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ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΔΉΜΑΡΧΟΣ
Η ΜΑΡΊΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΆ

Πριν λίγες ημέρες η Μαρία Πρωτοπαππά μέσα στην αίθουσα του
δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε
την επίσημη κάθοδό της για τις
επόμενες δημοτικές εκλογές στο
δήμο μας, που θα γίνουν το Μάιο
του 2019.
Η Μαρία είναι πολύ αγαπητή
στους δημότες του δήμου και
αυτό φαίνεται σε κάθε δημοτική
αναμέτρηση. Είναι χαμηλών τόνων
χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να έχει
καβαλήσει κανένα «καλάμι» όπως
πολλοί άλλοι το έχουν κάνει. Αλλά
ο κυρίαρχος δημότης όταν έρχεται

η ώρα τους βάζει όλους στη θέση
του. Πάρτε παράδειγμα την τετραετία της "Παρέμβασης" με αρχηγό
τον Γ. Γκιώνη. Το 2006 ο λαός τον
εξέλεξε δήμαρχο διότι κουράστηκε
με την 12ετία του Παύλου και καλά
έκανε. Έλα όμως που στις επόμενες
εκλογές του 2010 οι δημότες έστειλαν τον Γ. Γκιώνη στα έδρανα της
αντιπολίτευσης, διότι κατάλαβαν ότι
αυτός και το παρεάκι του είπαν ψέματα προεκλογικά και δεν τήρησαν
τις προεκλογικές τους υποσχέσεις.
Κάτι παρόμοιο θα έγινε και στις
προηγούμενες δημοτικές εκλογές

αφού ελλείψει αντιπάλου η «Παρέμβαση» κέρδισε πάλι στις εκλογές
του 2014 όπου το σκηνικό είναι μία
από τα ίδια για άλλη μία φορά απογοήτευσε η «Παρέμβαση Πολιτών»
του Γ. Γκιώνη με τις ίδιες ψεύτικες
υποσχέσεις και την ίδια κοροϊδία
στους δημότες. Μέχρι τις εκλογές
θα έχουμε πολλά για πολλούς από
τη δημοτική αρχή Γκιώνη να σας
πούμε και να σας ενημερώσουμε.
Κοντός ψαλμός αλληλούια κάποιοι
ξεχνούν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και η αχαριστία και το άδικο
δεν ευλογείται.
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
40.000 ευρώ επιδότηση από το Δήμο, για την τουριστική μας προβολή. Τρομάρα μας! κσι άλλες 15.000
ευρώ για το κιόσκι στον Ισθμό, θέμα για το οποίο
κάνουμε λόγο παραακάτω.

ΤΑ "ΑΡΓΎΡΙΑ" ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ
ΑΡΧΉ ΓΚΙΏΝΗ

Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει
ΡΕΖΙΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ;
ΧΡΩΣΤΟΥΝ 5000€ ΣΤΗ ΔΕΥΑΛΠ
Και μετά …θέλουν να μας πείσουν οι οικονομολόγοι και οι διάφοροι εκλεκτοί μας άρχοντες, πως είναι
άξιοι να διοικούν και να διαχειρίζονται με υποδειγματικό τρόπο τα οικονομικά του Δήμου ή μάλλον
της δημοτικής επιχείρησης, με τους απλήρωτους
δημοτικούς υπαλλήλους της επιχείρησης που διαχειρίζεται την υπόθεση του Καζίνο.
Αλλού όμως είναι το όνομα και αλλού το θαύμα.
Απίθανη η ντροπή. Το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο – όπως θα διαβάσετε παρακάτω- οφείλει για
κατανάλωση νερού πάνω από 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία ύδρευσης να εκδώσει πράξη διακοπής νερού λόγω συσσωρευμένης οφειλής.
Τα συμπεράσματα δικά σας τώρα, αγαπητοί αναγνώστες, για την μπαταχτσίδικη δημοτική μας επιχείριση, με σημερινό πρόεδρο τον κ. Ρουμελιώτη
και χθεσινό τον κ. δήμαρχο Γ. Γκιώνη.
Όλα αυτά, ενώ ο LTO του κ. Καραβούλη, έλαβε

«Την δόξαν πολλοί εμίσησαν, αλλά το χρήμα ουδείς».
Είναι γνωστή η φράση που φαίνεται ότι έχει εφαρμογή σ’ ένα τοπικό ΜΜΕ, που μέχρι χθες μας είχε
ταράξει με τον ισχυρισμό ότι κάνει αδέσμευτη από
οικονομικά κέντρα δημοσιογραφία και ιδιαίτερα
χωρίς καμία αμοιβή από το δημοτικό κορβανά.
Ψευταράκος ο ιδιοκτήτης του ΜΜΕ, με βάση το
χρηματικό ένταλμα του Δήμου, που δημοσιεύουμε
παρακάτω.
Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να κλείσει το

στοματάκι του και να μην προσπαθεί να μας πείσει
ότι μπορεί να λειτουργεί σαν ένα ανοιχτό λιβανιστήρι για τη δημοτική αρχή, αλλά πως τούτο έγινε άνευ
ανταλλάγματος. Είναι και ψιλικατζής ο ατιμούλης.
Το σανό, αλλού μπορεί να τον πουλήσει. Όσον
αφορά τη δική μας εφημερίδα είναι επίσημη και
αναγνωρισμένη από το υπουργείο Τύπου με ειδικό
κωδικό και μέλος της επίσημης ένωσης Συντακτών.

πληροφοριών του LTO στον Ισθμό.
Σήμερα φιλοξενούμε μία καταγγελία του συνδημότη μας κ. Χ. Μαρίνη –ένα σκαμπίλι για τον κ. Καραβούλη- που έχει να κάνει με την παράνομη εγκατάσταση εκείνου του περιπτέρου, θέμα για το οποίο
φέρει ακεραία ευθύνη και ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος
επιδότησε με 15.000 ευρώ τον LTO για τις ανάγκες
αυτής της αυθαίρετης τέντας. Και μετά την αυθαιρεσία ο δήμος συνεχίζει να επικροτεί την παράνομη
κατασκευή;
Όπως θα διαπιστώσετε, η πολεοδομία του δήμου
με έγγραφό της γνωστοποίησε ότι εκείνο το κιόσκι
στην περιοχή του Ισθμού, όπου έχει εγκατασταθεί,
είναι αυθαίρετο και πώς η όλη κατασκευή, θα έπρεπε να είχε «γκρεμιστεί, αποξηλωθεί και απομακρυνθεί από τις 16.10.2018.

ΑΜΕΊΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΧΆΡΗ ΜΑΡΊΝΗ
Ρωτάει ο κ. Μαρίνης: «Ο άνθρωπος (σσ ο κ. Καραβούλης) που θα έπρεπε να διαφυλάττει ως κόρη
οφθαλμού το όνομα του Λουτρακίου και όχι να το
δυσφημεί σε πανελλαδική εμβέλεια μέσα από την
τηλεόραση του Alrha, που θα έπρεπε να κάνει το
παν για να διευκολύνει την ζωή των επισκεπτών και
όχι να στέλνει χαρτιά στο τοπικό ΑΤ για να τους κυνηγάει, που δημοσιεύει ανακοινώσεις με στόχο να
κηλιδώσει όλους όσους δεν συνθηκολογούν με τις
αμφιλεγόμενες επιλογές του, αφού αναλώθηκε με
εμετικές δηλώσεις κάνοντας ακόμη και τον ψυχίατρο, μήπως θα μπορούσε μετά το έγγραφο κόλαφο
της Πολεοδομίας Λουτρακίου να απαντήσει [….] σε
όλα αυτά;
Αμείλικτα τα ερωτήματα για τον κ. δήμαρχο και
τον κ. Καραβούλη, πρόεδρο του LTO.
Ιδού το έγγραφο της Πολεοδομίας.

Η ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΗΣ
ΤΈΝΤΑΣ ΤΟΥ LTO (ΚΑΡΑΒΟΎΛΗ)
ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΌ. ΜΕ ΤΙΣ «ΕΥΛΟΓΊΕΣ»
ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ;
Σε προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας, είχαμε δημοσιεύσει ένα εμπεριστατωμένο άρθρο του
συνεργάτη μας Χρήστου Παντελέων (όχι και τόσο
κολακευτικό) για το περίφημο κιόσκι τουριστικών

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΥΛΗ
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός
Περιφερειακή Σύμβουλος
Πελοποννήσου

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

Βλάσσης
Ρολόγια - Κοσμήματα

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
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«Όταν τ’ αστέρια άγγιξαν τη γη»

Γράφει ο Αντώνης Γ. Κουκουλάς

ΙΒΥΚΟΣ

Δεν πρόκειται να σταθώ στο εάν η
εκδήλωση του ΙΒΥΚΟΥ, την Κυριακή
23 Δεκεμβρίου 2018, στο θεατρικό
μέρος, ήταν όντως διασκευή –ένα τεράστιο και απαιτητικό τόλμημα δηλαδή- ή μία ιδέα βασισμένη στη γνωστή
χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντίκενς.
Απέχω από μία προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος ή κριτικής γύρω
από την υποκριτική απόδοση των
συντελεστών της παράστασης.
΄Ολες και όλοι ήσαν εξαίρετοι, με
προεξάρχοντα τον Φώτη Σχοινά.
Θα σταθώ όμως στην ευρηματική
σκηνοθεσία της Μαργαρίτας Αλεξίου.
Ενέταξε στην εξέλιξη της υπόθεσης
τα μουσικά και χορευτικά θέματα της
ελληνικής παράδοσης, επιλεγμένα –
είμαι βέβαιος- από τον προικισμένο
Δημήτρη Μπάκο. Από την ολοφώτεινη
ελληνική παράδοση την τόσο στενά
συνδεδεμένη με τη μεγάλη γιορτή της
χριστιανοσύνης αλλά και παράδοσης,
συνυφασμένης με τον ΙΒΥΚΟ.
Με την όλη εκδήλωση, πραγματικά
νιώσαμε τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Οφείλω να σταθώ και σ΄ένα άλλο
σημείο. Στη συμμετοχή των ανθρώπων
του ΙΒΥΚΟΥ σε ό,τι αφορά τη μακρόχρονη δραστηριότητα του συνδέσμου
με επικεφαλής τον ακατάβλητο πρόεδρό του, γιατρό Δημήτρη Ζόγκα. Τον
υπέρμαχο των αξιών της ελληνικής
παράδοσης με σειρά δράσεων και
εκδηλώσεων.
΄Εχω την αίσθηση, ότι όλοι συμμετέχουν σε μία «ιερή σκυταλοδρομία»
για τη δόξα εκείνης της παράδοσης,
που στεφανώνει και κρατάει όρθια
τη δύσμοιρη πολλές φορές πατρίδα.
Δημόσιος έπαινος συνεπώς οφείλεται σε όλα τα μέλη του ΔΣ, με επικεφα-

