
Ο
αγώνας της Πρωτοβου-
λίας Πολιτών και όλων 
των Φορέων Λουτρα-

κίου, για τον προαστιακό, που 
στήριξε από την πρώτη στιγμή 
η εφημερίδα μας, έπιασε τόπο! 
Με την ισχύ της κοινωνίας, το 
έργο ξεκίνησε πριν λίγες βδο-
μάδες και άρχισε να παίρνει 
«σάρκα και οστά» παρά τις 
συνεχείς και χρόνιες προσπά-
θειες του Γιώργου Γκιώνη να το 
σταματήσει! 
Ο δήμαρχος εκτέθηκε ανεπα-
νόρθωτα, σύρθηκε από τις 
εξελίξεις και μην μπορώντας 
να κάνει διαφορετικά, προ-
σπαθεί τώρα, να οικειοποιηθεί 
το έργο!
Ωστόσο, η κοινωνία μας, δεν 
έχει μνήμη ″χρυσόψαρου″ 
όπως πιστεύει εσφαλμένα ο 
Γιώργος Γκιώνης και σίγουρα 
δεν απαρτίζεται από «ιθαγε-
νείς», που εντυπωσιάζονται 
και χαμογελάνε με χάντρες και 
καθρεπτάκια! 
Για αυτό και του θυμίζουμε πιο 
κάτω μερικές δηλώσεις του για 

τον προαστικό:
● Στις 4/12/2014 έπειτα από 
την συνάντηση που είχε τότε 
με τον βουλευτή του νομού 
Κωνσταντίνο Κόλλια, ο Γιώργος 
Γκιώνης είχε δηλώσει: «Για το 
θέμα του προαστιακού, συμ-
φωνήσαμε ότι η δημιουργία 
στάσης στον Ισθμό, στου Βασι-

λόπουλου, αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα μας».
● Στις 3/4/2015 στον τοπικό 
τύπο δήλωνε: Από το να πά-
ρουμε 15 εκατομμύρια ευρώ 
για να έρθει ο προαστιακός 
στο Λουτράκι, θα προτιμούσα 
να πάρουμε αυτά τα λεφτά για 
ένα πεζοδρόμιο. Η στάση του 

προαστιακού να γίνει στου « 
Βασιλόπουλου « στον Ισθμό 
κι από εκεί με λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ!
●Στο περιφερειακό συμβούλιο 
που διεξήχθη στην Κόρινθο το 
καλοκαίρι του 2016, ο πρώην 
περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Πέτρος Τατουλης, απα-

ντά για τον προαστιακό Λου-
τρακίου, στην ερώτηση που 
κατέθεσε η επικεφαλής των 
οικολόγων κ. Λυμπερόπουλου: 
« Αναμένουμε τη διατύπωση 
της νέας θέσης της δημοτικής 
αρχής για τον προαστιακό του 
Λουτρακίου, η οποία φαίνεται 
να διαφοροποιείται από τις 
προηγούμενες».
Και μια ερώτηση που ακού-
γεται από τα στόματα των 
δημοτών! 
 Κύριε Γκιώνη, το 2011, με 
την επιστολή που έστειλες 
από την θέση του επικεφαλή 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
προς τον περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου, χαρακτήρισες 
τον προαστιακό στο Λουτράκι, 
έργο αναπτυξιακό! Γιατί τόσα 
χρόνια, με πλείονες μορφές, 
πάλεψες να σταματήσεις ένα 
τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο 
για τον τόπο μας; 
Τα γραπτά μένουν κ. Δήμαρχε 
και το συμπέρασμα βγήκε: 
Δεν ήθελες τον προαστικό στο 
Λουτράκι, τον ήθελες στο Βα-
σιλόπουλο στον Ισθμό.
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Γ. ΓΚΙΩΝΗ Ο ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ...

ΒΟΜΒΑ Γ. ΒΛΑΧΟΥ:
"ΚΥΡΙΕ ΓΚΙΩΝΗ & ΚΥΡΙΕ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΛΕΦΤΑ"
Η απάντηση Βλάχου, εάν είναι αληθινοί 
οι ιχυρισμοί του, θα  τινάξει στον αέρα 
το Λουτράκι και πλέον τα πράγματα 
παίρνουν μία εφιαλτική διάσταση.
Όπως θα διαβάσετε καταγγέλλει δη-
μόσια τους δύο πρώην δημάρχους, 
ότι χρηματίσθηκαν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους και πλέον κανείς δεν 
μπορεί να φανταστεί πια θα είναι η 
συνέχεια.
Βεβαίως να σημειώσουμε ότι δικαιώνο-
νται οι καταγγελίες του κ. Κοντού 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΛΑΧΟΥ

«Κύριε Λογοθέτη σας έγραψα ότι 
ζητήσατε και πήρατε χρήματα.
Αγρόν αγοράσατε. Απευθυνθή-
κατε στον Άρειο Πάγο για να 
κερδίσετε χρόνο, να περάσετε τον 
κάβο των εκλογών, όπως κάνατε 

το 2014. Θα βγείτε πάλι να μου 
πείτε ότι πουλήσατε το σας, χωρίς 
προσύμφωνο, χωρίς συμφωνητικό 
και χωρίς συμβόλαιο.
Κύριε Γκιώνη ζητάτε άπλετο φως 
και διαφάνεια και να λάμψει η 
αλήθεια και άλλα ηχηρά παρόμοια.
Κρύβεστε πίσω από προσωπικά 
δεδομένα κλπ.
Λοιπόν μου ζητήσατε και πήρατε 
χρήματα τα οποία κατατέθηκαν 
στον προσωπικό σας λογαριασμό 
και σε άλλους συγγενικούς.
15+25+20=60.000 ευρώ !

