτή κίνησης στις
εισόδους, ότι χειρότερο για τον επίδοξο διαρρήκτη.
Μην φεύγετε και αφήνετε την πόρτα ξεκλείδωτη ακόμα και για 15 λεπτά. Ο
χρόνος είναι αρκετός για να μπεί κάποιος και να σας πάρει πολύτιμα αντικείμενα.
Οι κλέφτες συνήθως αποφεύγουν σπίτια με σκύλους και καλό γι αυτούς που
δεν έχουν σκύλους είναι να τοποθετήσουν πινακίδες που αναγράφουν οτι υπάρχει
σκυλί σπίτι, ενα μπωλ φαγητού, ίσως ενα παιχνίδι και μπορεί να καταφέρουν να
ξεγελάσουν τους επίδοξους κλέφτες.
Συνήθως προσπαθούν να έχουν εικόνα απο το εσωτερικό του σπιτιού σας και
τα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν παριστάνοντας τους τεχνικούς, διαφημιστές, κουριερ κλπ. Μην αφήνετε κανέναν να μπει μεσα στο σπίτι σας. Πολλοί
διαρρήκτες- τεχνικοί ζητούν να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο με αυτή την μέθοδο
απασφαλίζουν παράθυρο και μπορούν αργότερα να το χρησιμοποιήσουν για να
μπουν ανενόχλητοι.
Επιπλέον αν έχετε σύστημα συναργεμού αυτο δεν πρέπει να είναι σε εμφανές
σημείο.
Εαν είστε συνδρομητές σε εφημερίδες ή ερχονται λογαριασμοί φροντίστε
κάποιος γείτονας να τα απομακρύνει, διότι φαίνεται οτι απουσιάζετε καιρό απο
το σπίτι σας.
Μην κρύβετε κλειδί στον κήπο ή κάτω απο το χαλάκι της πόρτας ή κάτω απο
πέτρες. Ακόμα και ο πιο κουτός κλέφτης θα ψάξει στα συγκεκριμένα σημεία. Εαν
αγοράσατε πρόσφατα μεγάλη τηλεόραση ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή αξίας, την
συσκευασία να την πετάξετε μακριά απο το σπίτι σας.
Κρύψτε τα τιμαλφή σας μακριά απο τα συρτάρια υπνοδωματίου- κουζίνας
που συνήθως ψάχνουν. Πιο ευάλωτο σημείο για να εισέρθουν οι διαρρήκτες
είναι το παράθυρο της κουζίνας πάνω από το νεροχύτη, οπότε μπορείτε εκεί να
τοποθετήσετε συναγερμό ή αισθητήτα κίνησης.
Ποτέ μην αφήνετε σκάλα και εργαλεία στον κήπο γιατι πιθανώς να τα χρησιμοποιήσουν για να εισβάλλουν στο σπίτι σας.
Μερικές έξυπνες συμβουλες που μπορεί να σας βοηθήσουν να τους κρατήσετε
μακρια και εσείς να μείνετε ασφαλείς φίλοι μου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ Α/Τ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Α/Τ Λουτρακίου για την επιτυχημένη
αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής που έχει στην αρμοδιότητά του. Παρά τις
αντίξοες συνθήκες και τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε με το λίγο προσωπικό είναι πάντα παρόν σε κάθε περιστατικό, έχουν φέρει σε πέρας δύσκολες
επιχειρήσεις, φροντίζουν να δίνουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες ακόμα
και στις απομακρυσμένες περιοχές κάνοντας περιπολίες σε οικισμούς.
Σαν πολίτες θέλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας στην
άξια Διοικητή κα Μάρθα Μυστακίδου, στον κο Υποδιοικητη Ανδρέα Γεώργαρη
και στο υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος.

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

Σελ. 3

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ
(ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΟΜΜΥΩΝΑ)

Η

σημερινή κωμόπολη Άγιοι Θεόδωροι ανήκει διοικητικά στο
Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας
- Αγ. Θεοδώρων, του οποίου είναι δημοτικό
διαμέρισμα και απέχει 65 χλμ. από την Αθήνα
και 20 χλμ. από την Κόρινθο.
Η Κρομμυώνα ήταν κώμη της Αρχαίας
Κορίνθου, χτισμένη στην ανατολική πλευρά
του Ισθμού, στις ανατολικές κλιτείς των Επιμέλεια:
επιβλητικών Γερανείων ορέων και κοντά Κώστας Στάμου
στα Μέγαρα.
Το τοπωνύμιο Κρομμυώνα δηλώνει τόπο όπου ευδοκιμούν ή
καλλιεργούνται τα κρόμμυα (κρεμμύδια), αν και ο Παυσανίας
(2ος αι. μ.Χ.) θεωρεί ότι η ονομασία προέρχεται από το γιο του
Ποσειδώνα, τον Κρόμο.
Η περιοχή συνδέεται με τους άθλους του μυθικού Θησέα, ο
οποίος έφυγε από την Τροιζήνα για να συναντήσει στην Αθήνα
τον πατέρα του Αιγέα, τον οποίο δεν γνώριζε, και εξολόθρευσε
στο δρόμο του διάφορους κακοποιούς, οι οποίοι σκότωναν τους
ταξιδιώτες.
Εγκαταλείποντας ο Θησέας τον Ισθμό, έφτασε στην παραλιακή
πολίχνη Κρομμυώνα, όπου σε μια χαράδρα πλησίον της πολίχνης
είχε το κρησφύγετό της μία θηλυκή κάπρος, η γνωστή σαν Κρυμμιωνία υς ή φαιά από το χρώμα της.
Κατά τον Απολλόδωρο (180-110 π.Χ.), ο οποίος ήταν Έλληνας
ιστορικός και μυθογράφος, ήταν θυγατέρα του Τυφώνος και της
Εχίδνης, ενώ κατά τον Στράβων ήταν μητέρα του Καλυδωνίου
κάπρου (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.).
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, με το όνομα Καλυδώνιος
κάπρος είναι γνωστό ένα φοβερό στο μέγεθος και στη δύναμη
αγριογούρουνο, το οποίο έστειλε η θεά Άρτεμις για να τιμωρήσει
το βασιλιά της πόλεως Καλυδώνας στην Αιτωλία.
Αυτό το θηρίο επετίθετο κατά ζώων και ανθρώπων και κατέστρεφε τις φυτείες και τα σπαρτά των χωρικών.
Ο Θησέας ελλόχευσε την κάπρο και την αποτελείωσε έπειτα
με το ξίφος του.
Η Αρχαία Κρομμυώνα κατοικήθηκε αδιάλειπτα από τη γεωμετρική (1100 π.Χ.) έως τη βυζαντινή εποχή, η δε ενασχόληση των κατοίκων με τη ναυτιλία και το εμπόριο οδήγησαν την πόλη σε ακμή.
Πολύ σημαντικά κατάλοιπα της Αρχαίας Κρομμυώνας εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές που έγιναν βορειοδυτικά της σημερινής
πόλεως των Αγίων Θεοδώρων, το χρονικό διάστημα 1961-1962 και
το έτος 1992 με αφορμή τη διάνοιξη και διαπλάτυνση της εθνικής
οδού Αθηνών - Κορίνθου.
Στο χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε μεταξύ της ΝΕΟ Αθηνών
- Κορίνθου και της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού,
αποκαλύφθηκε μεγάλο νεκροταφείο γεωμετρικών χρόνων (1100800 π.Χ.), με λακοειδείς τάφους με πλούσια κτερίσματα σημαντικής
αρχαιολογικής αξίας.
Επίσης, ήρθε στο φως από την ανασκαφική σκαπάνη ένας
κυκλικός χώρος του τέλους του 6ου π.Χ. αιώνος (ο οποίος ήταν
λατρευτικός χώρος ή μικρή ορχήστρα θεάτρου), δρόμοι, βοτσαλωτά
δάπεδα οικιών, καθώς και κατάλοιπα κεραμικών εργαστηρίων
υστεροκλασικής - ελληνιστικής περιόδου (323-146 π.Χ.).
Ήρθαν ακόμη στο φως αρκετά σημαντικά ευρήματα, μεταξύ
των οποίων άγαλμα του θεού Απόλλωνα και πλούσια κεραμικά,
τα οποία φανερώνουν επιρροές από την Κόρινθο.
Οι Άγιοι Θεόδωροι σήμερα έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό θέρετρο.