Α

λής τον πρόεδρό του και τη δραστήρια
γραμματέα του κ. Σεραφείμ Γιούλη.
Στη χαρά του αποτελέσματος συμμετείχε και η Φωτεινή Λέκκα, με τις
θαυμάσιες χορογραφίες που με τόση
χάρη εκτέλεσαν τα κορίτσια της. Μια
απόδειξη της υποδειγματικής δουλειάς
που γίνεται και σε εκείνο το τμήμα του
ΙΒΥΚΟΥ.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018,
στο χώρο του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου, ζήσαμε πραγματικά μία
παραμυθένια μουσική Βιέννη.
Πιστή στο ραντεβού της η Φιλαρμονική με επικεφαλής τον χαρισματικό, τον ταλαντούχο μαέστρο της
Πελοπίδα Μαυρόπουλο, μας κάλεσε
ν΄ανοίξουμε μαζί την αυλαία της
νέας χρονιάς ζώντας ανεπανάληπτες
μουσικές στιγμές.
Εάν επρόκειτο να ξαναγράψω την
ιστορία της Φιλαρμονικής, από αυτή
την εκδήλωση θα ξεκινούσα, θέλοντας
να υπογραμμίσω το σπουδαίο μουσικό
της επίπεδο.
Επίπεδο πάθους με τη μουσική,
αλλά και σκληρής δουλειάς του αρχιμουσικού της. Πάλεμα υλοποίησης
οραμάτων και στόχων του Πελοπίδα
και των παιδιών του.
΄Αριστο το αποτέλεσμα και πρόδρομος περαιτέρω αγαθών εξελίξεων.
Αξέχαστη εκείνη η βραδιά.
Δημιουργίες των Strauss, Sumpert,
Franz, Syppe, Handn και άλλων
κλασσικών συνθετών, κάτω από την
μπακέτα του Πελοπίδα, έστησαν χορό
δημιουργώντας ένα εκτυφλωτικό,
καθηλωτικό μουσικό σέλας. Ένα πανηγύρι ηχοχρωμάτων θα σημείωνε άλλος
μ΄ ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα. Σε μία

μέθεξη κοινού
και ορχήστρας
θα πρόσθετε
κάποιος τρίτος.
Πολυπληθέστατη η
σύνθεση της
ορχήστρας.
Χαιρόσουν να
διαπιστώνεις
ωστόσο την απόλυτη μουσική γνώση
των θεμάτων διευθυντή και μελών. Την
εντυπωσιακή μεταξύ τους συνεργασία.
Τη δύναμη της μπακέτας του Πελοπίδα
ως οργάνου πειθαρχίας των συντελεστών, στην παραμικρή κίνησή της.
Στο όλο αποτέλεσμα, συμμετείχε και
ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Η λεγόμενη
«παρουσίαση» του Αλέξη Κωστάλα.
Και γράφω «λεγόμενη», γιατί ουσιαστικά επρόκειτο περί ενός σεμιναρίου
πέριξ της ιστορίας του κάθε μουσικού
θέματος, κάνοντας δυνατή τη «συμμετοχή» του ακροατή στη μουσική
του απόδοση.
Αισθάνθηκα υπερήφανος ως λουτρακιώτης και γενικότερα ως δημότης
για τη φιλαρμονική μας ορχήστρα. Και
νομίζω, ότι κοινή είναι η διαπίστωση
για το μουσικό, το καλλιτεχνικό, το
πολιτιστικό της επίπεδο, αλλά και το
κοινωνικό έργο που επιτελεί το μουσικό μας σώμα, έχοντας μία ανοιχτή
αγκαλιά στα νέα παιδιά.
Οι συγκρίσεις πλέον είναι ευχερείς.
Μία κατάταξη της φιλαρμονικής ορχήστρας Λουτρακίου, την φέρει επάξια
και δικαιωματικά στις κορυφαίες
θέσεις πανελλαδικά.
Θερμά συγχαρητήρια.
Σημ.: ΄Αψογοι οικοδεσπότες
εκείνης της βραδιάς, οι Αντιδήμαρχοι Τ. Σακελλαρίου και Σ.
Παπαθανασίου.

ΞΕΓΕΛΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ

γαπητοί μου φίλοι,
σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που όλοι αφιερώνουν
πολλές ώρες στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
προκειμμένου να κερδίσουν τα προς το ζην,
κάποιοι συνάνθρωποι μας αναγκάζονται να
αφήσουν την φροντίδα του σπιτιού ή των ηλικιωμένων σε οικιακούς βοηθούς. Θα έχετε ακούσει
συχνά σε δελτία ειδήσεων πως η οικογενειακή
γαλήνη διαταράσσεται με άσχημες συνέπειες
(κλοπές, απάτες, εγκλήματα).
Ακολουθούν κάποιες συμβουλές που μπορεί να
σας προφυλάξουν:
Του Βασίλη
1) Προτιμήστε ανθρώπους που προσκομίζουν
Λιαντινιώτη
συστατικές επιστολές ή έχετε καλές συστάσεις
Απόστρατος
απο έμπιστους ανθρώπους για την ακεραιότητα
ΕΛ.ΑΣ - Τέως
του χαρακτήρα τους και τον επαγγελματισμό
Εκπαιδευτής
Αυτοπροστασίας τους. Αποφύγετε αυτούς που δεν έχουν νόμιμα
χαρτιά. Σε κάθε περίπτωση ζητήστε να δείτε τα
ΕΛ. Αστυνομίας
προσωπικά τους έγγραφα. Να είστε προσεκτικοί με παράνομους μετανάστες, καθώς είναι
δύσκολο να εντοπιστούν εάν πράξουν κάτι επιλήψιμο. Μην συγκινήστε
απο προσωπικές ιστορίες και βιώματα των υποψηφίων, προσπαθήστε να
αξιολογήσετε με σύνεση τον άνθρωπο που έχετε απέναντι σας
2) Προσπαθήστε να θέσετε κάποια όρια στις διαπροσωπικές σχέσεις
μεταξύ των μελών της οικογένειας σας και της οικιακής βοηθού. Μην
επιτρέψετε, όσο το δυνατόν, να νιώσουν οι ηλικιωμένοι εξαρτημένοι απο
την οικιακή βοηθό. Κάντε αισθητή την παρουσία σας και την αγάπη σας
προς αυτούς. Συνήθως, οι ηλικιωμένοι αισθάνονται μοναξιά και εμπλέκονται συναισθηματικά με τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Φροντίστε
λοιπόν, να παίζετε ενεργό ρόλο στην ζωη τους και να μην είστε απλά
ο άνθρωπος που πληρωνει τον φροντιστή τους. Όλοι θα έχετε ακούσει
φαντάζομαι τις κωμικοτραγικές ιστορίες, νεαρών οικιακών βοηθών που
παρασύρουν ηλικιωμενους σε περιπέτειες ΄έρωτος και γάμου' , για αυτό
αν δείτε ύποπτες συμπεριφορές είτε απο μέρος των συγγενών σας (να
μιλάνε συνέχεια για τον φροντιστή τους, να παίρνουν παντα το μέρος
τους, να τους δίνουν χρήματα ή δώρα) είτε απο την οικιακή βοηθό σας (πχ
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ανεπίτρεπτα αγγίγματα/ αγκαλιές, συνεχή κοπλιμέντα για να κερδίσουν
την συμπάθεια τους) λάβετε άμεσα τα μέτρα σας γιατί αποσκοπούν εις
βάρος της οικογενειας σας.
3) Μην επιτρέπετε σε οικιακούς βοηθούς να διαχειρίζονται χρήματα δικά
σας ή των συγγενών σας. Προσπαθήστε να αγοράζετε εσείς τα αναγκαία
για το σπίτι ή ζητήστε πάντα την αποδειξη απο τις αγορές που κάνει εκείνη. Καλό είναι να μην καταλάβει η οικιακή βοηθός πως είστε ελαστικοί
σε οικονομικά θέματα. Αν πέσει στην αντιληψή σας πως αγοράζονται
προσωπικά αντικείμενα χωρίς την δική σας έγκριση αλλά με τα δικά σας
λεφτά, μην διστάσετε να το αναφέρετε.
4) Αν αντιληφθείτε πως λείπουν πράγματα απο το σπίτι, διακόψτε άμεσα
την συνεργασία σας. Καλο είναι να μην γνωρίζουν οι οικιακοί βοηθοί που
έχετε τα τιμαλφή και τα χρήματα σας και να τα έχετε κάπου κλειδωμένα
όπου δεν θα έχουν πρόσβαση.
5) Ξεκαθαρίστε πως στο σπίτι σας δεν επιτρέπονται επισκέψεις απο φίλους
ή συγγενείς της οικιακής βοηθούς εν αγνοία σας και εν απουσία σας. Είναι
ο χώρος εργασίας της και όχι χώρος αναψυχής. Συνήθης τακτική συμμοριών ποιυ ληστεύουν είναι μέσω κάποιας οικιακής βοηθού να εισέρχονται
στην οικεία, να βολιδοσκοπούν τον χώρο και μετά να ΄επιτίθονται΄.
6) Αν παρατηρήσετε μελανιές ή άλλα σημάδια στους συγγενείς σας, ή
παρατηρήσετε κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά τους να είστε σε εγρηγορση καθώς μπορεί να έχουν πέσει θύματα κακοποιησης.
Προσοχή λοιπόν φίλοι μου, ποιον βάζετε μέσα στο σπίτι σας.