Ερώτημα θα αφήστε να μπλέξουν 
αθώοι άνθρωποι; Το αίμα επί τας 
κεφαλάς ημών...!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Επιχειρηματίας-Εργολάβος»

Σημ. έκδοσης: Τώρα που πέρασαν οι 
δημοτικές εκλογές πρέπει να δούμε 
με πολύ σοβαρότητα τις επώνυμες 
καταγγελίες του εργολάβου Γ. Βλάχου.
Η εφημερίδα μας με γνώμονα το συμ-
φέρον του τόπου και όχι τα κτυπήματα 
των αντιπάλων συνδυασμών «πάνω 
και κάτω από τη ζώνη με αίσθημα 
ευθύνης και σοβαρότητας δεν ασχο-
λήθηκε καθόλου την προεκλογική 
περίοδο με ένα τόσο σοβαρό θέμα. 
Έφτασε ο κόμπος στο χτένι λοιπόν και 
ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης για το 
τελικό αποτέλεσμα. Τον χρηματισμό 
ή μη των δημάρχων σύμφωνα πάντα 
με τις καταγγελίες του εργολάβου 
Γιώργου Βλάχου.
Η εφημερίδα μας καταγράφει τα γεγο-
νότα, δεν τα υιοθετεί και επιφυλάσεται 
για την αλήθεια των ισχυρισμών του 
καταγγέλοντος.
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Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Βλάσσης

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45

ΤΗΛ.: 27440 66868 ΚΙΝ.: 6932 197016

Ρολόγια - Κοσμήματα

ΜΑΡΙΛΈΝΑ ΣΟΎΚΟΎΛΗ

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Περιφερειακή Σύμβουλος 

Πελοποννήσου

Κύπρου 123

20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27410 80986

κιν.: 6979 220540

ΒΟΜΒΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Γ. ΒΛΑΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛ. - ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Γ.

"Με σεβασμό στον άνθρωπο"
Σολωμού 10, Λουτράκι
Τηλ.: 27440 26244
Κιν.: 6937 114763, 6938 433432
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΖΗΤΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...

Την έλλειψη parking και την αύξηση των 
χώρων στάθμευσης για τους επισκέπτες 
στο Λουτράκι ζητά με επιστολή του προς 
τον Δήμαρχο ο Εμπορικός Σύλλογος! 
Ταυτόχρονα προτείνει λύσεις για το 
συγκεκριμένο εγχείρημα, με σκοπό 
την εξυπηρέτηση του κόσμου, που θα 
ισχυροποιήσει το επιχειρείν της πόλης μας, 
χειμώνα - καλοκαίρι!
Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της 
επιστολής του Εμπορικού Συλλόγου:
«Σε συνέχεια των επιστολών μας και 
για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης 
μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε τις 
ακόλουθες ενέργειες για το κυκλοφοριακό 
και ειδικότερα για τις θέσεις πάρκινγκ της 
πόλης μας.
Συγκεκριμένα, ωφέλιμο θα ήταν να 
σηματοδοτηθούν όλα τα πάρκινγκ της 
πόλης και στην κάθοδο και άνοδο της 

οδού Αιγαίου, εκεί όπου σήμερα υπάρχουν 
βουνά από χώματα, να καθαριστούν, να 
πέσει άσφαλτος και να γίνει διαγράμμιση 
θέσεων! Επιπλέον με την εκπόνηση της 
σχετικής μελέτης να σκεπαστεί το ποτάμι, 
ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγάλος 
αριθμός θέσεων στάθμευσης για την 
ανακούφιση του παρκαρίσματος στην 
πόλη, αλλά και στην παραλία!
Επίσης να μεριμνήσετε για δημιουργία 
καινούριων πάρκινγκ, καθώς η περιοχή 
από τα ΚΤΕΛ και προς την πλατεία 
25ης Μαρτίου δεν έχει καθόλου θέσεις 
στάθμευσης, αφού τα προαναφερόμενα 
πάρκινγκ είναι πολύ μακριά για να 
εξυπηρετήσουν τη συγκεκριμένη περιοχή .
Μια σκέψη ίσως θα ήταν το οικοδομικό 
τετράγωνο του πνευματικού κέντρου, το 
οποίο δεν είναι κάποιας αρχιτεκτονικής 
αξ ίας ,  να  γ ίνε ι  ένα πολυώροφο 

πάρκινγκ, αφού πρώτα μεταφερθούν οι 
δραστηριότητες του πνευματικού κέντρου 
σε κάποιο άλλο κτήριο.
To Beau Rivaz ίσως θα ήταν ιδανικό 
για πνευματικό κέντρο. Εξ’ άλλου αυτό 
είχε ακουστεί από παλαιότερη δημοτική 
αρχή... »
Να θυµίσουµε ότι εδώ και 50 χρόνια, 
όταν φτιάχτηκε το ποτάµι, οι παλιοί 
“που είχαν µυαλό“, είχαν προβλέψει, 
αφήνοντας αναµονές για να σκεπαστεί 
το ποτάµι.
Να θυµίσουµε, επίσης, ότι µετά από 
πολλά δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας 
µας στην πρώτη του τετραετία ο Γ. 
Γκιώνης έβαλε µηχάνηµα και έξυσε 
τα πρανή για να γίνουν κι εκεί θέσεις 
πάρκινγκ, αλλά µετά σταµάτησε. Το 
γιατί ρωτήστε τον ίδιο και τον τότε 
Αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας το 2006.

Ο Σπύρος 
Γιαλοψός 
γράφει

"Δεν ξέρω τίποτα για τα στοιχεία του 
Γ. Κοντού!"