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

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ
- ΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υπεύθυνος διαφήμισης και συνδρομών)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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
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Πρώτα
πυροβολούμε
και μετά
σκοπεύουμε

Μ

ετά την δια πυράς
δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων διαπιστώνει κανείς ότι οι
ένοχοι προσπαθούν εναγωνίως
να φορτώσουν τις ευθύνες σε
άλλους. Εκεί που δεν έχουν
ακόμη καταλογίσει ευθύνες
Επιμέλεια:
είναι τα καμένα πεύκα.
Ιωάννης
Παρόλο που όλοι ξέρουμε Παπαγεωργίου
ότι οι ευθύνες, όχι μόνο για
τις πρόσφατες πλημμύρες και πυρκαγιές, αλλά
γενικότερα για το μπάχαλο που επικρατεί στην
άμοιρη (λόγω ανίκανων ηγετών) τούτη χώρα είναι
διαχρονικές και συλλογικές, εντούτοις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποποιείται τις ευθύνες που του
αναλογούν, διαψεύδει καθημερινά τα αδιάψευστα
κι εφαρμόζει την πολιτική του λέγετε ψέματα, κάτι
θα μείνει. Όταν όμως έχεις 100 νεκρούς κι εσύ
υποστηρίζεις ότι όλα πήγαν καλά, ε... τότε...
Τότε γιατί ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πολιτική
ευθύνη και γιατί απομάκρυνε υπουργό και ηγεσίες
των σωμάτων ασφαλείας; Πόσες φορές το χρόνο
παρατείνονται οι ημερομηνίες είσπραξης χρημάτων
από την παράνομη και άναρχη δόμηση σε βουνά
και ρέματα; Και τώρα που έγινε το κακό, αφού
ειδοποιήσουμε τα κανάλια, θα γκρεμίσουμε καμιά
μάντρα ή κανένα εγκαταλειμμένο κτίριο και το
πρόβλημα... πάει...
Αλλά έτσι είμαστε εμείς, πρώτα πυροβολούμε και
μετά σκοπεύουμε. Πρώτα χτίζουμε και μετά νομιμοποιούμε. Εδώ η χώρα κοντεύει να γίνει Σόδομα και
Γόμορρα, εδώ ζούμε την εποχή που ο Απόστολος
Παύλος έστειλε τις προς Θεσσαλονικείς, Κορινθίους
κλπ. επιστολές, ο κ. Τζανακόπουλος το βιολί του.
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω
Θεώ, κ. Τζανακόπουλε. Όλες οι κυβερνήσεις, μηδέ
της σημερινής εξαιρουμένης, από το 1981 μέχρι
σήμερα έκαναν ό,τι μπορούσαν όχι μόνο για την
οικονομική μας εξαθλίωση, αλλά και να μας αλλάξουν την κουλτούρα, τις πνευματικές παραδόσεις,
τα ήθη και έθιμα, τους οικογενειακούς δεσμούς.
Με αυτά και τ’ άλλα κατάργησαν την αστυνομία κι
άλλες διωκτικές αρχές, υποβάθμισαν τη δικαιοσύνη
και με ωμές παρεμβάσεις στην παιδεία διαστρέβλωσαν την ιστορία, τη γλώσσα και τη θρησκεία.
Έτσι κατόρθωσαν ν’ αποδιοργανώσουν τον κρατικό
μηχανισμό και η νομιμότητα εξαρτάται από την
κρίση και τα συμφέροντα ενός εκάστου εξ ημών,
λες και η χώρα κατοικείται από αγγέλους.
Αποτέλεσμα; Η «νομιμοποίηση» της εγκληματικότητας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της
ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς και ασυνέπειας ορισμένων ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και η
χαλάρωση και εν πολλοίς αδιαφορία προς το καθήκον ορισμένων δημοσίων λειτουργών. Κι όλα αυτά
για χάρη της ψήφου. Το «πολυτιμότερο» δικαίωμα
του ψηφοφόρου και το «ιερότερο» των πολιτικών.
Ιωάννης Παπαγεωργίου
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11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ.
ΙΔΟΥ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ
ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
Α8). Ο 3ος των κατηγορουμένων
Γεώργιος Γκιώνης του Αλκιβιάδη στο Λουτράκι Κορινθίας, επί
της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ.
48, εντός των γραφείων της
Κοινοπραξίας Τουριστική
Λουτρακίου Ανώνυμη
Γράφει
Εταιρεία ΟΤΑ - Λουτράο Σπύρος
κι Α.Ε. - Ξενοδοχειακές
Γιαλοψός
Επιχειρήσεις Α.Ε. και
διακριτικό τίτλο «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ» κατά τη χρονική περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2010, ενεργώντας υπό την
ιδιότητά του ως δημάρχου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας, του
οποίου η διαχείριση ήταν εμπιστευμένη εις αυτόν υπό την ανωτέρω
ιδιότητά του εν γνώση του ελάττωσε
την περιουσία του νομικού τούτου προσώπου, το δε αντικείμενο της πράξης
του είχε συνολική αξία μεγαλύτερη
των 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα,
υπό την ανωτέρω ιδιότητά του ως δημάρχου και ως εκ τούτου ως μέλους
του 11μελούς διοικητικού συμβουλίου
της κοινοπραξίας δυνάμει του άρθρου
Β αρ. 4 του από 28-4-1995 ιδιωτικού
συμφωνητικού κοινοπραξίας, με πλείονες
πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του
ιδίου εγκλήματος και συνδέονται μεταξύ
τους με ενότητα δόλου ως προς την πρόκληση
των συνεπειών τους, όντας επιφορτισμένος
με τη διαχείριση της περιουσίας του κοινοπρακτούντος μέλους του Δήμου Λουτρακίου
- Περαχώρα, η οποία ήταν εμπιστευμένη εις
αυτόν, εν γνώσει του ελάττωσε την περιουσία του Δήμου, εφόσον αποδέχθηκε την