Σελ. 3

Συναγερμός για τη γλώσσα
από την Ακαδημία Αθηνών

Η

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
γλώσσα από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν δέχθηκε καίρια πλήγματα με τις περιβόητες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις το
1976 με την κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών και
την καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση και
τη Δημόσια Διοίκηση και το 1982 με την κατάργηση
του πολυτονικού συστήματος γραφής.
Ο κορυφαίος δημοτικιστής Ι. Κακριδής διαπίστωσε
μετά από μερικά χρόνια τη λεξιπενία και την αδυ- Επιμέλεια:
ναμία εκφράσεως των νέων, μετανόησε για το κακό Κώστας Στάμου
που έγινε και δήλωσε μετά από μερικά χρόνια ότι η
γλώσσα μας αργοπεθαίνει, της λείπει το οξυγόνο, διότι μόνο όσοι γνωρίζουν αρχαία ελληνικά μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά τη Νεοελληνική.
Ο αείμνηστος φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης είπε ότι η κατάργηση
των τόνων και των πνευμάτων είναι κατάργηση της ορθογραφίας, που
τελικά είναι η καταστροφή της συνέχειας της γλώσσας μας.
Οι μαθητές διδάσκονται από μεταφράσεις, διότι παροράται το αυτονόητο! Ότι δηλαδή για να μιλάς και γράφεις σωστά τη Δημοτική, πρέπει
να έχεις διδαχθεί Αρχαία Ελληνικά.
Είναι συνήθεις πλέον οι βαρβαρισμοί, οι κακοποιήσεις και η παραμορφωτική εκφορά λόγου ακόμη και από παρουσιαστές ειδήσεων.
Η γλώσσα μας δεν είναι μόνο μέσον επικοινωνίας, αλλά είναι εργαλείο σκέψης, διανόησης, πρόσβασης στη γνώση, φορέας πολιτισμού και
ιστορικής μνήμης, μέσον έκφρασης του ψυχισμού και του πνευματικού
επιπέδου ενός λαού, αλλά και το βασικό δομικό υλικό όλων των κατασκευών στο χώρο του πνεύματος.
Χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει σκέψη. Σκεπτόμεθα με τις λέξεις. Πτωχότερο το λεξιλόγιο, πτωχότερη η σκέψη.
Κι ενώ εμείς κακοποιήσαμε τη γλώσσα μας, εκδηλώνεται παγκόσμια
αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Ελληνικής, Αρχαίας και
Νέας.
Καίρια επίσης πλήγματα δέχονται το Ελληνορθόδοξο θρήσκευμά
μας, τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα οι εθνικές μας παραδόσεις με την
επιχειρούμενη κατάργηση στα σχολεία της πρωινής προσευχής και του
μαθήματος των Θρησκευτικών, των μαθητικών και εθνικών παρελάσεων,
την απομάκρυνση από τα σχολεία και τα δημόσια καταστήματα των ιερών
εικόνων του Χριστού και της Παναγίας.
Οι ήρωες της Εθνεγερσίας θυσιάστηκαν και έχυσαν ποταμούς αίματος
για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, αγωνιζόμενοι υπέρ πίστεως και
πατρίδος.
Ο Θ. Κολοκοτρώνης είπε στην Πνύκα μεταξύ άλλων: “Πρέπει να
φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα
άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. Όλα τα
έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια θρησκεία”.
Στην Εκπαίδευση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, διότι η οικογένεια, ο
δάσκαλος, ο ιερέας που υπήρξαν οι βασικοί πυλώνες της πνευματικής,
της ψυχικής και της ηθικής αγωγής της νεολαίας μας, αντικαταστάθηκαν
από την τηλεόραση, η οποία λόγω της πολύωρης καθημερινής παρακολουθήσεώς της από παιδιά, ακόμη και πολύ μικρής ηλικίας, ασκεί
ολέθρια επίδραση όχι μόνο στη γλώσσα και την έκφραση αλλά και στη
διαμόρφωση χαρακτήρα και στη διάπλαση ήθους.
Με την Ανθρωπιστική Παιδεία κι ιδιαίτερα τη Σχολική ενισχύεται η
ηθική συνοχή του λαούς μας και συνακόλουθα ο πατριωτισμός, τα δε
βιβλία προπάντων της Ιστορίας, έχουν εξέχουσα σπουδαιότητα για τη
συντήρησή του ως πηγή υψηλού φρονήματος και ομοψυχίας, αφού σύμφωνα με το Σύνταγμα βασική αποστολή της παιδείας είναι η ανάπτυξη
εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως.
Είναι υπέρτατο καθήκον μας να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα βασικά χαρακτηριστικά της εθνικής μας ταυτότητας: Γλώσσα,
ιστορία, θρησκεία.
Αν αγωνιστούμε, έλεγε ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, μπορεί και να χάσουμε.
Αν δεν αγωνιστούμε, είμαστε ήδη χαμένοι!
Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αντώνη
Κουνάδη σε ημερίδα, για να ξυπνήσουν κοιμώμενες συνειδήσεις.
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο
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Σελ. 4

Οι
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
εξωκοινοβουλευτικοί
υπουργοί

Μ

ε αφορμή τον
πρόσφατο ανασχηματισμό, στον
οποίο οι 22 από τους 50 υπουργούς είναι εξωκοινοβουλευτικοί,
πέρασαν από το μυαλό μου τα
παρακάτω.
Με την υπουργοποίηση πολλών
εξωκοινοβουλευτικών εκτίθεται Επιμέλεια:
ο πρωθυπουργός, επειδή δεν Ιωάννης
κατάφερε πριν τις εκλογές να Παπαγεωργίου
επιλέξει πρόσωπα κατάλληλα
για υπουργούς και αναγκάζεται να καταφύγει στο
ελεύθερο εμπόριο.
Μειώνει και βγάζει άχρηστους τούς από το λαό
εκλεγμένους, τους οποίους ο ίδιος είχε χρήσει
υποψήφιους. Προκαλεί τα εύλογα παράπονα των
εκλεγμένων βουλευτών, οι οποίοι αναρωτιούνται.
- Εγώ, χρόνια βουλευτές, επιλεγμένος από τον
πρωθυπουργό κι εκλεγμένος από το λαό με τόσες
χιλιάδες ψήφους, κάνω για βουλευτής κι όχι για
υπουργός;
Δικαιολογημένα, λοιπόν, ορισμένοι κυβερνητικοί
βουλευτές είπαν: “Εμείς βάζουμε πλάτη επί τέσσερα χρόνια, ψηφίζοντας μνημόνια και περικοπές,
γινόμαστε αντιλαϊκοί, για να γίνουν υπουργοί κοριτσόπουλα και αλεξιπτωτιστές”.
Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί για να βγει
κάποιος βουλευτής περνάει από την εισηγητική επιτροπή, στη συνέχεια εγκρίνεται από τον αρχηγό του
κόμματος κι εκτίθεται ως υποψήφιος στην κρίση του
εκλογικού σώματος στις διενεργούμενες εκλογές.
Ως υποψήφιος βουλευτής ξοδεύεται, τρέχει, αγωνίζεται, ταλαιπωρείται, υποχρεώνεται και υποχρεώνει,
χλευάζεται, τάζει, αγωνιά κι αφού εκλεγεί, κρίνεται
ακατάλληλος για υπουργός.
Ο εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, που μπορεί να
είναι πρόσωπο συγγενικό ή φίλα προσκείμενο στον
πρωθυπουργό, δε δίνει λογαριασμό παρά μόνο στον
πρωθυπουργό, ενώ ο αιρετός δίνει και στο λαό, που
κατά το Σύνταγμα, είναι πηγή εξουσίας.
Ο δοτός υπουργός επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς λόγο, διότι απ’ ό,τι οι ίδιοι μας
λένε, κανένας υπουργός δεν παράγει δικό του έργο.
Όλοι συμμορφώνονται με τη ρότα της κυβερνητικής
πολιτικής και τις εντολές του πρωθυπουργού. Συνεπώς κανένας εξωκοινοβουλευτικός δεν μπορεί να
κομίσει τις ειδικές γνώσεις του, για τις οποίες προφανώς εχρίσθη υπουργός. Άσε που μπορεί να είναι
βολεψάκιας και καλοπερασάκιας, ενδεχομένως και
πονηρούλης, και θέλει να γίνει δοτός υπουργός και
να μην κατέβει στο στίβο της πολιτικής να υποστεί
τις δοκιμασίες και τις άλλες συνέπειες.
Δεν φτάνουν οι 300 και εκατοντάδες ακόμη σύμβουλοι και παρασύμβουλοι, ορατοί και αόρατοι,
πρέπει να πληρώνουμε κι άλλους. Κι αν η μνήμη
μου είναι στη θέση της, πρέπει να είναι ρεκόρ σε
αριθμό εξωκοινοβουλευτικών αλλά και σε σύνολο
υπουργών.
Ιωάννης Παπαγεωργίου