Απάντηση σε εξώδικο του Κώστα Λογοθέτη 
έδωσε ο εργολάβος Γιώργος Βλάχος.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Με τους 
Πολίτες Μπροστά» και υποψήφιος Δήμαρχος 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων 
Κώστας Λογοθέτης έστειλε στις 16/5 εξώδικο 
στον Γιώργο Βλάχο με το οποίο τον καλούσε 
να απαντήσει εάν είναι ο ίδιος ένας από τους 
εργολάβους που αναφέρει ο κ.Κοντός.
Ο Γιώργος Βλάχος με επιστολή του απάντησε 
ότι δεν γνωρίζει κάτι, αναφορικά με τα όσα 
καταγγέλει ο κ. Κοντός.

«Για τα στοιχεία που αναφέρετε στην όχλησή σας 
δεν γνωρίζω κάτι...» απαντά χαρακτηριστικά ο 
Γιώργος Βλάχος.

Όμως δεν μένει εκεί και συνεχίζει αναφέροντας 
ότι: «Για την προσωπικότητά σας έχω σταθερή 
άποψη πέντε (5) χρόνια τώρα, την οποία έχω 
εκφράσει επανειλημμένα ενώπιον Δικαστηρίου, 
σε συνέντευξη τύπου αλλά και ενώπιόν σας. 
Η άποψη καθορίζεται από μια και μόνο λέξη: 
«ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, Επιχειρηματίας-Εργολάβος

Με βαριές κουβέντες χαρακτηριζει εγγράφως τον 
κύριο Λογοθέτη, πρώην Δήµαρχο, ο Γ. Βλάχος 
"ΑΠΑΤΕΩΝΑ". 
Διαβάστε όλόκληρη την επιστολή και κρίνετε 
µόνοι σας αγαπητοί αναγνώστες την  σοβαρότητα 
της όλης κατάστασης.
Δεν νουθετούµε και δεν θέλουµε να πιστέψουµε 
τους ισχυρισµούς του κ. Βλάχου για τις καταγγελίες 
αυτές σε βάρος των δύο δηµάρχων, πρώην και 
νυν. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί.
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Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων 

και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώ-
νυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

ΤΟ ΒΗΜΑ 
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

e-mail: 
vimaloupe@yahoo.gr

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. ΡΙΠΠΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ο κυβερνήτημά του!
Επιµέλεια: Κώστας Στάµου

Του Βασίλη 
Λιαντινιώτη
Απόστρατος 
ΕΛ.ΑΣ - Τέως 
Εκπαιδευτής 
Αυτοπροστασίας 
ΕΛ. Αστυνομίας

ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ

Η παλαιά μεταλλική σιδηροδρομική γέφυρα 
δόθηκε στην κυκλοφορία το 1948, μετά 
την ανατίναξη της προϋπάρχουσας σε άλλη 

θέση γέφυρας, από τα γερμανικά στρατεύματα κατά 
την αποχώρησή τους.

Η επιλογή της θέσης θεμελίωσης της γέφυρας έγινε 
αφού ελήφθησαν υπόψη οι γεωλογικές και γεωτε-
χνικές συνθήκες σε ένα τεκτονικό μέγεθος μήκους 
300 μέτρων περίπου, όπως αναφέρει το δελτίο της 
Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας από το Συνέδριο που 
έγινε στην Κόρινθο το 2008 για τα 150 χρόνια από 
την ίδρυση της Νέας Κορίνθου.

Τα ίχνη των κλειστών ρωγμών που υπήρχαν στην επιφάνεια του πρανούς 
θεωρήθηκε ότι ήταν τελείως επιφανειακά και δεν επηρέαζαν την ευστάθεια 
του πρανούς.

Όμως κατά τη διάρκεια της εκσκαφής για τη θεμελίωση των βάθρων 
της γέφυρας παρατηρήθηκε ότι οι ρωγμές αυτές ήταν συστηματικές και 
συνεχίζονταν σε βάθος και κατά θέσεις είχαν σημαντικό άνοιγμα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επανασχεδιαστούν τα βάθρα, ώστε να 
αυξηθούν οι διαστάσεις τους και να θεμελιωθούν σε μεγαλύτερο βάθος.

Με την ισχυρή όμως σεισμική δόνηση του 1953 στην περιοχή της Κορίν-
θου και Ισθμίας και κυρίως με το σεισμό μεγέθους 6,6 ρίχτερ το Φεβρουάριο 
του 1981, παρατηρήθηκε επέκταση του ίχνους των ρωγμών στο πρανές 
κάτω από βόρειο (προς τη Στερεά) βάθρο της γέφυρας.

Από τη λεπτομερή γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα που έγινε μετά το 
μεγάλο σεισμό του 1981, διαπιστώθηκε ότι τα ίχνη των ρωγμών αντιστοι-
χούσαν σε υποκαταφορικές συστηματικές διακλάσεις, παράλληλες προς τα 
κύρια ρήγματα, με άνοιγμα 5 εκ., πληρωμένα με αμμώδες μαργαϊκό υλικό.

Η τοποθέτηση ειδικών οργάνων παρακολούθησης και η καταγραφή των 
μικρομετακινήσεων των τοιχωμάτων των ασυνεχειών με τις μικροδονήσεις 
που προκαλούσαν οι μετασεισμοί και οι δοκιμαστικές διελεύσεις του τρένου 
καθώς και οι αναλύσεις ευστάθειας, έδειξαν ότι πράγματι υπήρχε κίνδυνος 
αστοχίας του βάθρου.

Για την εξασφάλιση του βάθρου κατασκευάστηκαν 5 σειρές κεκλιμένων 
μικροπασσάλων μήκους 20 μέτρων περίπου ο καθένας, με διεύθυνση 
κάθετη προς τις ασυνέχειες.