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

Εξουσιοδοτημένος Τεχνικός

6944648634
2744110277

εγγραφή στους ισολογισμούς της ανωτέρω
κοινοπραξίας των ετών 2007 έως και 2010 ως
περιουσιακά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες
του ισολογισμού, σύμφωνα με το ελληνικό γενικό
λογιστικό σχέδιο και ειδικότερα ενέγραψε
τα αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά ως
α. έξοδα ιδρύσεως της πρώτης εγκαταστάσεως, β. λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως, γ. κτίρια και τεχνικά έργα, δ.
μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός,
ε. μεταφορικά μέσα, στ. έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός και ζ. ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση και προκαταβολές, ενώ δεν
θα έπρεπε, διότι βάσει του ιδιωτικού
συμφωνητικού συστάσεως κοινοπραξίας άρθρο Γ όπου αναφέρεται το
επενδυτικό πρόγραμμα και Φ.Ε.Κ. Β΄
αρ. 101/1995, οι επενδύσεις όφειλαν να
πραγματοποιηθούν από τον δεύτερο των
συμβαλλομένων της κοινοπραξίας εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Ε.». Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο οι επενδύσεις τιμολογηθήκαν και εξοφληθήκαν από το ταμείο
της κοινοπραξίας με αντίστοιχο όφελος του
δεύτερου κοινοπρακτούντος μέλους και ζημία της κοινοπραξίας ως ένωση προσώπων
και του πρώτου κοινοπρακτούντος μέλους
Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.ΤΑ. και συγκεκριμένα ποσό 9.615.474,69
ευρώ για το έτος 2006, 13.503.488,15 ευρώ
για το έτος 2007, 9.495.248,39 ευρώ για το
έτος 2008, 8.522.543,34 ευρώ για το έτος
2009, εφόσον με αυτό τον τρόπο το πρώτο
κοινοπρακτούν μέλος συμμετείχε στο κόστος
των επενδύσεων ως μη όφειλε. Επιπλέον δεν
αναζήτησε, ως όφειλε, την επιστροφή του παρανόμως ληφθέντος από το δεύτερο κοινοπρακτούν
μέλος του ποσού επενδύσεων κατά το μέρος που
βάρυνε το πρώτο κοινοπρακτούν μέλος, καθώς
και τα παρανόμως αναληφθέντα μερίσματα για
τα προηγούμενα έτη.

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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Η κβαντική παραξενιά παρούσα στο
παράδοξο της κότας και του αυγού

Τ

ο παράδοξο ερώτημα ποιό ήρθε
πρώτα, η κότα ή το
αυγό
προτάθηκε
αρχικά
Επιμέλεια:
από τους φιλοσόφους της
Πάτερ
Αρχαίας Ελλάδας για να
Τσαμπίκος Πετρόπουλος περιγράψει το πρόβλημα
του προσδιορισμού της
αιτίας και του αποτελέσματος. Τώρα,
μια ομάδα φυσικών από το Πανεπιστήμιο Κουίνσλαντ και το Ινστιτούτο Neel
έχει δείξει ότι, όσον αφορά την κβαντική
φυσική, η κότα και το αυγό μπορεί να
προηγήθηκαν και τα δύο.

Η Jacqui Romero ειδική για τα κβαντικά συστήματα είπε ότι στην κβαντική
φυσική, το αίτιο και το αποτέλεσμα δεν
είναι πάντα τόσο απλό, όσο ένα συμβάν
που το ένα προκαλεί το άλλο. «Η παράξενη κβαντική μηχανική δείχνει ότι τα
γεγονότα μπορούν να συμβούν χωρίς
καθορισμένη σειρά», ανέφερε.
«Πάρτε το παράδειγμα του ημερήσιου
ταξιδιού σας στην εργασία, όπου ταξιδεύετε εν μέρει με λεωφορείο και εν
μέρει με τρένο.
«Κανονικά, θα πάρετε το λεωφορείο
και μετά το τρένο, ή το αντίστροφο.
«Στο πείραμά μας, και τα δύο αυτά
γεγονότα μπορούν να συμβούν πρώτα»,
δήλωσε η Δρ Romero.
«Αυτό ονομάζεται «αόριστη (ακαθόριστη) αιτιώδης τάξη» και δεν είναι κάτι
που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην
καθημερινότητά μας».

Ε

Για να παρατηρήσουν αυτή την επίδραση στο εργαστήριο, οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν μια εγκατάσταση που
ονομάζεται φωτονικός κβαντικός διακόπτης.
Ο Fabio Costa, δήλωσε ότι με αυτή τη
συσκευή η σειρά γεγονότων-μετασχηματισμών στο σχήμα του φωτός εξαρτάται
από την πόλωση.
«Μέσω της μέτρησης της πόλωσης
των φωτονίων στην έξοδο του κβαντικού
διακόπτη, μπορέσαμε να δείξουμε ότι η
σειρά των μετασχηματισμών στο σχήμα
του φωτός δεν είχε ρυθμιστεί.»
«Πρόκειται μόνο για μια πρώτη απόδειξη της αρχής, αλλά σε μια ευρύτερη
κλίμακα η αόριστη αιτιώδης τάξη μπορεί
να έχει πραγματικές πρακτικές εφαρμογές, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών
ή η βελτίωση της επικοινωνίας».
Πάντως, στο παρελθόν άλλες, πιο
«κοινές» προσεγγίσεις είχαν καταλήξει
στο ότι προηγείται η κότα του αυγού.
Συγκεκριμένα, το 2014 Βρετανοί επιστήμονες χρησιμοποιώντας έναν σούπερ
υπολογιστή, μελέτησαν στη λεπτομέρειά
του ένα τσόφλι αυγού και κατέληξαν στον
ζωτικής σημασίας ρόλο μιας πρωτεΐνης
για τη δημιουργία αυγού. Αυτή η πρωτεΐνη βρισκόταν μόνο στην κότα.
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Physical
Reviews Letters της Αμερικανικής Εταιρείας Φυσικής .
physics4u.gr

Σελ. 5

Άλλο κυβερνητικό μοντέλο [εν όψει...]
Το σύμπαν έχει συνοχή,
δεν αναρχείται,
ονειρεύεται
Δ. Πιστικός, Ανθολόγιο

Τ

όχα γράψει και πριν από δύο χρόνια.
Δεν φταίνε μόνον οι άστοχες επιλογές του Πρωθυπουργού για την
υστέρηση πολλών υπουργών στην καλή [και
χρηστή;] διακυβέρνηση.Εξίσου υπ-αίτιο είναι
και το οργανωτικό σχήμα του υπουργικού
συμβουλίου.
Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση έχει υιοθετήσει
ένα πεπαλαιωμένο μοντέλο θώκων κι αρμοδιοτήτων που δεν διευκολύνει όσους θέλουν να διοικήσουν [κι όχι να αερολογούν]
στο να είναι αποτελεσματικοί.
Καταθέτω μιά εναλλάκτική πρόταση.
1.Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ,
συντονιστής του μεταμνημονιακού προγράμματος [Α’Αντιπρόεδρος]
2.Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για
θέματα Εθνικής Ασφάλειας [Αστυνομία,
Πυροσβεστικό, λιμενικό, ειδική μονάδα του
στρατού, ΕΥΠ] [Β’Αντιπρόεδρος]
-Αναπληρωτής Υπουργός Αντεγκληματικής πολιτικής, Σωφρονιστικής πολιτικής
και Δικαιωμάτων
-Υφυπουργός διαχείρισης κρίσεων και
φυσικών καταστροφών
3.Υπουργός συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και ποιότητας της Δημοκρατίας
-Αναπληρωτής Υπουργός για τις κρατικές
υπηρεσίες και το προσωπικό του δημόσιου
τομέα
4.Υπουργός Εσωτερικών, μετανάστευσης
και κοινωνικής συνοχής
5.Υπουργός Πολιτισμού [Τουρισμού,Αθλητισμού και Επικοινωνίας]
6.Υπουργός Οικονομικών και Προ’υ’πο-