Ένα άρθρο του Θανάση Γεωργίου

Δ

εν μας έφτανε ο δάκος, ο
πυρηνοτρήτης μας ήρθε ο
γλοιοσπόριος που καταπονούν, δημιουργούν μεγάλες οξύτητες
στον καρπό της ελιάς και κατά συνέπεια στο ελαιόλαδο.
Το πρόβλημα εφέτος είναι γενικό
τόσο στις παραθαλάσσιες περιοχές όσο
και στις ορεινές περιοχές.
Οι ζημιές στην περιοχή μας είναι
καθολικές. Τριάντα οκτώ χρόνια
ελαιοτριβέας τη φετινή χρονιά πρώτη
φορά τη βλέπω. Οι καιρικές συνθήκες
με την ανομβρία αλλά και ο καλοκαιρινός καύσωνας είναι τα δύο κύρια
αίτια που η συγκομιδή της τελευταίας
πενταετίας μας πάει από το κακό στο
χειρότερο. Όχι ότι η καλλιέργεια και τα
ραντίσματα για τις ασθένειες γίνονται
από όλους και την ώρα που χρειάζεται.
Η συρρικνωμένη παραγωγή και το
θολό τοπίο τιμών σίγουρα σοκάρουν
την τοπική κοινωνία. Από την άλλη το
αυξημένο καλλιεργητικό κόστος και η
αδυναμία εξεύρεσης εργατικών χεριών
μας οδηγούν στην εγκατάλειψη της
περιουσίας μας. Στην εγκατάλειψη της
ίδιας της περιοχής μας.
Όχι αυτό δεν πρέπει να συμβεί!
Λύσεις υπάρχουν και πολλές.
Θέλω να φωνάζω έστω και τώρα,
ανεξάρτητα που φωνάζω εδώ και
10 χρόνια, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κουλτούρα, να αποκτήσουμε
κουλτούρα συνεργασίας γιατί έτσι
μόνο θα αλλάξουμε τα πράγματα.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι το παρελθόν
είναι στιγματισμένο λόγω έλλειψης
εμπιστοσύνης γιατί είδαμε κλοπή
χρήματος από συνεταιρισμούς, είδαμε
μεγάλους συνεταιρισμούς να διαλύονται, προέδρους και μέλη ΔΣ να έχουν
μεγάλα και καινούργια αυτοκίνητα και
όλα αυτά και άλλα πολλά μας έκαναν
καχύποπτους και με το δίκιο μας. Όμως
δεν μπορώ να μη δεχτώ το “ισχύς εν
τη ενώσει". Η λύτρωση είναι η καθαρή
συνεννόηση.
Το μυστικό της επιτυχίας.
Όλοι πλέον μιλούν για συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων και ομάδες
παραγωγών. Εδώ είδαμε 10 τράπεζες
να γίνονται 2 και 3 ίδια εργοστάσια να
γίνονται 1. Πρέπει να δούμε κατάματα
την ανάπτυξη. Ένα νέο συλλογικό σχήμα από παραγωγούς όλων των ηλικιών
και ιδιαίτερα κάτω των 55 ετών. Μια
κοινοπρακτική δράση.
Δέστε την φετινή σεζόν. Σίγουρα
από την εμπειρία μου σαν ελαιοτριβείο
στους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς
μήνες οι μισές και πλέον οικογένειες
θα αναγκαστούν να αγοράσουν ελαιόλαδο σε τιμές άνω των 4 € / kg. Γιατί;
Γιατί αν υπήρχε ένα συλλογικό σχήμα
θα ‘χε τη δυνατότητα στήριξης και όχι
μόνο ως τη νέα ελαιοκομική περίοδο.
Οφέλη; Πιστεύω σε όλα τα επίπεδα.
1. Κατά κύριο συμφέρον τους χα-

μηλότερα εκθλιπτικά δικαίωμα στο
ελαιοτριβείο.
2. Εφαρμογή συμβουλευτικής υπηρεσίας από εμάς τους ίδιους παρακολουθώντας την εγχώρια και διεθνή
αγορά τιμών.
3. Αυξημένες τιμές όταν αυτές μας
συμφέρουν.
4. Παρουσίαση σε εκθέσεις με συγκεκριμένους στόχους που αυτό από
μόνο του σε σχέση με τις μεγάλες
ποσότητες αποτελεί ένα μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο πώλησης.
5. Πλάνο επιχειρησιακό όπου όλα
τα μέλη θα συμμετέχουν ενεργά για
να αποδώσει το εγχείρημα.
6. Σίγουρα θάχουμε καλύτερα φορολογικά κίνητρα και πιστώσεις από τράπεζες προς ώφελος όλων των μελών.
7. Θα ‘χει όφελος το ίδιο το κράτος,
η ίδια η τοπική κοινωνία γιατί η μαύρη
πώληση που γίνεται ήδη στο κόκκινο
θα πάψει να υπάρχει.
8. Οι αυτοδιοικητικοί να στραφούν
στην ιστορία στα μονοπάτια της ελιάς
και την προβολή της πολιτιστικής μας
ταυτότητας ως τη δεύτερη μετά τον
τουρισμό πηγή εσόδων του Δήμου μας.
Κίνδυνοι επίσης πιστεύω πολλοί.
1. Πιθανή αστοχία και μη ολοκλήρωση της εν σκέψει προσπάθειας
2. Προσωπικές φιλοδοξίες έχοντας
στο πίσω μέρος του μυαλού τον ελιτισμό
3. Την καταρχήν άρνηση του παραγωγού να αποδεχθεί και να αξιολογήσεις τα οφέλη του
4. Πιθανές προσπάθειες κερδοσκοπίας από τους διαμεσολαβητές που
ενδεχομένως εμπλακούν.
5. Η χειραγώγηση και ο έλεγχος
του παραγωγού από διάφορους επιτήδειους.
Όμως όλα αυτά με αγκάλιασμα από
τους ίδιους, με συμπόρευση, με την
ευαισθητοποίηση και με κανόνες αποτελούν την τέλεια αντιμετώπιση όλων
των παραπάνω κινδύνων. Οι άλλοι
έχουν πάει στην έξυπνη γεωργία και
εμείς δεν μπορούμε δημιουργήσουμε
ένα παραγωγικό σύστημα. Για όνομα
του Θεού !!!
Τέλος θα πρέπει να επενδύσουμε σ’
ένα καθαρό προϊόν, πιστοποιημένο με
συγκεκριμένη ποικιλλιακή ταυτότητα
και τη δημιουργία νέων καινοτόμων
υποπροϊόντων της ελιάς και του ελαιολάδου.
Φυσικά και θα υπάρξουν πολλά και
διάφορα προβλήματα αλλά με τη συνεργασία όλα θα ξεπεραστούν.
Ψάχνω συνοδοιπόρους σ’ αυτή την
αναζήτηση γιατί η ανάγκη επιτάσσει
συνεργασία.
Πόσο αδύναμος αισθάνεσαι όταν
είσαι μόνος!
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Τα παιδία παίζει

Π

οιούς άραγε
να αφορά
η γνωστή
ρήση; τους νύν άρχοντες
που υπήρξαν κάποτε καταληψίες σχολείων, ως
Αλεξάνδρα
οργισμένοι έφηβοι και που
Μαυροπούλου έτσι ξεκίνησαν άλλωστε
Φιλόλογος
την πολιτική τους καριέρα, ή τα νυν παιδία που ενδεχομένως στην
δράση τους –διαμαρτυρία για την Μακεδονία,
να υπάρχουν μεν λίγα ψήγματα για χάσιμο
μαθημάτων, αλλά που όμως απαιτείται και
κουράγιο να βγεις στο κρύο, να πείσεις γονείς
και καθηγητές να συμφωνήσουν πρώτη φορά
μαζί σου για θέμα κατάληψης. Άρα δε μπορείς
να ισοπεδώνεις, γιατί δε γλυτώνεις από το να
σου πουν, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν
εκράτεις…
Η σχολική ζωή, όπως και η κοινωνική και
η πολιτική ζωή, έχει τους κανόνες της και τα
όριά της. Πόσο παραβιάζονται, πότε και από
ποιούς, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το
αντιληφθεί κανείς. Όλα κρίνονται και επικρίνονται αναλογικά με τις εκάστοτε συνθήκες
της καθημερινότητας.
Από τι νομίζετε ότι τρομοκρατείται περισσότερο κανείς σήμερα; Από το εθιμικό δίκαιο
των μαθητικών καταλήψεων, ή από «χρυσοδάκτυλους» που λυμαίνονται τον κόπο και τον
πόνο αδύναμων πολιτών; Μήπως οι πολίτες
τρομοκρατούνται από τους απαράδεκτους
λεκτικούς διαξιφισμούς των ιθυνόντων που
προκαλούν σύγχυση περί της αληθείας, ή από
δημόσια πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα σε
σκάνδαλα μεγάλου βεληνεκούς; Oι πολίτες
τρομάζουν όταν τα πλεονάσματα που χαρακτηρίστηκαν ματωμένα, τους προσφέρονται
ως ψίχουλα με βαρύγδουπες εκφράσεις και
μάλιστα αποκρύπτοντας τις άπειρες αφαιμάξεις
μισθών και Συντάξεων.
Πάντως η εικόνα του μαθητή με την ελληνική σημαία καβάλα στο άλογο, εντυπωσίασε
περισσότερο, από την εικόνα που βλέπουμε
τακτικά στα Εξάρχεια να καίγεται η Ελληνική
σημαία και ποτέ δεν έτυχε να εκφραστεί κανείς
από τον πολιτικό κόσμο κατά και μάλιστα τόσο
κατά, όπως έσπευσαν τώρα να καταδικάσουν
τους μαθητές.
Εξεπλάγησαν, φοβήθηκαν, ανησύχησαν
από τι;
Ότι τα παιδιά ξέφυγαν από το στόχο τους,
που είναι μόνο η μάθηση και κατά την άποψη
της ηγεσίας πρέπει να αδιαφορούν για όλα
τα προβλήματα που βιώνουν οι γονείς τους
και που τους φορτώθηκαν από τις άστοχες
και αψυχολόγητες αποφάσεις της άρχουσας
τάξης…
Ο ήρωας Παλαμήδης, Γιατρός, Αστρονόμος,
Εφευρέτης, ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος,
πριν εκπνεύσει από την άδικη δολοφονία του
αναφώνησε: «Χαίρε λαμπρή αλήθεια που πριν
από μένα πέθανες». Δυστυχώς φτάσαμε στο
σημείο να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο,
που τόσο συχνά σήμερα κουνάει ο ένας στον
άλλον.
Γιατί δεν ανησυχούμε όταν αποκαλούν την
Μικρασιατική τραγωδία συνωστισμό, όταν τείνουν να ακυρώσουν την επίσημη Θρησκεία από
τα Σχολεία, όταν γειτονικά κράτη υποκλέπτουν
την ιστορία μας, όταν ανοίγουν φυλακές και
όλα τα παραβατικά άτομα κατ’ εξακολούθησιν,
κυκλοφορούν ανάμεσά μας ανενόχλητα;
Τα παιδιά δεν χάνονται μέσα σ’ ένα υγιές
οικογενειακό περιβάλλον, ούτε στο Σχολικό.
Μετά στον κοινωνικό στίβο κινδυνεύουν, από
την εμπορευματοποίηση των πάντων, από τον
ωχαδελφισμό, όταν θα βρεθούν αντιμέτωπα
με την αναξιοπιστία, όταν έξω από τα Πανεπιστήμιά τους θα τους προσφέρονται ναρκωτικά,
όταν μέσα στα πανεπιστήμιά τους θα έχουν
καταληψίες γραφείων και όταν κάποιοι θα
κατορθώσουν να τα οδηγήσουν ν’απέχουν από
τη μάθηση, για να επιδοθούν σε Επαναστατική
Γυμναστική….
Ας κάνουμε ησυχία!!!Η Πολιτεία κοιμάται
και ονειροπολεί
Καλύτερες μέρες……..