Τα μέτρα αυτά προστασίας είχαν ως σκοπό να σταθεροποιήσουν την 
περιοχή του βάθρου, συνδέοντας μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα στα 
οποία αποχωριζόταν η μάργα, λόγω της ύπαρξης των ανοικτών ασυνεχειών.

Στη γέφυρα αυτή δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα μέχρι τη στιγμή 
που εγκαταλείφθηκε λόγω της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής 
γραμμής υψηλών ταχυτήτων και της αντίστοιχης γέφυρας σε νέα θέση.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή έχει κεντρικό άνοιγμα 100 μέτρων, με φο-
ρέα από προεκτεταμένο σκυρόδεμα, με διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων.

Η θεμελίωση των κεντρικών βάθρων και ακροβάθρων, δυο σε κάθε 
πρανές της διώρυγας, έγινε με φρέατα διαμέτρου 6 μέτρων στην πλευρά 
της Στερεάς και 7 μέτρων στην πλευρά της Πελοποννήσου και μήκος 15-
25 μέτρων.

Τα κεντρικά βάθρα συνδέονται στο βάθος με ομάδα πασσάλων για την 
ανάληψη οριζόντιων φορτίων.

Λόγω των απαιτούμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, δεν κατέστη 
δυνατή η θεμελ΄πιωση όλων των βάθρων στον ίδιο χώρο και για το λόγο 
αυτό έγινε ειδική διερεύνηση για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων 
σχετικών μετακινήσεω των ρηγμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ο φορέας της γέφυρας σχεδιά-
στηκε και κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστεί κατά 
τη μετακίνηση των βάθρων μετά από σεισμό, αφετέρου μια μικρή σεισμική 
ερπυστική μετακίνηση, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργικότητά της. 

Επιµέλεια: Κώστας Στάµου

Επιμέλεια: 
Κώστας Στάμου

Α
ς πάρουμε τα πράγ-
ματα από την αρχή. 
φίλοι μου Η αποχή 

ήταν περίπου στο 50% πάνω 
κάτω, που σημαίνει ότι το 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο στο 
σύνολό του εξελέγη από τους 
μισούς δημότες. “Οποία τιμή” 

για τους εκλεγέντες.
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και μιλά-
με γι’ αυτούς που εκλέχτηκαν από τους δύο 
πρώτους συνδυασμούς, είναι μια “κακή ανα-
κύκλωση ανθρώπων”. Κανένας νέος δημοτικός 
σύμβουλος δεν εξελέγη από τους πιο πάνω 
συνδυασμούς δυστυχώς. Η εφημερίδα μας το 
είχε προβλέψει και τα γραπτά μένουν. Ο κόσμος 
βαρέθηκε τους ίδιους και τους ίδιους να βλέπει 
και να ψηφίζει. Τι να κάνουμε; “Αυτή η στάνη 
αυτό τυρί βγάζει”, έτσι μου είπε ένας παλιός της 
τοπικής αυτοδιοίκησης κι εγώ να συμπληρώσω: 
Είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του λαού μας 
αυτό, σήμερα να ψηφίζουμε και την επόμενη 
να .. βρίζουμε αυτούς που χθές ψηφίσαμε και 
γινόμαστε οι γνωστοί κοψοχέρηδες.
Πέρα από την ανακύκλωση των προσώπων στο 
εκλεγμένο ψηφοδέλτιο του Γ. Γκιώνη, τα ίδια 
έχουμε και στο εκλεγμένο ψηφοδέλτιο της Μ. 
Πρωτοπαππά.
Ήταν όλοι τους παιδιά του Π. Παύλου
Για ποια αλλαγή και νέο πνεύμα μάς μιλού-
σατε κ. Πρωτοπαππά, όταν όλοι οι δημοτικοί 

σύμβουλοι που έχετε εκλέξει από το Λουτράκι 
είναι όλοι παιδιά του Π. Παύλου, με πρώτη και 
καλύτερη εσάς, που επί δημαρχίας Π. Παύλου 
ήσασταν Αντιδήμαρχος και όχι μόνο.
• Ο Θανάσης Γεωργίου κι αυτός παιδί του 

Παύλου Παύλου είναι, αφού ήταν δημοτι-
κός σύμβουλος χρόνια με τον κ. Παύλου, 
διετέλεσε Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της 
ΔΕΚΕΛΠ.

• Ο Γιώργος Κοντός κι αυτός έχει διατελέσει 
σύμβουλος του Π. Παύλου και Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλων 
δημοτικών επιχειρήσεων.

• Ο Θύμιος Σακελλαρίου εξελέγη δημοτικός 
σύμβουλος στα Ίσθμια με την Μ. Πρωτο-
παππά, αλλά ήταν παιδί πολιτικό του Π. 
Παύλου, αφού στις προηγούμενες εκλογές 
είχε εκλεγεί τοπικός σύμβουλος με το ψη-
φοδέλτιο του Π. Παύλου.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε καθαρά ότι πράγματι οι 
δύο πρώτοι συνδυασμοί ήταν μια από τα ίδια και 
όπως τα πράγματα έδειξαν από το αποτέλεσμα.
Ξέρω ότι η ενδεικτική αυτή αναφορά θα στε-
νοχωρήσει αρκετούς. Εάν όμως υπάρχει κάτι 
λάθος στα γραφόμενά μου, αμέσως θα το 
διορθώσω και θα ζητήσω και συγνώμη και 
μπαρντόν και εξκιούσμι.
Φίλοι μου επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, 
στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσω την ανάλυση 
και για τους άλλους εκλεγμένους συνδυασμούς, 
όπως το συνδυασμό του Γ. Καραπανάγου, του Κ. 
Λογοθέτη ,  του Δ. Βασιλείου, στο συνδυασμό 
του οποίου ήμουν υποψήφιος, καθώς επίσης 
και του Κώστα Ζερβού.