λογισμού
7.Υπουργός Δημόσιας
υγιεινής, προαγωγής
της υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών
-Υφυπουργός Εθελοντισμού και κοινωνικής
αλληλεγγύης
8.Υπουργός παραγωγικής Ανασυγκρότησης Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
και Ανάπτυξης
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*
-Υφυπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής
πολιτικής
-Υφυπουργός αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μεταλλευμάτων κλπ
9.Υπουργός Εξωτερικών κι Ευρωπαϊκών
υποθέσεων
10.Υπουργός Ποιότητας Ζωής [Περιβάλλον, κατοικία, υποδομές, δίκτυα]
11.Υπουργός Εκπαίδευσης, Έρευνας και
Νέων Τεχνολογιών
12.Υπουργός εργασιακών σχέσεων και
ασφάλισης
13.Υπουργός Άμυνας και Γεωστρατηγικής
Η παραπάνω πρόταση επιδέχεται πολλών
επιμέρους τροπολογιών αλλά θέλω να πιστεύω ότι η βασική της σύλληψη είναι πιο
σύγχρονη κι αντιμετωπίζει ορθολογικότερα
[κι όχι μόνο συμβολικά] τις επικαλύψεις και
τα κενά συντονισμού.
Βέβαια τίποτα και κανένας θεσμός δεν
μπορεί να πετύχουν αν δεν τους υπηρετούν
οι κατάλληλοι άξιοι άνθρωποι.
ΥΓ.’’Εξετάστηκε σχολαστικά
αλλά δεν εκρίθη επαρκώς νεκρός.
Κυλούν ακόμα μέσα του
άσβεστες ελπίδες
Πρέπει να ξαναπεράσει
από δευτεροβάθμια επιτροπή’’[Κ.Ιωαννίδης, Επιτροπή]

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡ

ίναι στιγμές που συγκεκριμένα
γεγονότα σε φέρνουν πίσω στη
παιδική ηλικία. Τί όμορφες αναμνήσεις από μιαν άλλη εποχή και κάτω από
διαφορετικές συγκυρίες; Ανατολικά του
δημοτικού πάρκου Λέκκα-Μάτση κάθε
καλοκαίρι ερχόταν μια αλωνιστική μηΓράφει ο:
χανή και οι Λουτρακιώτες μπορούσαν
Χρήστος
να πάνε με τα κάρα και τις σούστες
Παντελέου
τα δεμάτια σανό που είχαν θερίσει.
Έπαιρναν το στάρι αλλά και τις μπάλες άχυρο που
γίνονταν τα δεμάτια του σανού. Εκεί βρίσκαμε όλα
τα παιδιά της γειτονιάς χώρο για παιχνίδια. Τα πιο
μεγάλα παιδιά με ένα μακρύ κοντάρι δοκίμαζαν επί
κοντώ και έπεφταν στο παχύ στρώμα από άχυρο που
ξέφευγε δίπλα από τη μηχανή. Προς το τέλος του
θέρους ήταν μια οικογένεια γύφτων που ερχόταν
κάθε καλοκαίρι με μια σούστα και αφού παζάρευε
τις μπάλες με τα άχυρα τις αγόραζε και τις πουλούσε
σε άλλα μέρη. Έμεναν σε ένα τσαντίρι-τέντα που
έστηναν πρόχειρα, το οποίο μου έκανε από την
πρώτη στιγμή εντύπωση γιατί ήταν χωρίς ζάρες,
ήταν δηλ. πολύ τεντωμένο και στο μικρό αεράκι δεν
έδειχνε να ταλαντεύεται. Συνήθως άναβαν φωτιά
και έψηναν κότες που φυσικά είχαν κλέψει στο πέρασμά τους για να φτάσουν στο Λουτράκι. Θυμάμαι
τις γειτόνισσες που κάθε μέρα μετρούσαν τις κότες
μπας και τους είχαν κλέψει καμία…
Αυτό το τσαντίρι μου έφερε στη μνήμη μου, το
τσαντίρι που έστησαν στην πύλη της Πελοποννήσου, τη διώρυγα, για να διαφημίσουν πρώτα την
Κορινθιακή γη και την Πελοπόννησο συνάμα. Καλά
οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν σ΄ αυτό το εγχείρημα
και είναι τρεις φορείς [ακόμα χειρότερο] πρέπει να
είναι ανθέλληνες και το κυριότερο ανιστόρητοι.
Θέλεις να διαφημίσεις την ιερή γη των Κορινθίων
και το κάνεις μ΄ έναν τρόπο βέβηλο.
Τρεις ήταν οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί της Ελλάδας και
ο μόνος που ήταν συγκεκριμένος δηλ. αφορούσε

την Κόρινθο ήταν ο Κορινθιακός. Ο Δωρικός και
Ιωνικός δεν αντιπροσώπευαν κάποια συγκεκριμένη
πόλη αλλά ευρύτερη περιοχή. Αυτό το τσαντίρι θα
μπορούσε κάλλιστα να στηθεί στην αρχή της ερήμου
Σαχάρας και να δίνει πληροφορίες στους καμηλιέρηδες. Ακόμα θα μπορούσε να στηθεί έξω από τη
Μέκκα και να δίνει πληροφορίες για τις ιερές μέρες
των μουσουλμάνων. Στη γη του πολιτισμού και του
φωτός τέτοια ατοπήματα μόνο θλίψη μπορούν
να προκαλούν στους αμέτρητους τουρίστες που
επισκέπτονται τον τόπο μας. Ευτυχώς οι άνθρωποι
γνωρίζουν ιστορία και δη ελληνική και μόλις το
αντικρίζουν κατανοούν πως φτάσαμε εδώ που
φτάσαμε. Καθόλου τυχαία.
Κάνανε και εγκαίνια, πήγαν επίσημοι [τρομάρα τους].
Καλά δεν πήραν τίποτα μυρωδιά; Μου έσπασαν τη
μύτη τα υπαίθρια ουρητήρια! Δεν υπάρχει μια τουαλέτα για τις χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται
τη διώρυγα. Σ΄ έναν τοίχο ουρούν και εκεί τους
οδηγεί η μυρωδιά των ούρων. Κάτι σαν τα σκυλιά,
μυρίζουν και ουρούν. Αυτό το κοριτσάκι που έχετε
εκεί που κάνει την ανάγκη του; Θα μου πείτε της
έχουμε ανεμιστήρα για να δροσίζεται. Βάλατε και
δυο σακούλια παξιμάδια και πέντε κάσες κρασιά και
διαφημίσατε τον τόπο μας. Ο τουρίστας αν θέλει να
πάρει κάτι από αυτά θα πρέπει να πάει στην εταιρία
να τα αγοράσει; Όλα κακέκτυπα και στο πόδι. Άρον
άρον να στήσετε ένα τσαντίρι και να το ονομάσετε
όραμα. Ξεπερνά το όριο του δράματος και φτάνει
στην τραγωδία το εγχείρημά σας, όποιοι και να είστε.
Κάποιοι πρέπει να σας πουν πως τουλάχιστον για
την περιοχή μας δεν είναι μόνο ο Άγιος Αθανάσιος
βυζαντινή εκκλησία, είναι και ο Άγιος Ανδρέας, ο
Άγιος Νικόλαος στο Μαλαγάρι. Είναι ακόμα ο Όσιος
Πατάπιος, σπουδαία μονή και αξίζει ο τουρίστας να
επισκεφθεί.
Δεν γράφω τι πρέπει να γίνει γιατί πρώτον δεν θα
το καταλάβετε και δεύτερον ο νους σας είναι πως θα
βγείτε και την επόμενη φορά οπότε τζάμπα ο κόπος.
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"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ\"