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

ΤΟ ΒΗΜΑ
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ΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙΑΔΕΣ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗ !

Τ

εράστια τα
ερωτήματα
που αναφύονται πλέον, για το πως
επιτρέπουν ο δήμαρχος
Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, σύσσωμη η αντιπολίτευση του δήμου, οι
Γράφει ο
διοικούντες του καζίνο,
Δημήτρης
αλλά και τα μέλη που
Καραπατάς
απαρτίζουν τον LTO, να
βρίσκονται οι τύχες της βαριάς βιομηχανίας
του τόπου, που είναι ο τουρισμός, στα χέρια
ενός ανθρώπου, ο οποίος αντί να προφυλάσσει πάση δυνάμει το Brand Name της
πόλης, προέβη σε "οργιαστική" δυσφήμιση,
πανελλαδικής έκτασης, μέσα από το κανάλι
της Κάντζας!
Επειδή λοιπόν ο σιωπών δοκεί συναινείν:
~ Πως επιτρέπουν αμφότεροι οι προαναφερόμενοι, να τους εκπροσωπεί ένας
άνθρωπος που "κυνηγάει" περιπαθής, με
έγγραφα που αποστέλλει προς την αστυνομία, τους εναπομείναντες επισκέπτες του
Λουτρακίου;
~ Πώς του επιτρέπουν να μεταβαίνει με
δημοτικά χρήματα, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και να φέρει τα σήματα της
προσωπικής του επιχείρησης και όχι του
Λουτρακίου για το οποίο, τάχα μου δήθεν
μου, νοιάζεται;
~ Ενώ δεν παρουσιάζει ποτέ του, tour
operation report, ώστε να αποδείξει τον
αριθμό των ξένων τουριστών που εξασφαλίζει ο τόπος, μέσα από τις δικές του, προωθητικές ενέργειες, που πληρώνονται από τον
δημοτικό κορβανά, αναλύοντας σε πόσα και
ποιά ξενοδοχεία της πόλης κατέλυσαν αυτοί!
~Πως του επιτρέπουν όλοι οι προαναφερόμενοι, με πρώτον τον δήμαρχο, να
κάνει επιλεκτικές αναφορές στα καινούργια
ξενοδοχεία που λειτούργησαν το τελευταίο
καιρό στην πόλη μας και να μην αναφέρει
συνεντευξιαζόμενος στο Loutraki Blog,
το ξενοδοχείο που ιδιοκτήτης του είναι
ταυτόχρονα και εκδότης περιφερειακής
εφημερίδας, που του ασκεί κριτική; Αυτό
δεν είναι ρεβανσισμός; Ενώ στην συνέχεια,
τολμά να πλασάρει στην κοινωνία, το προφίλ του προέδρου που αγωνίζεται για τα
συμφέροντα όλων των δημοτών!
~ Πως του επιτρέπουν να αναλώνεται
σε ατέρμονες προσπάθειες, για το πώς
θα σπίλωσει έντιμους ανθρώπους, όπως
έκανε πρόσφατα, με τρόπο φωτογραφικό,
στην διένεξη που είχε με τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντίνο Λογοθέτη, εναντίον
του εθελοντή Τάκη Ρεππά ( ο οποίος όχι
μόνο δεν κατείχε έμμισθη θέση, αλλά για να
λειτουργήσει απρόσκοπτα το κολυμβητήριο
του Λουτρακίου, κατέβαλε επί σειρά ετών και
χρήματα από την τσέπη του)!
~ Πως του επιτρέπουν όλοι οι ως άνω

Θαυμάστε την τουριστική προβολή
του Λουτρακίου από τον
κ. Καραβούλη. Τα μόνα έντυπα
είναι αυτά της επιχείρησής του.
αναφερόμενοι και ειδικά ο δήμαρχος
Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης που σιωπά
εκκωφαντικά, ο άνθρωπος που είναι επιφορτισμένος με τόσο σημαντικό ρόλο, να
προσπαθεί να μετριάσει την ελευθερία
του λόγου και του ελέγχου στα ΜΜΕ, να
αναφέρεται με ιταμότητα και υβριστικό
τρόπο, εκδίδοντας μάλιστα και ψυχιατρικές
γνωματεύσεις ως νέος Sigmund Freud, μη
δυνάμενος να απαντήσει, στα όσα αποκαλύπτει, όχι με αποχρώσες ενδείξεις, αλλά
με αδιάσειστα στοιχεία, ο συνδημότης μας
και πρώην στέλεχος του Δ. Σ. της διώρυγας
Κορίνθου, Χάρης Μαρίνης;
~ Πώς του επιτρέπουν την οργίλη αντίδραση και το να διώχνει κακήν κακώς από
τις υπερσύγχρονες δημοτικές εγκαταστάσεις
του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου,
τα παιδιά του τόπου μας και συγκεκριμένα
τον κύκλο συναντήσεων νεολαίας Λουτρακίου, που ζητούν απαντήσεις μέσα από τις
συνεδριάσεις του LTO, για τον τρόπο της
διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος του
δήμου μας; Με τον παρακάτω "λοιμώδη" διάλογο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι ίδιοι
οι νέοι και τον οποίο, ουδέποτε διέψευσε ο
πρόεδρος του LTO :
"Δεν θα σου δώσω καμία εξήγηση ούτε
υποχρεωμένος είμαι, έχουμε κόσμο που
περιμένει όρθιος, πρέπει να αρχίσει το συμβούλιο και δεν έχω καμία υποχρέωση να
δώσω καμία εξήγηση σε εσάς. Φύγετε τώρα!
Ούτε μέλη μας είστε, ούτε εκπροσωπείτε
κάποιο τουριστικό φορέα» «οπότε μας διώχνετε;» «ακριβώς πείτε το όπως θέλετε! »
Λειτουργώντας και εδώ, παρά πάσα
έννοιας δημοκρατίας, ευγένειας και δεοντολογίας ως κεφαλή του LTO!
~ Πως του επιτρέπουν να βάζει ολόκληρο
τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγ.
Θεοδώρων σε μια διακεκαυμένη περίοδο
ύφεσης, με τις αναποτελεσματικές διαφημιστικές ενέργειες που θυμίζουν χαρά της
Κυριακής και θλίψη της Δευτέρας και να
ομιλεί μάλιστα και από καθέδρας;
Κρείσσονες αποδείξεις άλλωστε, απο-

τελούν τα ανάγλυφα αποτελέσματα σε
καζίνο, Loutraki Thermal SPA και τοπική
αγορά! Ωστόσο, προκειμένου να πείσει
για το αντίθετο, ώστε να μην διακοπεί η
δημοτική χρηματοδότηση προς τον φορέα
που προεδρεύει, προσπαθεί ανερυθρίαστα,
με τα γνωστά αποδεικτικά ανίσχυρα Καραβουλογραφήματα, να διασώσει το αφήγημα
του και να οικειοποιηθεί την υψηλή ζήτηση
που παράγει το Λουτράκι σε περιόδους
αιχμής, όπως είναι το Άγιο Πάσχα και ο
Δεκαπενταύγουστος!
~ Και το κυριότερο, πως εξηγούν οι ανθύπατοι της ίδιας "σύγκλητου", το ότι δεν έχουν
καταθέσει ακόμα, ΟΥΔΕΜΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΆΣΩΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ LOUTRAKI THERMAL SPA ΤΩΝ
20.0000.000€;
Υπάρχει προσυμφωνημένο, απόκρυφο
σχέδιο εκχώρησης σε εκλεκτό;
Ειδικά όταν ο ίδιος ο Σπύρος Καραβούλης, έχει πάρει αρκετές φορές δημοτικές
εγκαταστάσεις αντί πινακίου φακής, χάρη
των γνωριμιών που έχει και με τους 2
προσφάτως διατελέσαντες δημάρχους του
Λουτρακίου!
Μάλιστα, η χρήση του δημοτικού κολυμβητήριου και ο ΕΡΕΒΏΔΗΣ ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ
ΔΉΜΑΡΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΛΟΓΟΘΈΤΗ,
προκάλεσε ακόμα και την μηνυτήρια αναφορά του πρώην Δημάρχου Παύλου Παύλου,
στην εισαγγελία Κορίνθου !
~ Ειρήσθω εν παρόδω, πρόσφατα, ο
Σπύρος Καραβούλης απέδειξε, πως όχι
μόνο ρίχνει σε χαμηλότερο επίπεδο από
τις διαφημιστικές του επινοήσεις για το
Λουτράκι, το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, του ελέγχου, της διαφάνειας και
της δημοκρατίας, με συμπεριφορές που
παραπέμπουν σε μεγάλοτσιφλικά των δημοτικών υποδομών, οι οποίες σημειωτέον είναι
πληρωμένες με το υστέρημά του κόσμου,
ΑΛΛΆ ΜΕ ΟΒΙΔΙΑΚΈΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ,
ΠΕΡΝΆΕΙ ΣΕ ΡΌΛΟ "ΚΉΡΥΚΑ ΕΜΦΎΛΙΑΣ
ΣΦΑΓΉΣ" ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΈΛΛΕΙ ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΆ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΎ, ΠΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ, ΓΙΑ
ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΕΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ, ΝΑ ΕΓΕΊΡΕΙ ΤΑ
ΠΆΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΈΨΕΙ ΕΝΑΝΤΊΟΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΜΈΣΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΡΕΣΤΆ!
Δημιουργώντας, όχι άνεμο δημιουργίας
με πνεύμα ομοψυχίας όπως θα περίμενε κανείς, αλλά μια καταστροφική, αέναη ένταση,
η οποία οδηγεί στο "όλοι εναντίον όλων"
κάνοντας πράξη το διαίρει και βασίλευε...
ΥΓ Παραφράζοντας ελαφρώς για την
περίσταση τα λόγια του Εμμανουήλ Ροΐδη
:" Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του. Η
Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και το Λουτράκι
τις πρακτικές Καραβούλη "