Ιωάννης Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής ΤΕΙ, ΤΕΕ

Αγαπητοί φίλοι,τον μήνα που 
μας πέρασε ακούσαμε όλοι στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης για 
την τραγική δολοφονία ενός 
νέου ανθρώπου και της μητέρας 
του απο τον γείτονα τους. Σε κά-
ποια φάση της ζωής μας πολλοί 
απο εμάς ίσως δυσαρεστηθή-
καμε με κάποιον γείτονα μας. 
Ακολουθούν μερικές συμβουλές 
για το πως θα αντιμετωπίσετε 
μια τέτοια κατάσταση. 

Ποτέ μην μπαίνετε  σε αντι-
παράθεση με τον γείτονα σας όταν είστε εκνευρι-
σμένοι. Ηρεμήστε και μιλήστε μαζί του όταν είναι 
κατάλληλη η στιγμή. Μην περιμένετε να φτάσει ο 
κομπος στο χτένι, γιατι αυτό θα προκαλέσει την 
έκρηξη σας, με ό,ποιο αποτέλεσμα. Συζητείστε το 
όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Ενημερώστε τον γείτονα σας πως θέλετε να 
συναντηθείτε για να μιλήσετε για το θέμα που σας 
απασχολει. Εκθέστε το πρόβλημα και ενημερώστε 
τον για τον αντικτυπο που έχει στην καθημερινό-

τητα σας, ώστε να το κατανοήσει (πχ οτι λογω της 
δυνατης μουσικής δεν μπορείτε να κοιμηθείτε και 
επομένως να αποδώσετε το πρωι στην εργασία 
σας) Ακούστε και την δική του αποψη. Αυτά μπο-
ρούν να γίνουν με ήρεμο τρόπο χωρίς προσβολές 
και φωνές. Προσπαθείστε απο κοινού να βρείτε μια 
λύση, χωρίς να προσπαθείσετε να επιβάλλετε την 
δική σας αποψη για το ποιος έχει δικιο και ποιος 
άδικο. Προσπαθείστε να παραμείνετε ευγενικοί και 
ήρεμοι έως το τέλος. 

Αν δεν λυθεί το θέμα μεταξύ σας με την συζη-
τηση, απευθυνθείτε στην Αστυνομία που θα σας 
συμβουλεύσει και ίσως διευθετήσει το προβλημα 
που έχει προκύψει με τον γείτονα σας. 

Φίλοι μου,δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε 
αναγκασμένοι να συνυπάρχουμε με άλλους αν-
θρωπους. Πρέπει να τους σεβόμαστε. Σεβόμαστε 
τις ώρες κοινής ησυχίας και σεβόμαστε τον προ-
σωπικό τους χώρο.

 
Λιαντινιώτης Βασίλειος 

Απόστρατος ΕΛ. ΑΣ -Τέως Εκπαιδευτής Αυ-
τοπροστασίας Ελ. Αστυνοµίας

Μια από τα ίδια ήταν το αποτέλεσμα 
των φετεινών δημοτικών εκλογών

ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ
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Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε

Όλα έγιναν εμπορεύσιμα

Επιμέλεια: 
Ιωάννης 
Παπαγεωργίου

Η προδοσία δεν είναι 
φρέσκο προϊόν. Από τους 
αρχαιότατους χρόνους 
υπήρχαν  ο  Ι ούδας ,  ο 
Ε φ ι ά λ τ η ς ,  ο  Π ή λ ι ο ς 
Γουσης κ.α.  Και όποιοι από 
αυτούς δεν αυτοκτόνησαν, 
εκτελέστηκαν από τους 
πλροφοριολήπτες, γιατί την 
προδοσία όλοι την θέλουν, 
τ ο υ ς  π ρ ο δ ό τ ε ς  ό μ ω ς 
κανένας. 

Παράδειγμα των ημερών μας, αρχηγός 
κόμματος που προσχώρησε, μετά της 
κουστωδίας του, σε αντίπαλο "στρατόπεδο". 
Εκεί τον καλωσόρισαν και τον δέχτηκαν με 
ανοιχτές τις αγάκλες κι όσο τον είχαν ανάγκη 
τον χτυπούσαν στην πλάτη, με νόημα και μετά 
τον εξαπόστειλαν ως στυμμένη λεμονόκουπά. 
Τον εκτέλεσαν πολιτικά γιατί αυτή είναι η 
μοίρα των προδοτών.

Παρά ταύτα μυαλό δεν βάνουν. Βλέπετε 
ότι η δόξα, οι θεσούλες, τα βολεματάκια, οι 
περιστρεφόμενες πολυθρόνες, είναι υπεράνω 
των πιστευω, της αξιοπρέπειας, ενίοτε και της 
ίδια της πατρίδας.

Δεν  ξ έρω  εδώ  μήπως  πρέπε ι  να 
χρησιμοποιηθεί και η λέξη "απάτη". Πως 
αλλιώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει 
την πράξη τους. όταν πουλάνε κάτι που δεν 
είναι δικό τους και το απέκτησαν με απατηλές 
υποσχέσεις στον ταλαίπωρο ψηφοφόρο 
πουλώντας του ιδεολογίες και φούμαρα. 