Έ

χω διαβάσει πως
όταν καταρρέουν οι πολιτισμοί, κατ’ επέκταση
οφείλεται στα συστήματα της κοσμικής εξουσίας. Αυτό
Β. Βεκούσης συμβαίνει όταν πυλώνες κοινωνικοί
δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους,
πυλώνες όπως: Φιλοσοφικοί που
γεννούν κοινωνικά συστήματα,
στη συνέχεια τα πολιτικά συστήματα, ο πυλώνας της εσωτερικής
ή θρησκευτικότητας που γεννά
τη θεολογία, ο πυλώνας της επιστήμης.
Αυτοί οι πυλώνες πρέπει συνεχώς
να βρίσκονται σε διαρκή εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την όποια
ανανέωσή τους. Όταν όμως αυτοί
οι πυλώνες δεν αναπτύσσονται
ισόρροπα μεταξύ τους, ιστορικά
το αποτέλεσμα είναι γνωστό, καταρρέουν ολόκληρα πολιτιστικά
οικοδομήματα.
Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις
για τα παραπάνω γραφόμενά μου.
Η ανθρώπινη ιστορία μας διδάσκει
και τον πιο απλό πολίτη, αρκεί να
το θέλει. Ο Θεός μάς χάρισε το
μυαλό. Εμείς σαν ανθρώπινο γένος
το βιβλίο από γενιά σε γενιά. Αυτό
ο Σωκράτης το ονόμασε «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ». Χωρίς αυτή
τίποτα δεν θα κρατιόταν στη ζωή
μας, κανένας κοινωνικός πυλώνας
δεν θα υπήρχε, έτσι απλά.
Ας προσέξουν όλοι αυτοί που δημιουργούν τον τεχνικό πολιτισμό να
μην έχουν τρελές ταχύτητες, αφήνοντας πολύ πίσω τον πνευματικό
πολιτισμό, τη «μητέρα τους», οδηγούν το γένος μας στον αφανισμό
με μια λάθος κίνηση...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Γράφει ο
Δημήτρης Κ.
Χρυσούλας

Μόνο με τη Δημοκρατία θα γίνει,
ασφαλέστερος ο κόσμος.

Π

ολίτευμα σύμφωνα με το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό και
ασκείται προς όφελός του, βασικές δε
αρχές του αποτελούν, η ισονομία, η ισοπολιτεία, η κατοχύρωση
των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αρχή της πλειοψηφίας κλπ. (Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη).
Με όλη τη δυνατή συντομία επιγραμματικά με την πείρα τους,
δείτε τι μας λένε, οι σοφοί η επιστήμη και ο κόσμος για την
Δημοκρατία;
• Η εκπαίδευση δεν έχει στόχο την παιδεία. Η πολιτική, τα
κόμματα, ο συνδικαλισμός, έχουν περιεχόμενο παραγοντικό,
κερδοσκοπικό, ενός επαγγέλματος, για ανεπάγγελτους. (Δ.Θ.
Τσάτσος).
• Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται γιατί καταχράστηκε
το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, γιατί έμαθε τους
πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα, και την
αναρχία ως ευδαιμονία. (Ισοκράτης)
• Στη δημοκρατία καθένας είναι απολύτως ελεύθερος να κάνει
ότι δεν βλάπτει τους άλλους. (Ζ.Ζ. Ρουσσώ)
• Η δημοκρατία των άκρων είναι η πιο άσχημη τυραννία (Αριστοτέλης).
• Κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίος στη Δημοκρατία (Ρ. Έμερσον).
• Ο δημοκρατικός πολιτισμός θα σωθεί, μόνο αν καταστήσει,
το ιδίωμα των εικόνων πρόκληση για κριτικό στοχασμό, και όχι
πρόκληση για ύπνωση. (ΟΥ. ΕΚΟ).
• Η δημοκρατία και η ελευθερία γίνονται ανιαρές όταν τα χέρια
τους βάφονται κόκκινα με αθώο αίμα (Μ. Γκάντι).
Μας λείπει ο πολιτισμός, και η δημοκρατία της «Ιερής» καθημερινότητας.
Θυμήσου αδελφέ: η δημοκρατία δεν είναι εφ’ άπαξ χαριζόμενη
υπόθεση, είναι μια ατέλειωτη προσπάθεια προς της πρόοδο, μια
κοινή οδύσσεια του ανθρωπίνου πνεύματος. Είναι πανανθρώπινη ανάγκη. ΕΠΙΤΑΓΗ επιβίωσης με ειρηνικά μέσα. Εύχομαι
ολόψυχα, καλή δύναμη και κουράγιο να μας συντροφεύει δια
βίου. Και ο Θεός βοηθός παιδιά, τώρα και πάντα με άπειρη
ευγνωμοσύνη και σεβασμό στον Ιερό Θεσμό της Δημοκρατίας.
Το ιδανικό της δημοκρατίας είναι η αδιάκοπη ισορροπία, ευτυχία
της ανθρωπότητας. «Η μοίρα μας παρ’ όλα αυτά βρίσκεται στα
χέρια σας».
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΤΕ ΘΑ 'ΡΘΕΙ;
Θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη, συχνά
μας ανακοινώνουν,
μήπως την κάποια πτώση της ανεργίας με
την ανάκαμψη ενώνουν;
Η ανεργία λιγάκι έπεσε, μα οι μισθοί...
Επίκαιρα Κείμενα
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ μαντάρα,
στα 350 τον έριξαν κι αυτό είναι κατάρα!
ΠΑΝΑΓ.
Τι να πληρώσει ο άμοιρος, που ’χει μισθό της πείνας,
νιώθει πως όσα του τάξανε, ήταν λόγια... κομπίνας!
Η ανάπτυξη θέλει ν’ ανοίξουν οι δουλειές και μισθός ν’
αξίζει,
με τους μισθούς που δίνουνε, η φτώχεια θ’ αλωνίζει!
Δεν φτάνει που ’γινε ο μισθός σχεδόν σαν χαρτζιλίκι,
κάποιοι εργοδότες δυστυχώς πουλάν νταβατζιλίκι!
Αρκετοί εργαζόμενοι δεν είν’ ασφαλισμένοι
κι αν το απαιτήσουνε αυτό, θα ’ναι απολυμένοι!
Γι’ αυτό νέοι που σπούδασαν πάνε σε ξένους τόπους,
οι ξένοι εργοδότες τούς αμείβουνε τους κόπους!
Εδώ πολλοί πτυχιούχοι δυστυχώς γίναν ντελιβεράδες,
σε κάδρο βάλαν τα διπλώματα, στην τσέπη έχουν...
μπελάδες!
Ευχή μας η ανάπτυξη πραγματικά να τρέξει,
ανάπτυξη στο... μουλωχτό κανείς πια δεν θ’ αντέξει!

Ούτε ψύλλος στον... κόρφο τους
αλλά και στο πανελλήνιο

Φ

ίλοι μου,
Πρόσφατα
έγινε μεγάλος... ντόρος στο
Δήμο μας, αναφορικά με το υπ’ αρ.
30/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών
Ναυπλίου, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη, κακουργηματικής διαδικασίας, πρώην
και νυν δήμαρχοι, δηλαδή οι
κ.κ. Π. Παύλου, Λογοθέτης Κ.
και Γκιώνης Γ.
Όπως είναι γνωστό, «Βούλευμα» ονομάζεται, στην Ποινική Δικονομία, η απόφαση
του Δικαστικού Συμβουλίου.
Αυτό εκδίδεται, όπως λέμε,
μετά την ολοκλήρωση της
Ανάκρισης, όπου ο Ανακριτής
παραδίδει την έκθεσή του
στο δικαστικό συμβούλιο, το
οποίο από πρόταση και του
Εισαγγελέα παραπέμπουν τον
ή τους κατηγορούμενους σε
δίκη ή όχι, οπότε μιλάμε για
παραπεμπτικό ή απαλλακτικό
βούλευμα.