Σελ. 5

Αριστερά στην Πόλη
Δεξιά στη Μητρόπολη;
Ξύπνα τον ήλιο
Μαλώσανε τ’αστέρια με το φεγγάρι
Θ.Βοριάς,Πυγολαμπίδες

Η

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

φωνή του Κυρίου, πέραν της
θρησκευτικής εκδοχής, τί να
σημαίνει άραγε;
Την εντολή του Ανώτατου Άρχοντα,του Μεγαλοκαπιταλιστή, του Λαού [του κυρίαρχου λαού];
Κι αν ο κυρίαρχος λαός πιστεύει τόσο στην Αριστερά, όσο
και στον Κύριο [Ορθοδοξία], πώς μπορεί να χειριστεί η
κυβέρνηση την κατάσταση;
-να γίνει ‘δεξιά’ και να υποχωρήσει επί της αρχής;
-να γίνει αυταρχική και να περάσει τη "γραμμή" κόντρα
στο λαϊκό αίσθημα;
-να γίνει αναξιόπιστη υπερασπίζοντας την, εξίσου απόλυτη
με τη Θρησκεία,δική της "πίστη";
-να τζογάρει παίζοντας στα ζάρια της πολιτικής σκοπιμότητας τη διανομή των ιματίων [υλικού κι όχι πνευματικού
περιεχομένου];
Αυτό είναι το μέγα δίλημμα και για τα δύο μέρη. Κυρίως
όμως για την Αριστερά, η οποία σε τούτο το θέμα ανισορροπεί κι ακροβατεί, μη συνειδητοποιώντας ίσως ότι
η Αριστερά του Κυρίου την φέρνει πιο κοντά τόσο στα
αισθήματα του λαού, όσο και στην εθνική παράδοση.
ΥΓ. "Αν το σώμα κι η ψυχή δεν μπορούν να εναρμονίσουν
επιθυμίες και προσδοκίες" [Κ. Μπουμπουρής, Πόλεμος
και κυκλάμινα]

ΟΡΚΟΣ
του Μενέλαου Λουντέμη

Μ’ έβαλαν να ορκιστώ
Με το χέρι στην καρδιά.
Επιμέλεια:
Πάτερ
«Ορκίσου! μου είπαν. Ορκίσου στην Αγάπη!»
Τσαμπίκος Και ορκίστηκα στην Αγάπη.
Πετρόπουλος

Και μου ξανάβαλαν το χέρι στην καρδιά
«Ορκίσου! μου ξανάπαν. Ορκίσου στον
Άνθρωπο»
Και ορκίστηκα και στον άνθρωπο.
Μα είχα για τόσα πολλά να ορκιστώ
Τόσους πολλούς όρκους να δώσω
Στη Φιλία, στο Κάλλος, στην Τιμή…
Σε ποιο να πρωτοορκιστώ;
«Ορκίσου σ’ όλα», μου είπαν.
«Τότε, είπα κι έσκυψα,
Τότε ορκίζομαι σ’ όλα».
και γονάτισα μπρος στην Αγάπη.

Επιφυλακτικότητα επενδυτών για άνοιγμα των αγορών

Λ

Γράφει η
Αναστασία
Σταύρου
Απόφοιτη
Τμήματος
Πολιτικής
Επιστήμης
και Δημόσιας
Διοίκησης και
μεταπτυχιακή
φοιτήτρια
Οικονομικών
Επιστημών

ίγους μήνες μετά από την έξοδο της
Ελλάδας από το 3ο μνημόνιο, οι αγορές
συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές, με
αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία στην έκδοση ομολόγων και στην άντληση κεφαιλαίων από αυτές.
Ο Υπουργός Οικονομικών στην ουσία απέδωσε
αυτή την αδυναμία στις ήδη τεταμένες σχέσεις στις
αγορές μεταξύ Ρώμης και Βρυξελλών για τον ιταλικό
προϋπολογισμό. Υπάρχουν, ωστόσο και άλλες αιτίες
που θα πρέπει να αναζητήσουμε για να κατανοήσουμε
την αδυναμία εξόδου της χώρας μας στις αγορές. Μία
από αυτές, οφείλεται στην αβεβαιότητα που υπάρχει
τόσο στο μακροοικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο,
λόγω των επερχόμενων εκλογών. Ποια είναι όμως τα
στοιχεία που συνθέτουν την εν λόγω μακροοικονομική
αβεβαιότητα; Ανάμεα σε πολλά θα μπορούσαμε μεταξύ
άλλων να αναφέρουμε : 1) το γεγονός οτι η Ελλάδα
πραμένει σε χαμηλά επίπεδα «επενδυτικής βαθμίδας»,
2) η καθυστέρηση μεταρρυθμίσεων που είχε ως απόρροια τη μη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σε
σχέση άλλων χωρών, 3) η κατάταξη της Ελλάδας ως
μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ε.Ε, 4) η μη

επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων όσον αφορά
τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και τέλος 5) το πολύπλοκο
πεδίο των επιχειρηματικών πρακτικών που θολώνουν
τα νερά στη συνολική ελληνική επιχειρηματικότητα αποκομίζοντας ταυτόχρονα και την αναποτελεσματικότητα
στη λειτουργία των θεσμών (υπόθεση Jumbo με κινέζους
επενδυτές και Folli Follie).
Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση που το επιτόκιο δανεισμού συνεχίσει να παραμένει περίπου στο 4%, τότε οι
επενδυτές ‘δικαίως’ θα αρχίσουν να έχουν αμφιβολίες
για το κατά πόσο υφίσταται δυνατή η αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους. Μην ξεχνάμε πως σήμερα η
Ελλάδα δαπανά περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της για την
αποπληρωμή των τόκων σε ετήσια βάση.
Συνεπώς, έχοντας ένα χρέος της τάξεως του 180%
του ΑΕΠ με ένα επιτόκιο 4% αυτομάτως αυξάνονται οι
ετήσιες πληρωμές των τόκων σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 7% του ΑΕΠ ετησίως. Αυτό έχει ως απόρροια,
αφενός τη δημιουργία ενός μη βιώσιμου ελλείμματος
στον προϋπολογισμό του κράτους και αφετέρου την
επιφυλακτικότητα των επενδυτών στο να επενδύσουν
στην Ελλάδα τη δεδομένη χρονική περίοδο.

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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“H ΦΩΤΟΔΌΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΔΙΆΝΟΙΑ”

Ι

στορικά,
ο πιο φωτισμένος
λαός της αρχαιότητας καταδίκασε
τ ο ν μ ε γα λ ύ τ ε ρ ο
ανθρωπιστή όλων
Β. Βεκούσης των αιώνων, τον
Σωκράτη. Αιτία του
κακού οι μορφωμένοι της εποχής
του, οι σοφιστές προοδευτικοί,
που με το λόγο τους επηρέασαν
τη σκέψη των πολιτών. Αυτοί οι
άνθρωποι δίδαξαν πως το σωστό
και το δίκαιο αλλάζει από χώρα
σε χώρα και από γενιά σε γενιά. Ο
Σωκράτης πίστευε το αντίθετο, πως
υπάρχουν ανθρώπινες αξίες που
οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται
ανά τους αιώνες. “Η ορθή γνώση
οδηγεί στη σωστή πράξη”. Μόνο η
λογική μπορεί να μας χαρίσει με
σιγουριά τη γνώση.
Σε αυτούς τους σοφιστές είχε πει
και ο Δημοσθένης: Ενδιαφέρονται
μόνο για την καλοζωία τους, τον
πλουτισμό τους και των προκλητικών τους ανέσεων, ζουν σε οικίες
μεγαλοπρεπείς και δεν πράττουν
τίποτα καλό δια το κράτος και τους
πολίτες. Λένε λόγια που φέρνουν
ταραχή σε πολλούς πολίτες και
προοδρόμουν την επιτάχυνση της
χώρας μου σε ξένα συμφέροντα.

ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΒΓΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Α

νέκδοτα: αν ξέρεις να γελάς
ξέρεις και να ζήσεις…
Γράφει ο
Σύντομη αφήγηση με τέτοια δομή και
Δημήτρης Κ.
περιεχόμενο ώστε η κατάληξή της να προκαλεί
Χρυσούλας
γέλιο.
Λέει τα πιο έξυπνα ανέκδοτα, που κάνουν όλους
να πεθαίνουν στα γέλια. Το γέλιο κάνει καλό στην υγεία, στο
σπίτι, στις προσωπικές και δημόσιες σχέσεις, στο περιβάλλον
μας, στα παιδιά μας και διώχνει το άγχος. Το βιβλίο που κρατώ
στα χέρια μου γράφτηκε για να μας ξεκουράσει, να μας διασκεδάσει, αλλά συγχρόνως και να μας διδάξει. Μας διδάσκει να
μην είμαστε επιπόλαιοι, βιαστικοί, απρόσεκτοι, αδιάκριτοι και
αντικοινωνικοί. Μας προστατεύει από χοντροκομμένα αστεία και
από αισχρολογίες, τα σκουπίδια που μας σερβίρουν τα ΜΜΕ!
Εκδόσεις Εκπαιδευτικών «Περιβολάκι». Στους γονείς προτείνει:
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να είναι εύθυμο και να γελά. Δε θα
κάνει μόνο καλό στο παιδί σας, αλλά θα είναι ευεργετικό και
για όλους που το ακούνε και θα αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο
για ν’ απομακρύνει τη μελαγχολία από το σπίτι. Είναι η καλύτερη μουσική.
Το γέλιο βγήκε από τον παράδεισο…
Δεν κοστίζει τίποτα μα αξίζει πολλά.
Πλουτίζει εκείνους που το δέχονται, μα δε φτωχαίνει όσους
το δίνουν…
Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος ώστε χωρίς αυτό να ζει,
μα και κανείς φτωχός δε μένει σαν το παίρνει.
Κι όμως δεν αγοράζεται, κι ούτε δανείζεται, δε ζητιανεύεται κι
ούτε κλέβεται.
Γιατί αξία καμιά δεν έχει αν δεν προσφέρεται…! Γελάμε λοιπόν
κάνει ΚΑΛΟ. Χαμογελάτε διαβάζοντας ανέκδοτα στο σπίτι, το
ταξίδι, στην παραλία, παντού… με ευγνωμοσύνη στο αγαθό
δώρο της ζωής…
Ευχαριστώ και Καλή Χρονιά.
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ΣΚΑΡΦΑΛΏΝΕΙ ΨΗΛΆ
Ο ΦΌΡΟΣ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ!
Δυστυχώς το κράτος δίνει ρεσιτάλ με τις
αδιαφορίες
κι αυξάνει φόρους μεταβίβασης απ’ τις
περιουσίες!
Ξέρει πως νέοι πολλοί είν’ άφραγκοι από
Επίκαιρα Κείμενα
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ την ανεργία
ΠΑΝΑΓ.
και γι’ αυτό έχουν δυστυχώς μεγάλη
αδεκαρία!
Πολλοί από τη σύνταξη των γονιών πορεύονται,
είν’ οι δουλειές δυσεύρετες κι απογοητεύονται!
Κι όμως το κράτος τούς χτυπά στα κληρονομικά,
αφού τ’ αυξάνει αρκετά κι αντικανονικά!
Το φόρο μεταβίβασης πώς θεν να τον πληρώσει,
αφού το κράτος στα κληρονομικά αύξηση θ’ αξιώσει!
Δεν βρίσκεται υπεύθυνος αυτά να τα φρενάρει,
το κράτος κι απ’ τους πιο φτωχούς στοχεύει να ρεφάρει!
Το θέμα πρωτοσέλιδο ήταν σ’ εφημερίδες,
στο φόρο της κληρονομιάς αυξάνουν τις μερίδες!
Ό,τι βολεύει το λαό, το κράτος το ρημάζει,
δεν βλέπει εδώ τα χάλια μας, φοροαυξήσεις βάζει!

Είμαστε ένας... ρυπαρός λαός

Φ

ίλοι και συνδημότες
μου,
Πρόσφατα κάποιοι
θολοκουλτουριάρηδες πλην
όμως... καλλιτέχνες, κατά
δήλωσή τους, δήλωσαν ότι η
ρύπανση από την αφισοκόλληση και η ασυδοσία από τα γκράφιτι αποτελούν, άκουσον - άκουσον, σημαντικό προϊόν
έκφρασης και ελευθερίας! Να ληφθεί υπόψη
ότι αρκετοί από αυτούς είναι καθηγητές και
γόνοι γνωστών οικογενειών.
Το θέμα της αφισορύπανσης και των διαφόρων γκράφιτι σε δημόσιους χώρους, σχολεία,
ιστορικά μνημεία, ιδιωτικούς χώρους έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Το πρόβλημα
της ρύπανσης, με οποιαδήποτε μορφή αυτή
εμφανίζεται, καταστρέφει την εικόνα των
πόλεων, των μνημείων, της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, προκαλεί ανυπολόγιστες ζημιές
και οικονομικό κόστος αποκατάστασης.
Φίλοι μου,
Θεωρώ εντελώς απαράδεκτη την όποια αισθητική παρέμφαση, από τον οποιονδήποτε,
η οποία γίνεται... ετσιθελικά, προκειμένου να
ικανοποιηθεί η αρρωστημένη φαντασίωση

H Dιεύθυνση
και οι συνεργάτες
του ξενοδοχείου
σας εύχονται καλή
κι ευλογημένη χρονιά

του... καλλιτέχνη, η οποία γίνεται σε χώρο
που δεν του ανήκει. Είναι σίγουρα γνωστό σε
όλους ότι αυτά τα αρρωστημένα μυαλά δεν
βρωμίζουν ποτέ δικούς τους τοίχους ή μάντρες αλλά ξένες. Η θρασύτατη αυτή “επιβολή” της εικόνας ή του μηνύματός τους δείχνει
κάκιστη αγωγή από το σπίτι τους, το σχολείο,
αλλά και της κοινωνίας μας ευρύτερα.
Στην πατρίδα μας, δυστυχώς για όλους μας,
οι εθνοπατέρες μας ακόμη να ψηφίσουν το
νόμο που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζεται
ο νόμος. Ανάμεσα λοιπόν στην πολυνομία
που μας χαρακτηρίζει, προβλέπεται η δίωξη
και γενικά τιμωρία όσων παρανομούν. Τι
να πρωτοπεί κανείς, ακόμη και σε σήματα
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
οι ασυνείδητοι τοποθετούν αυτοκόλλητα,
χωρίς ίχνος σεβασμού στην ταλαιπωρία που
προκαλούν στους οδηγούς. Στο σημείο αυτό
ευθύνη έχουν η δημοτική αρχή αλλά και η
Αστυνομία, η οποία παρά την ελλιπή στελέχωσή της διαθέτει υπαλλήλους της στην
προστασία των... ισχυρών, ακόμη και ως...
βαστάζους των αγορών για κάποια... ψώνια.
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
ΝΈΟΣ 20 ΧΡΟΝΏΝ ελληνικής υπηκοότητας απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου με πτυχίο λογιστικών , εκπαίδευση εξωτερικού με γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ζητεί εργασία για συντήρηση υπολογιστών για σερβιτόρος η και άλλες μικροεργασίες όπως καθαρισμούς κήπων η αποθηκών
έχοντας ανάγκη και μεγάλη προθυμία , και για οτιδήποτε άλλο παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μου στο
τηλέφωνο 6949 844231
ΚΥΡΊΑ ζητεί εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων. Επίσης για καθαριότητα σπιτιού και καταστημάτων. Τηλ.
6948 086375
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΌΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ 260
τμ2 περιβάλλοντα χώρο 400τμ2 με βιομηχανικό ρεύμα συν μια γκαρσονιέρα 30τμ2. Όπισθεν PEPSI, γερμανικός δρόμος. Τηλ. 6937 461300 & 27410 27300

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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ΕΥΓΕ ΣΤΟ L. MEDICAL

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας το πολυϊατρείο
L MEDICAL έχει αγοράσει ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο για την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της
περιοχής και όχι μόνον.
Το υπερσύγχρονο αυτό ασθενοφόρο θα μπορεί να
εξυπηρετεί εκτός από τα ελαφριά περιστατικά και πολύ
βαριά περιστατικά αφού διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα.
Ελπίζουμε σύντομα οι αδελφοί Κοντόπουλοι που
διαχειρίζονται το Ιατρικό Κέντρο να παρκάρουν το υπερ-

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

παιδικό • εφηβικό

σύγχρονο αυτό ασθενοφόρο έξω από το πολυϊατρείο.