Η βουλευτική έδρα δεν είναι δική τους. 
Είναι του προδομένου ψηφοφόρου που 
τους ψήφισε επειδή του υποσχέθηκαν ότι θα 
υπερασπιστούν τα πιστεύω του. Κι εκείνοι 
πουλάνε αντριόπισατα ότι ιερότερο έχει ο 
ψηφοφόρος, την ψήφο τους, πηδώντας από 
κόμμα σε κόμμα αφήνοντας τον προδομένο, 
πικραμένο και περιφρονημένο, χωρίς 
εκπρόσωπο στη Βουλή.

Η αχαριστία περισσεύει .  Τα ιδανικά 
πωλούνται και οι συνειδήσεις παζαρεύονται. 

Φαίνεται όμως πως τέτοια αλισβερίσια 
και εμπορευματοποίηση της πολιτικής ζωής 
γινόντουσαν και στα παλιά χρόνια, γι’ αυτό 
ο Σουρής είπε: 

Όλα στη γη μασκαρευτήκαν, όνειρα, ελπίδες 
και σκοποί, οι μούρες μας μουτσούνες 
εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Και 
σ’ άλλο στίχο συνεχίζει:

Ω, Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδούρια βγάνεις 
τώρα!

Ο ι  δεχόμενο ι  τους  προδότες  μην 
καμαρώνουν, γιατί αύριο θα συμβεί το 
αντίθετο. Αυτό διδάσκει η ζωή. Πολλές φορές 
οι αυτόμολοι επικαλούνται διαφωνίες με τον 
αρχηγό του κόμματος για να δικαιολογήσουν 
την αυτομόλησή τους. Μα είναι δυνατόν όλοι 
οι αρχηγοί κομμάτων να είναι της αρεσκείας 
όλων; Και στους ψηφοφόρους ορισμένοι 
αρχηγοί δεν αρέσουν, πειθαρχούν όμως στην 
πλειοψηφία, γιατί αυτό απαιτεί η δημοκρατία 
και η λειτουργία του κράτους.

Φυσικά ο καθένας μας έχει δικαίωμα ν’ 
αλλάξει κόμμα και ιδεολογία ακόμη, όχι όμως 
την ώρα της μάχης και με ανταλλάγματα.

Και πάνω στην ένταση και πιθανόν στον 
αυτοέλεγχο, ειπώθηκε στη Βουλή από τον 
κ. Καμμένο προς τον κ. Τσίπρα με παράπονο: 

" Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το 
αίμα,

Καπεταναίοι σαν κι εσέ δεν θα φορούσαν 
στέμμα." 

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Τη θέση του Αστυνο-
μικού Διευθυντή Κο-
ρινθίας ανέλαβε πριν 
λίγες εβδομάδες ο Χα-
ράλαμπος Τετράδης 
μετά από προαγωγή 
του Σπύρου Σκλά-
βου υποστράτηγου σε 
γενικό περιφεριακό 
Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Ιονίων Νήσων. Ο 
Χαράλαμπος Τετρά-
δης είχε υπηρετήσει 
στην πόλη μας ως Δι-

οικητής στο ΑΤ Λου-
τρακίου αφήνωντας 
πίσω του ένα καλό 
όνομα για την άριστη 
συνεργασία που είχε 
με τους συναδέλφους 
του αλλά και τους φο-
ρείς της περιοχής του 
δήμου μας. Όσοι τον 
γνωρίζουν έχουν να 
πουν μια καλή κου-
βέντα και όχι μόνο, 
πράγμα σπάνιο για 
Αστυνομικό.

ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΤΕΤΡΑΔΗΣ

Ο ΝΕΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΓΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΟΥΚΙΝΟ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ

Με κακουργηματικού χαρακτήρα 
κατηγορίες, οκτώ πρώην και νυν 
στελέχη του καζίνο Λουτρακίου και 
τρεις πρώην δήμαρχοι της πόλης 
παραπέμπονται σε δίκη. Ειδικότερα, 
το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Ναυπλίου (αρ. 30/2018, 04.05.2018) 
παραπέμπει σε δίκη τους κ. Αντ. 
Στεριώτη, Γ. Γιαννιτσόπουλο, Θωμ. 
Γαβρόγλου, Αλεξ. Δούκα, Ιωάν. Τσίλη, 

Νικ. Ρεμαντά, Χρυσ. Γιανναδάκη, John 
J. Alfred, όλοι τους πρώην και νυν 
στελέχη της Club Hotel Loutraki (CHL) 
και τους τρεις πρώην δημάρχους της 
πόλης, Γ. Γκιώνη, Κων. Λογοθέτη και 
Π. Παύλου.

Μάλιστα, το βούλευμα απαγορεύει 
την έξοδο από τη χώρα των στελεχών 
της  CHL ,  ενώ γ ια  τον  πρώην 
διαχειριστή της εταιρείας, J. Alfred, 
αγνώστου διανομής, διατηρεί το 
ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί 
το 2017 (αρ. 13/2017) και διατάσσει τη 
σύλληψή και την προσωρινή κράτησή 
του.

Oι κατηγορίες που τους αποδίδει 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση 
της επένδυσης κατασκευής του 
συγκροτήματος (καζίνο, ξενοδοχείου 
κ.λπ.), αλλά και τη λογιστική και 
φορολογική διαχείριση της επένδυσης 
ύψους 200 εκατ. ευρώ κατά την 
περίοδο 1995-2010. Συγκεκριμένα, οι 
κατηγορίες αφορούν την παραβίαση 
του ιδιωτικού συμφωνητικού της 
κοινοπραξίας που διαχειρίστηκε μέχρι 
και το 2013 το καζίνο Λουτρακίου. 