Στην περίπτωση του Δήμου
μας η παραπομπή σε δίκη των
τριών (3) Δημάρχων μας, στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με έδρα το Ναύπλιο,
αντιλαμβάνεται εύκολα ο
καθένας μας ότι... κάτι δεν
πήγε καλά όσον αφορά αυτό
που λέμε χρηστή Διοίκηση,
προάσπιση των συμφερόντων
του Δήμου μας και της περιουσίας του.
Πριν αναφερθώ στο ηθικό
μέρος της υπόθεσης και των
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ Δημοτών και Δημάρχων,
για τους οποίους ισχύει πάντα
το τεκμήριο της αθωότητας,
το... δια ταύτα της παραπομπής είναι τα άρθρα του Π.Δ.
(Ποινικός Κώδικας) με αριθμούς 256, 263, 390, τα οποία
μας τους παραπέμπουν για...
εγκλήματα «της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία», τη μη
σωστή και χρηστή διαχείριση
του δημοτικού χρήματος, και
γενικά την «μη υπηρεσιακή
χρηστότητα».

Φίλοι μου,
Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, το διατακτικό του
Βουλεύματος είναι ιδιαίτερα
αυστηρό και επιβαρυντικό και
ούτε λίγο ή πολύ υποδεικνύει
παραιτήσεις τουλάχιστον για
λόγους ευθιξίας!
Με χιουμοριστική διάθεση
λέω ότι οι τρεις (3)... Ηγούμενοι και όλοι εμείς οι λοιποί
ως... κελάρηδες στο Δήμο μας
δεν πρέπει να αισθανόμαστε...
εθνικά υπερήφανοι, για σκάνδαλα και παραπομπές σε δίκη,
στην πρώτη Λουτρόπολη της
χώρας, με όλα τα προνόμια
που αυτή διαθέτει σε φυσικό
κάλλος και όχι μόνο. Εγώ,
γνωρίζοντας προσωπικά και
τους τρεις (3), πιστεύω στην
αθωότητά τους και εύχομαι
η οσονούπω δίκη να αποκαταστήσει τιμές και υπολήψεις
και πάνω απ’ όλα το Δήμο
μας... ρε γαμώτο.
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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην Περαχώρα 70τμ. εντός οικοπέδου 280τμ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΛ.
27440 79393
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

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

Σελ. 7
ΤΟ ΒΗΜΑ
«Ρατσιστής "Έλληνας» (έφυγαν & εργάζονται)
«Eξυπνα» σνακ για την παραλία

Σεπτέμβριος 2018

Ο

ι ώρες στην
παραλία ισοδυναμούν συχνά με ώρες πείνας
ή «τσιμπολογήματος». Για να μην
πετάξουμε όμως
Θεοδώρα
τους κόπους τόσων
Μαρκέλλου
μηνών στο γυμναΣύμβουλος
στήριο, θα πρέπει
Διατροφής
Μέλος της Ελληνικής να είμαστε λίγο
προσεκτικοί.
Ιατρικής Εταιρείας
Παχυσαρκίας
Μέλος του
Ελληνικού Ιδρύματος
Γαστρεντερολογίας
& Διατροφής
Email:
thmarkellou@gmail.com

Aν κολυμπάτε αρκετά ή καταπιάνεστε
με διάφορα σπορ
στην παραλία, όπως
π. χ. ρακέτες, κανό ή
beach volley, καλό
θα ήταν να καταναλώνετε κάποιο σνακ ανά 2 με 3 ώρες
για ν’ αναπληρώνετε τη χαμένη ενέργεια.
Με αυτό τον τρόπο μάλιστα θα έχετε το
αίσθημα του κορεσμού, κάτι που θα σας
γλυτώσει από το να καταναλώσετε πολλά
λιπαρά.

Προτεινόμενα σνακ

• Σάντουιτς ολικής αλέσεως με γαλόπουλα και τυρί χαμηλών λιπαρών ή με ψάρι
(τόνο, σολωμό) σε συνδυασμό με αγγούρι.
Οι φυτικές ίνες είναι το Α και το Ω της
διατροφής μας, όπου κι αν βρισκόμαστε. •
Μπάρες δημητριακών: Χωρούν άνετα στην
τσάντα θαλάσσης, μαζί με το αντηλιακό
και το νεράκι μας. Εναλλακτικά δοκιμάστε
την επίσης νόστιμη κι υγιεινή λύση της
ρυζογκοφρέτας. • Φρούτα εποχής: Δροσι-

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

στικά και θρεπτικά, κόβουν την όρεξή μας
για γλυκό. Σε αρκετά beach- bar μάλιστα
μπορείτε να παραγγείλετε και φρουτοσαλάτα. • Sticks φρέσκων λαχανικών
(καρότο- αγγούρι). • Γιαούρτι με χαμηλά
λιπαρά, το οποίο μπορείτε να συνοδεύσετε
με φρούτα ή μέλι.

Σνακ που πρέπει
ν’ αποφύγουμε

• Aλμυρά σνακ όπως ξηρούς καρπούς
και πατατάκια • Πίτσα • Παγωτό (εκτός
από τα σορμπέ που τα απολαμβάνουμε
άφοβα) • Τηγανητές πατάτες • Σάντουιτς
με αλλαντικά και σος.

Και τι θα πιούμε;

Άφοβα και χωρίς τύψεις μπορούμε να
απολαύσουμε ένα κρύο τσάι με λεμόνι
ή ροδάκινο (80 θερμίδες), φρέσκους χυμούς φρούτων ή smoothies με γιαούρτι,
μία γρανίτα (αντί παγωτού) και σίγουρα
άφθονο νερό!
Όσο για τον καφέ και το αλκοόλ; Καλό
είναι να τα αφήσετε για άλλες ώρες, αφού
εκτός των υψηλών θερμίδων προκαλούν
αυξημένη διούρηση με αποτέλεσμα την
αφυδάτωση του οργανισμού.

παιδικό • εφηβικό

Να τι σημαίνει ρατσισμός:
1. Ρατσισμός είναι να είσαι στη σειρά
του ΟΑΕΔ και να περιμένεις 360 ευρώ,
την ώρα που ο μπροστινός σου Πακιστανός θα πάρει 580.
2. Ρατσισμός είναι να πληρώνεις στα
νοσοκομεία για εισαγωγή και εξετάσεις,
μιας και διέλυσαν τη δημόσια υγεία, ενώ
ο λαθροέποικος νοσηλεύεται δωρεάν.
3. Ρατσισμός είναι να βάζει ο λαθρομετανάστης το παιδί του δωρεάν σε
παιδικό σταθμό και το δικό σου να μην
το δέχονται.
4. Ρατσισμός είναι να βγάζει ο άλλος
50 ή και παραπάνω ευρώ ημερησίως
κάνοντας λαθρεμπόριο κι εμένα να μου
κρατάει το 43% από το 20άρικο.
5. Ρατσισμός είναι να μην μπορούν
να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες στους
δρόμους μετά τις 11:00 το βράδυ.
6. Ρατσισμός είναι να έχουν γεμίσει
τα σπίτια τους οι Έλληνες με κάγκελα
& σιδεριές, λες κι είναι σε φυλακές
υψίστης ασφαλείας.
7. Ρατσισμός είναι να σε βιάζουν ή να
σε δολοφονούν οι λαθρομετανάστες
για 10 ευρώ.
8. Ρατσισμός είναι σε μια μικρή χώρα
να έχει 2.500.000 άνεργους, 600.000
παιδιά που φύγανε στην ξενιτιά και
4.000.000 λαθροεποίκους.
9. Ρατσισμός είναι ο ελεύθερος
επαγ-γελματίας να πληρώνει 12 μήνες
ΤΕ-ΒΕ, για να έχει βιβλιάριο υγείας, και
ο λαθροέποικος με 2 μήνες ένσημα να
έχει βιβλιάριο υγείας για όλη του την