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 48
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 2741 600 806

Να σημειώσουμε ότι το ασθενοφόρο θα είναι στη
διάθεση όλων των ιατρών της περιοχής όπου το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Το μόνο κατάλληλα εξοπλισμένο παιδικό κομμωτήριο στην Κορινθία

Οι ιατροί της Περιοχής μας

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»

Αχρείαστοι να ’ναι

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

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

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
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ΘΑ ΜΆΘΟΥΜΕ ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΖΊΝΟ;

Ο

Του Δημήτρη Βασιλείου*

κόσμος αγωνιά, αλλά δεν αρθρώνει
λέξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται να μην
τον ενδιαφέρει τίποτα. Τα προσωπικά προβλήματα τον πνίγουν και δεν ξέρει
αν αύριο θα εξακολουθεί να έχει το σπίτι
του, τη δουλειά του ή αν θα καταλήξει στη
φυλακή για χρέη. Όταν δεν γνωρίζει τι του
επιφυλάσσει το άμεσο προσωπικό του μέλλον, είναι λογικό να μην τον απασχολούν
τα προβλήματα του συνόλου, και έχει κάθε
δίκιο να μην ασχολείται καθόλου μ’ αυτά.
Όμως το καζίνο δεν είναι πρόβλημα συνόλου είναι καθαρά προσωπικό πρόβλημα του καθενός μας, είναι ο μεγαλύτερος
εργοδότης της πόλης μας. Από το καζίνο
εξαρτάται το μέλλον των παιδιών μας που
εργάζονται εκεί, από αυτό εξαρτάται το
μέλλον του μανάβη μας, του χασάπη μας,
της κάβας που προμηθεύει το καζίνο. Και
από το καζίνο εξαρτώνται έμμεσα πολλά άλλα επαγγέλματα όπως ο μηχανικός
αυτοκινήτου, ο φαναρτζής, το κατάστημα
ρούχων και επίπλων, κλπ.
Με άλλα λόγια το Καζίνο είναι προσωπικό πρόβλημα του καθενός μας. Εάν
δεν το καταλάβουμε αυτό θα ξυπνήσουμε
ένα πρωί και θα δούμε ότι όλα γύρω μας
έχουν καταρρεύσει και εμείς δεν έχουμε
κάνει κάτι για να προλάβουμε την κατα-

στροφή. Δεν το έχουμε κάνει γιατί είχαμε,
σαν Δήμος, επαναπαυτεί στα έσοδα που
είχαμε από το καζίνο, ασχέτως εάν κάναμε καλά ή όχι. Αυτή όμως είναι η σημερινή πραγματικότητα στο Λουτράκι, έχουμε
ήδη φτάσει στο παραπέντε της ολοκληρωτικής καταστροφής! Αντί όμως να αντιδράσουμε εμείς αδιαφορούμε.
Οι φήμες οργιάζουν. Η συμφωνία για
μετατροπή της κοινοπραξίας Καζίνο-Δήμου σε Α.Ε έχει ήδη ολοκληρωθεί. Χρηματικά ποσά πάνε κι΄έρχονται. Έτσι λένε
καλά πληροφορημένες πηγές, ενώ οι δημότες το μόνο που κάνουν είναι να περιμένουν και ν΄ αναρωτιούνται για το αν τελικά πρόκειται να γίνει αυτή η συμφωνία
και με ποιους όρους .
Πιστεύω πως κάθε δημότης θάθελε και
θάπρεπε να κάνει τις εξής ερωτήσεις:
1. Διασφαλίζονται τα συμφέροντα του
Δήμου, στη συμφωνία μετατροπής της
κοινοπραξίας σε Α.Ε, τώρα και στο μέλλον;
2. Τί άλλαξε τελικά και ο λαύρος κατά της
μετατροπής της κοινοπραξίας σε Α.Ε Δήμαρχός μας άλλαξε τελικά γνώμη;
3. Οι τεχνικοί του σύμβουλοι ήταν αυτοί
που έπρεπε;
4. Πριν την τελική υπογραφή θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δημότες
για τη συμφωνία;
5. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους

ανθρώπους που διοικούν το Καζίνο;
6. Δεν πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη
τον τρόπο που διοικήθηκε από συστάσεώς του μέχρι και σήμερα; Μπορούμε να
ξεχάσουμε ότι η διοίκηση του Καζίνο κατάφερε, όλα αυτά τα χρόνια, να κάνει ό,
τι θέλει, χωρίς ο Δήμος να τους ελέγξει
ποτέ και να εγκαλείται τώρα να λογοδοτήσει, για τη μη άσκηση του ελέγχου που
έπρεπε, ως όφειλε, να έχει κάνει όλα αυτά
τα χρόνια; Οι δύο προηγούμενοι δήμαρχοι
και ο σημερινός είναι ακόμη υπόδικοι για
κακούργημα, με βάση το βούλευμα εφετών 30/18. Είναι αθώοι ή ένοχοι για τα

αδικήματα που τους κατηγορεί το βούλευμα; θα το μάθουμε ίσως σε ένα χρόνο από
τώρα!
7. Έχουμε καταπιεί αμάσητο το παράπονο
του διευθύνοντα συμβούλου του Καζίνο,
ότι είχε την ατυχία να είναι αναγκασμένος
να συνεργάζεται με πολιτικούς, όλα αυτά
τα χρόνια. Αυτό το άκουσα με τα ίδια μου
τ’ αυτιά στην ενημέρωση των φορέων της
πόλης που έγινε από το Καζίνο κάποτε στο
παρελθόν. Γιατί άραγε;
8. Δεν πρέπει, έστω και τώρα, να ψάξουμε
τους λόγους και τους τρόπους που το καζίνο απέφευγε τον έλεγχο από τα αρμόδια
όργανα του Δήμου;
9. Πώς μια εταιρεία καταφέρνει, επί τόσα
χρόνια, να αποφεύγει να ολοκληρώσει την
εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου,
και έχει καταφέρει να στερεί μέχρι τώρα
το τόπο μας από τον Τουριστικό Λιμένα,
την τελευταία αλλά και ακριβότερη συμβατική υποχρέωσή της;
10. Γιατί τελικά η μετατροπή της κοινοπραξίας σε Α.Ε είναι πανάκεια για τη λύση
όλων των σημερινών προβλημάτων του
καζίνο;
*Ο Δημήτρης Βασιλείου είναι ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Ώρα Για
Δράση» και υποψήφιος Δήμαρχος για
τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας &
Αγ. Θεοδώρων.

ΈΧΟΥΜΕ ΧΆΣΕΙ
ΤΕΛΙΚΆ ΤΗ ΜΠΆΛΑ;

Τ

ί γίνεται ρε παιδιά εκεί στο
δημοτικό μας συμβούλιο; Αλαλούμ, εκατομμύρια ευρώ πάνε
κι έρχονται, κατηγορίες απευθύνονται ένθεν κακείθεν, σκάνδαλα μικρά και μεγάλα
μισοαποκαλύπτονται και ο κόσμος που
ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια δεν
μπορεί να βγάλει άκρη.
Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει;
Απλά ότι συνέβαινε πάντα στις προεκλογικές περιόδους, δηλαδή πόλεμος! Ποιος
θα πει τα ποιο ωραία πράγματα, ποιος
θα πει τα ποιο πολλά, ποιος θα πετύχει
να εντυπωσιάσει το πόπολο, προσωρινά
όμως και στο τέλος να μην κάνει τίποτα.
Οι προηγούμενοι κατηγορούνται για ανεπάρκεια, για ανικανότητα, για δόλο, για
κακουργήματα! Παρά τις κατηγορίες κάποιοι ψηφίζονται και αναλαμβάνουν πάλι
τις τύχες του Δήμου και κάνουν πάλι τα
ίδια που έκαναν πάντα. Ταμπουρώνονται
στις θέσεις τους εισπράττουν τις αντιμισθίες τους και κάνουν οτιδήποτε άλλο
εκτός από αυτό που οφείλουν. Τι οφείλουν να κάνουν; Μα να ενδιαφερθούν
και για το καλώς εννοούμενο γενικό
συμφέρον, την εξυπηρέτηση των δημοτών, την ανάπτυξη του τόπου.
Όμως αλλοίμονο, μόνο αυτά δεν κάνουν, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να
επανεκλεγούν εξυπηρετώντας αυτούς
που τούς ψήφισαν και αυτούς που νομίζουν ότι θα τους ξαναψηφίσουν στις
επόμενες εκλογές. Έτσι δημιουργούνται
οι επαγγελματίες πολιτικοί και τα καθεστώτα, γι’ αυτό ανακυκλώνονται οι ίδιοι
και οι ίδιοι για πολλά χρόνια. Τώρα βέβαια ο κόσμος λέει πως βαρέθηκε όλους
αυτούς και ζητάει καινούργιους, θα τους
ψηφίσει όμως; Ίδωμεν!!!
Το κατεστημένο όμως σήμερα κατάφερε να οδηγηθεί σε δίκη τον Οκτώβριο

του 20108, με κακουργηματικές κατηγορίες αλλά η δίκη πήρε ένα χρόνο αναβολή και τώρα θέλουν να συμμετάσχουν
στις επερχόμενες εκλογές σαν υπόδικοι,
κι αν τελικά καταδικαστούν; Τι θα γίνει;
Μένει τελικά να δούμε.
Ο δήμος τελικά είναι όπως και οι δημότες. Σε πλήρη σύγχυση. Τι πρέπει να γίνει;
Μα τι άλλο από το ότι οι δημότες πρέπει
να ενημερωθούν για το τί συμβαίνει και
το τι πρόκειται να συμβεί. Αν δεν ενημερωθούμε κινδυνεύουμε να βρίζουμε για
μια ακόμη τετραετία τους κρατούντες,
αλλά δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης αφ’
ότου ψηφίσουμε. Τώρα το Μάη, είναι η
μόνη ευκαιρία που μας παρέχεται κάθε
τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς έτσι είναι τα
πράγματα. Μόνο μια φορά κάθε τέσσερα
χρόνια ψηφίζουμε και εμείς το παίρνουμε
αψήφιστα. Μετά βρίζουμε που μας ξεγέλασαν για μια ακόμη φορά.
Ψηφίζουμε το σόι, τους φίλους, αυτούς
που ασύστολα για άλλη μια φορά μας
έταξαν αυτά που θέλαμε αλλά για άλλη
μια φορά δεν θα τα κάνουν. Έτσι όμως
πρέπει να κάνουμε; Όχι βέβαια. Δεν πρέπει να αξιολογήσουμε τους επικεφαλής
των συνδυασμών και τους υποψήφιους
που θα εκτεθούν με τον καθένα; Όλοι
γνωρίζουμε όλους και έχουμε γνώμη για
τον καθένα. Ξέρουμε τους πάντες. Ας
κρίνουμε και ας ψηφίσουμε όσους νομίζουμε ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσουν
και να το κάνουν σωστά για να μην τους
βρίζουμε μετά την εκλογή τους.
Περιττό να σας πω ότι αυτοί που θα
απαρτίσουν το συνδυασμό μας « Ώρα για
δάση» με τον γράφοντα επί κεφαλής θα
είναι οι άριστοι. Εσείς πριν ψηφίσετε δείτε και κρίνετε.
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