Ενώ το συμφωνητικό προέβλεπε όλες 
οι επενδύσεις να υλοποιηθούν από 
την CHL, εν τούτοις «οι επενδύσεις 
τιμολογήθηκαν και εξοφλήθηκαν 
από το ταμείο της κοινοπραξίας, με 
αντίστοιχο όφελος του δεύτερου 
κ ο ι ν ο π ρ α κ τ ο ύ ν τ ο ς  μ έ λ ο υ ς 
(σ.σ. CHL) και ζημία του πρώτου 
κοινοπρακτούντος μέλους Τουριστική 
Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Η υπόθεση αυτή είναι συνέχεια 
τ η ς  γ νω σ τ ή ς  « γ νω μο δ ό τ η σ η ς 
Τσοβόλα» (έκθεση-γνωμοδότηση 
που συντάχθηκε από τους Δ. Τσοβόλα, 
Ι. Πέππα, Α. Μαργαρίτη του 2011) 
σχετικά με τη χρηματοδότηση της 
επένδυσης της κατασκευής του 
συγκροτήματος καζίνο Λουτρακίου. Τη 
γνωμοδότηση ζήτησε ο τότε δήμαρχος 
Λουτρακίου Κ. Λογοθέτης, ενώ το 
2013 υπεβλήθη σχετική μηνυτήρια 
αναφορά από δικηγόρους της πόλης 
και της Κορίνθου. Η εκτιμώμενη ζημία 
της δημοτικής αρχής ανέρχεται μέχρι 
το ύψος της συνολικής επένδυσης, 
δηλαδή 200 εκατ. ευρώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 2/31-01-2019 απόφαση (Διαταγή) του Ειρη-
νοδικείου Κορίνθου αναγνωρίστηκε το αθλητικό σωματείο με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΣΗ και ΥΓΕΙΑ», με έδρα το Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ στην περιοχή Λιβαδάκι, 
οδός Ρίππη (ΛΟΥΤΡΑΚΙ), σκοποί του οποίου είναι: η σύμμετρη και 
αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και 
δεξιοτήτων των αθλητών του για τη συστηματική καλλιέργεια 
και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους για τη συμμετοχή τους σε 
αθλητικούς αγώνες και επιδείξεις. Διατηρείται η λειτουργία του 
εξής αγωνιστικού - αθλητικού τμήματος: γυμναστική, πιλάτες, 
γιόγκα και γενικά Αθλοπαιδιών. Μέσο για την επίτευξη του 
σκοπού του σωματείου είναι η οργάνωση αγώνων, επιδείξεων, 
εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων και φεστιβάλ καθώς και η έκδοση ίδιου αθλητικού εντύπου, 
επιβοηθητικού της διαδόσεως του αθλητισμού, της φιλίας και 
της συνεργασίας. Τα άνωθεν αναφερόμενα προκύπτουν από το 
από 11-1-2019 ιδρυτικό καταστατικό του.

Ασπρόπυργος-Αττικής, 10-5-2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΜΥΛΩΝΑΣ
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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

Στην ετήσια συνάντηση 
των startup εταιρειών 
του προγράμματος Egg 
- enter•grow•go βρέθη-
κε ο Υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, 
Βουλευτής Κορινθίας, κ. 
Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας ξεναγήθηκε 
στους χώρους που φι-
λοξενούνται καινοτόμες 
επιχειρήσεις και συνο-
μίλησε με αρκετούς από 
τους δημιουργούς τους, 
που του παρουσίασαν 
τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες τους. Με αφορμή 
την επίσκεψη, σημείωσε 
χαρακτηριστικά:

Επισκέφθηκα για πρώ-
τη φορά το egg - enter 

grow go ως νέος βου-
λευτής το 2013 και είχα 
τη χαρά σήμερα -έξι 
χρόνια μετά- ως Υφυ-
πουργός, να βρεθώ στην 
Ετήσια Συνάντηση Εται-
ρειών που συμμετέχουν 
στον 7ο Κύκλο του. Είναι 
πολύ ενθαρρυντικό, να 
βλέπει κανείς μια τέτοια 
προσπάθεια να συνεχίζε-
ται και ταυτόχρονα πολύ 
ελπιδοφόρο να συναντά 
τόσους δημιουργικούς 
ανθρώπους να παλεύ-
ουν να εξελίξουν τις ιδέ-
ες τους σε καινοτομία.

«Οι ιδέες πρέπει να 
μεγαλώνουν εκεί που 
μεγάλωσαν αυτοί που 
τις έχουν. Στην Ελλάδα», 

διάβασα σε κάποιο ση-
μείο του κτιρίου και μου 
άρεσε. Γι' αυτό ακριβώς 
δουλεύουμε στο Υπουρ-
γείο. Όχι για να μπλε-
χτούμε στην εξαιρετική 
δουλειά που κάνουν, 
αλλά για να κάνουμε τη 
χώρα μας περισσότερο 
φιλική στην καινοτομία 

και την τεχνολογική εξέ-
λιξη.

Σύντομα θα είμαστε σε 
θέση να ανακοινώσουμε 
περισσότερα προς αυτή 
την κατεύθυνση, αλλά 
και εν γένει για την υπο-
στήριξη της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας στη 
χώρα.

 Ο Υφυπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρ. Δήμας,  
στην ετήσια συνάντηση των startup εταιρειών του «egg»

Επιστολές 
Αναγνωστών

Αφορά τον κ. Κώστα Παντελέον
Θεωρώ ότι χαρακτηρίζεται από υπευθυνό-
τητα και αφοσίωση σε ό,τι αναλαµβάνει, 
εργατικότητα και εντιµότητα.
Είναι άξιος να ανταποκριθεί στην εργασία 
που θα του ανατεθεί.