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

οικογένεια και τους υπόλοιπους 10
μήνες να δουλεύει μαύρα κλέβοντας
την εφορία.
10. Ρατσισμός είναι να πληρώνει ο
Έλληνας μαγαζάτορας ενοίκιο, φως,
νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, ΦΠΑ,
φόρους, ΤΕΒΕ και ο λαθρομετανάστης
με την κουρελού έξω από το μαγαζί
του, τίποτα!
11. Ρατσισμός είναι να κάνεις συγκέντρωση για τον πεθαμένο πακιστανό
λόγω ιδεολογίας την ώρα που οι συμπολίτες σου αυτοκτονούν.
12. Ρατσισμός είναι να μην πρέπει
να διαμαρτύρεσαι για την ανεξέλεγκτη
εισβολή χιλιάδων λαθρομεταναστών
καθημερινά στη χώρα σου.
13. Ρατσισμός είναι να αποκαλείς τον
άλλο ρατσιστή και φασίστα, επειδή δεν
μπόρεσες ποτέ να βρεις μια λέξη που να
περιγράφει την αγάπη για την πατρίδα
σου, που ποτέ δεν ένιωσες εσύ.
14. Ρατσισμός είναι από τους 153.000
δικαιούχους επιδόματος ανεργίας του
ΟΑΕΔ μόνο 20.000 να είναι Έλληνες....
Είπατε τίποτα;
15. Ρατσισμός είναι να σε συλλαμβάνουν γιατί δέν πλήρωσες εισιτήριο στα
μέσα μεταφοράς, ενώ ο πακιστανός
είναι δωρεάν.
ΥΓ. το κείμενο αυτό μου το έδωσε ένας οικογενειάρχης όπου εκείνος είναι άνεργος
και ανασφάλιστος και τα δύο του παιδιά
έφυγαν και εργάζονται στο εξωτερικό.

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

ΤΟ ΒΗΜΑ
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ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ...

Σ

την προηγούμενη έκδοση της παρούσας
εφημερίδας (φύλλο 453) διαβάσαμε με
έκπληξη το εξώδικο που απέστειλε ο
δικηγόρος του νυν δημάρχου!
Προσωπικά εθλίβην, όχι μόνο γιατί εξαϋλώνεται κάθε έννοια ευθυδικίας, συμπαρασύροντας
και ένα από τα βασικότερα νομικά αξιώματα
που προστάζει "Nullum crimen, nulla poena"
Γράφει ο
(Ουδέν έγκλημα ουδεμία ποινή) αλλά γιατί το
Δημήτρης
εξώδικο, εκθέτει τον πρώτο θεσμικό παράγοντα
Καραπατάς
του τόπου, όχι μόνο στα όμματα της κοινωνίας,
αλλά και σε νομικούς κινδύνους! Αφού στους αποδέκτες συμπεριλαμβάνεται και πρόσωπο που έχει αποδημήσει εις Κύριον και
παρόλα αυτά, με "τοξική" διάθεση, κατηγορείται, πως μετείχε σε
παράνομη συμπεριφορά!
Περαιτέρω, αυθαίρετος και μη ανταποκρινόμενος στην πραγματικότητα είναι και ο ισχυρισμός του εξώδικου, πως δήθεν οι λέξεις που
χρησιμοποιήθηκαν στα επίμαχα δημοσιεύματα, είναι συκοφαντικές.
Καθώς αυτές περιγράφουν μια δυσμενέστατη για τον τόπο πολιτική
εξέλιξη, η οποία σε καμία των περιπτώσεων, δεν αποτελεί καύχημα
για κανέναν μας. Ειδικά όταν το θέμα αυτό, παρουσιάστηκε με
πλείονες μορφές, σε ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας! ΤΙ ΈΠΡΕΠΕ
ΛΟΙΠΌΝ ΝΑ ΓΡΆΨΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ; ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΆ ΆΡΘΡΑ Ή ΜΉΠΩΣ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΉΣΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ;
Αναμφίρρηστα, η επιτομή της αναίσχυντης λασπολογίας, διαπιστώνεται στην χαλκευμένη κατηγορία, της δήθεν ύπαρξης ταπεινών
κινήτρων του εκδότη, μέσα από την επαναληπτική δημοσιοποίηση
του θέματος, που δήθεν συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξησης
της κυκλοφορίας της εφημερίδας, ώστε να επιτευχθεί οικονομικός
προσωπικός προσπορισμός. Παιδαριώδης ισχυρισμός, που μαρτυρά, εξόφθαλμη νομική ανεπάρκεια! Αφού κάτι τέτοιο, συνθλίβεται
στις μυλόπετρες της πραγματικότητας, μιας και η συγκεκριμένη
εφημερίδα, είναι μηνιαίας έκδοσης, με σταθερό αριθμό φύλλων
και φτάνει στους πολυάριθμους αναγνώστες της, εντελώς δωρεάν.
Και απλά μέσα από την επαναδημοσίευση του ζητήματος, ετέθη
επιμόνως, ένα πολύ σοβαρό θέμα, που έχει πολυεπίπεδο αντίκτυπο
σε όλο τον Δήμο!
Συνεκδοχικά και για την δημιουργία άσαρκων εντυπώσεων, το
εξώδικο που καταντάει "χολοκυστογράφημα", εκτοξεύει άδικους

και υπερβολικούς χαρακτηρισμούς, μεγάλης τοξικότητας προς
τους αποδέκτες, όπως λ.χ. "χαιρέκακος", "συμπεριφορά παράνομη",
"υβριστική", "προσβλητική", "συκοφαντική", συνεπικουρούμενες με
ανυπόστατους ισχυρισμούς, για δήθεν κατάργηση του τεκμηρίου της
αθωότητας από την εφημερίδα. Όταν παρορᾶται, ότι από την πρώτη
στιγμή, έχει εκφραστεί και μάλιστα δια μέσω λαμπροφανών λέξεων
σε πρωτοσέλιδο της, ο σεβασμός των ανθρώπων της εφημερίδας,
όχι μόνο προς το τεκμήριο της αθωότητας όλων των υπόδικων
δημάρχων, αλλά κυρίως προς το αρραγές των αρχών, της τιμής και
την υπόληψη τους! Συνεπώς δεν μπορεί να εμφιλοχωρούν άλλες
ερμηνείες. Τα ανωτέρω εκτεθέντα, δείχνουν να τα κατανοούν, οι
2 άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήμαρχοι και γι' αυτό δεν
αντέδρασαν έτσι σπασμωδικά!
Ωστόσο, μέσα από έναν ελιγμό νομικίστικης απελπισίας κι ραδιουργίας, το εξώδικο για να δώσει υπόβαθρο, σε ένα ανύπαρκτο
διωγμό του δημάρχου, αναγιγνώσκει, νοηματοδοτεί κατά βούληση,
"πέφτει" σε αξεπέραστες αντιφάσεις προκειμένου να πετύχει τις άγριες επιδιώξεις του, (που είναι η εκούσα άκουσα θυματοποίηση του
δημάρχου) κι εκλαμβάνει αυτήν την αναγνώριση της εφημερίδας,ως
προσποιητή! Συνεχίζοντας έτσι την ανιχνευτικώτατη και ατέρμονη
προσπάθειά σπίλωσης των αποδεκτών, ενώπιον δικαστικών αρχών
και κοινωνικού συνόλου. Ενώ με τις εκτός λογικής απαιτήσεις του,
επιχειρεί να πετύχει, εκτός των άλλων και την δημοσιογραφική
φίμωση, διά της ισοπέδωσης του φόβου!!!
Παρενθετικά αναφέρω πως στο πλαίσιο ενός ανηλεούς διωγμού
της πολιτικής κριτικής και του ευνουχισμού της δημοκρατίας, έχει
αποσταλεί εξώδικο, εκτός από την εφημερίδα "ΤΟ ΒΉΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ" και στο Loutraki blog, ενώ έχει ασκηθεί αγωγή εναντίον
του δημοσιογράφου και διαχειριστή του διαδικτυακό ιστολογίου
Loutraki Press, Παναγιώτη Ηλιακόπουλου κι μάλιστα DIRECT.
Αφού δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο 5Ν.1178/1981 που μνημονεύεται
στο εξώδικο!
Κατά τα άρτι ανωτέρω εκτεθέντα, ο συντάκτης του εξώδικου,
κατανοεί πως εκθέτει τον Δήμαρχο στο αδίκημα της κατ'άρθρον
365 ΠΚ προσβολής μνήμης τεθνεώτος;
Έχει συναίσθηση, ότι προσβάλλει την τιμή, την υπόληψη και
καταβαραθρώνει την προσωπικότητα ανθρώπων, που έχουν υποστεί
βάναυση ψυχική αναστάτωση, εντονότατη ενόχληση, δηλαδή ηθική
βλάβη, μιας και τους παρουσιάζει ως κακόβουλους, με ταπεινά κίνη-

τρα; Εγείροντας με βάση την κείμενη νομοθεσία, αστικές αξιώσεις
εναντίον του δημάρχου ;
Έχει πληροφορηθεί, ότι η προστασία της ελευθερίας του τύπου
διασφαλίζεται από το Σύνταγμα με το άρθρο 14 συνεπικουρούμενο
από την παράγραφο 2! Ενώ η ελευθερία της πληροφόρησης κατοχυρώνεται από το άρθρο 5Α του Συντάγματος και για αυτό έχουν
θεσπισθεί και "δρακόντειοι" νόμοι που αφορούν τον τύπο, με σκοπό
την ελευθερία του και την απόλυτη προστασία της Δημοκρατίας !
Όπως π. χ. ο Ν.μ5060/1931,
ο α.ν.1092/1938.με το άρθρο 14 του Συντάγματος που σχετίζεται
άμεσα και με το άρθρο 10 της Ε.Σ.Δ.Α. καθώς το περιεχόμενο που
συνάδει με την ρύθμιση του συντακτικού μας Νομοθέτη, συμβάλλει
αποφασιστικά στην κατοχύρωση της προστασίας της ελευθερίας του
Τύπου; Ενώ με το άρθρο 28 του Συντάγματος η Ε.Σ.Δ.Α. ως διεθνής
σύμβαση και διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι απλά έχει ισχύ
στο Ελληνικό Δίκαιο αλλά έχει ανώτατη ισχύ, αφού υπερισχύει κάθε
άλλης αντίθετης διάταξης νόμου;
Τελικά τι ζητάει ο συντάκτης του εξώδικου;
Εξιλαστήρια θύματα, για τις τρέχουσες δικαστικές εξελίξεις αλλά
και για τις πολιτικές επιλογές που οδήγησαν τον τόπο μας, στο
ναδίρ της ιστορίας του;
Μήπως η εφημερίδα " Το Βήμα " έχει ασκήσει διοίκηση όλα αυτά
τα χρόνια και πρέπει να καεί στην πυρά;
Επί τα χείρω, έχει συνειδητοποιήσει ο δικηγόρος που συνέταξε το
εξώδικο, πως εκπροσωπεί τον ανώτατο θεσμικό άρχοντα του δήμου,
ο οποίος, μέσα από την κονίστρα της πολιτικής, οφείλει να είναι ο
πυλώνας των δημοκρατικών αρχών, που διασφαλίζει το αρραγές
των αρμών της δημοκρατικής συνοχής, και στις οποίες, a priori,
συγκαταλέγεται η πολιτική κριτική και η ανεξάρτητη πλουραλιστική
ενημέρωση των δημοτών;
Όλα τα ως άνω διαλαμβανόμενα, δεν ομνύουν, πως αυτές οι
πρακτικές μας γυρίζουν σε μαύρες εποχές, αφού αναδύουν νοοτροπίες Βίντκουν Κουισλιγκ, που κάνουν να μοιάζει τον δήμαρχο,
με νοσταλγό του Μανιαδάκη και του Μεταξά;
Υ.Γ. Ασφαλώς και είναι επικίνδυνη η απαξίωση των πολιτικών
θεσμών. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση εξ αυτών "ερρύουν τα
φαύλα"! Προς τι λοιπόν ο κλαυθμός και ο οδυρμός κύριε συνήγορε;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Τ

ο τελευταίο καιρό βλέπουμε
τα τοπικά ΜΜΕ να ασχολείται
ενδελεχώς με το θέμα καθαριότητας στο Δήμο μας ... Φωτογραφικό
υλικό που συνοδεύει τα ρεπορτάζ είναι
αδιάψευστος μάρτυρας της κατάστασης που επικρατεί στο δήμο μας. Σας
παραθέτουμε κάποια στοιχειά για να
υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα
που μας αφορά.
1- Στον τομέα ανακύκλωσης υπάρχει μόνο 1 απορριμματοφόρο για
περισυλλογή των ανακυκλώσιμων
υλικών για όλο τον Δήμο (ΛουτράκιΑγ.θεοδ.-Περαχωρα-Ίσθμια- καλαμάκι
–οικισμοί) και η εναπόθεση γίνεται στο
ΚΔΑΥ Μπολατίου.
2- Τα απορριμματοφόρα που κάνουν την περισυλλογή τόνων σκουπιδιών σε ολόκληρο τον καλλικρατικο
Δήμο είναι (6) έξι κάνοντας πολλά
οδομετρικά χιλιόμετρα, και μαζεύοντας τόνων σκουπιδιών
3- Το προσωπικό (εργάτες) καθαριότητας είναι 22 συνάδελφοι από τους
οποίους 14 είναι στα απορριμματοφόρα άρα μας μένουν 8 για οδοκαθαρισμό όλου του Δήμου και τις ακτές.

4- Τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου για να κινηθούν πρέπει να
υπάρχουν 40οδηγοι και χειριστές και
δυστυχώς είμαστε μόνο 22 οδηγοίχειριστές.
5- Οι Δήμοι πανελλαδικά προκήρυξαν θέσεις μονίμου προσωπικού και
ο Δήμος μας έκρινε ότι με 2 οδηγούς
και 5 εργάτες θα έλυνε τα κενά που
υπάρχουν στο προσωπικό.
Σε κάθε υπηρεσία υπάρχει μια
ιεραρχία που καλείτε να λειτούργει
με υπευθυνότητα, οργάνωση, πλάνο,
ενημέρωση, κάλυψη των αναγκών, και
προστασία των θέσεων προσωπικού.
Όσο για εκείνους που επιθυμούν
να δρομολογήσουν ιδιωτικοποίηση
της καθαριότητας με γνώμονα το
ατομικό και όχι το δημόσιο κέρδος,
αφήνοντας το Δήμο ενδεχομένως στη
σημερινή εγκατάλειψη για να γίνει
ήπια η μετάβαση σε ιδιωτικά χεριά
να είναι σίγουροι ότι η αντίδραση θα
είναι μαζική.
Είμαστε στην διάθεση σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΙΔΟΥ Η
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΣ ΠΟΛΗ
14-18
Αυγούστου
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