Δήµητρα Γουναροπούλου

Δηµήτρης 
Καραπατάς

Παράδειγμα προς μίμηση για την 
σπαρασσόμενη εποχή μας, απο-
τελεί η άοκνος προσπάθεια, ενός 

σπάνιου και εκλεκτού συνανθρώπου μας, ώστε 
να διασωθεί από την κατάρρευση, το ιστορικό 
εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο 
Λουτράκι, δίπλα από το "γυάλινο" κτήριο του 
ΕΟΤ! Μια προσπάθεια, που ύστερα από χρόνια, 
καρποφόρησε και οδήγησε  στα θυρανοίξια τον 
Νοέμβριο του 2013! 
Ο λόγος φυσικά, για τον κύριο Γιώργο Παύλου!  

Έναν  βαθιά θρησκευόμενο συνάνθρωπο μας, 
ιδεολόγο και αλτρουιστή, άριστο οικογενειάρχη, 
που παρέδωσε στην κοινωνία μας, εκτός από 
την σημαντική του προσφορά   στα κοινά και 
δύο εξαιρετικά  παιδιά. Επιπλέον, διατέλεσε με 
όλη την προγονική εύκλεια που τον χαρακτηρίζει 
και δημοτικός σύμβουλος επί δημαρχίας Γιάννη 

Γιωτάκη
  Ο κύριος Γιώργος Παύλου, πρόσφατα έδωσε 

ακόμα μία μεγάλη προσωπική μάχη, για την υγεία 
του αυτή την φορά και Θεού βοηθούμενος κατά-
φερε να κερδίσει και πάλι!
 Κύριε Γιώργο Παύλου, η λέξη "ευχαριστούμε" 

είναι λόγος πολύ φτωχός για να σας ανταμείψει 
για την ανιδιοτελή σας προσφορά στον τόπο μας!

Τη Κυριακή 25 

Αυγούστου 2019, 

πραγματοποιήθηκε 

η ορκωμοσία του 

Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου 

Παναγιώτη Ε. Νίκα και 

του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, στο 

Αποστολοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο 

Τρίπολης.

Καλορίζικος ο ΝΕΟΣ 

Π εριφερειάρχης και 

όλο το περιφερειακό 

συμβούλιο και να 

μην ξεχνούν το Νομό 

Κορινθίας. 

Επίσης να ευχηθούμε 

καλή δύναμη στα 

νέα του καθήκοντα, 

στον ιατρό Αναστάσιο 

Γκιολή για την εκλογή 

του στη θέση του 

Αντιπεριφερειάρχη 

Κορινθίας.

 ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ  
ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟ ΤΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ...

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα, μην ξεχάσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις, ο λαός σας 
τίμησε με την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του και σας έστειλε στη Βουλή των Ελλήνων, για την ανάπτυξη και 
πρόοδο της Κορινθίας αλλά και της πατρίδας μας. Ευχόμαστε να μην μας θυμηθείτε πάλι στις επόμενες εκλογές.

Η εφημερίδα μας θα είναι δίπλα σας να επαινεί τις θετικές πράξεις σας, αλλά και απέναντί σαςγια τυχόν "στρα-
βοπατήματά σας", και πάλι σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. 

ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Τώρα  που  εκλεγήκατε  μην  τους  ξεχάσετε
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Οι φίλοι είναι η συγνώµη του Θεού για τους συγγενείς που µας έδωσε "το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Γράφει ο 
Δημήτρης Κ. 
Χρυσούλας

Μία από 
τις βασικές 
αξίες μονο-
πάτια ισορ-
ροπίας και 
ε υ τ υ χ ί α ς , 
είναι και η 

Ασφάλεια. Η κατάσταση 
στην οποία δεν υπάρχουν 
κίνδυνοι, όπου αισθάνε-
ται κανείς ότι δεν απει-
λείται... με βία. 

Λέμε όλοι μας και το δι-
απιστώνουμε κάθε μέρα, 
ότι ζούμε σε ένα χάος 
ηθικό.. .  Η ανάγκη για 
ασφάλεια είναι βαθειά 
ριζομένη στο DNA του 
ανθρώπου. Οι πρωτόγο-
νοι ένιωθαν ασφάλεια 
και σιγουριά γύρω από 
τη φωτιά, συγκεντρω-
μένοι ο ένας κοντά στον 
άλλο, για προστασία από 
τα στοιχεία της φύσης, 
από κινδύνους άγριων 
ζώων ή από άλλες φυ-
λές... Ο κόσμος δυστυχώς 
και σημεία είναι γεμάτος 
κινδύνους. Όλοι μας χρει-
αζόμαστε ένα μέρος της 
ζωής μας να καλύπτεται 
από σιγουριά και ασφά-
λεια. Θερίζεις αυτό που 

σπέρνεις. Η βία προκαλεί 
τη βία. Η οικογένεια μας, 
το σπίτι μας, οι συνήθει-
ες μας, η γειτονιά μας, η 
πόλη μας, η γωνιά στο 
σπίτι μας, είναι εγγυήσεις 
για τη σταθερότητα μας...

Για να νιώθεις ασφαλής 
χρειάζεται πίστη, κανό-
νες, αρχές, αξίες, σεβα-
σμό στους νόμους δικαί-
ου και στη θεία πρόνεοια, 
για τις βασικές ανάγκες 
της ζωής. Η ασφάλεια και 
η άμυνα δεν είναι δικαίω-
μα αλλά καθήκον...

Δύναμη χωίς αγάπη 
είναι ζωή ξοδευμένη μά-
ταια. 

Υ.Γ. Το δικαίωμα της 
ασφάλειας και της άμυ-
νας είναι αναφαίρετο 
δικαίωμα σε άτομα και 
έθνη. Που θα μας βγά-
λει αυτή η τρέλα δεν το 
ξέρω....

Έυχομαι το αγαθό της 
ασφάλειας να μας συ-
ντροφεύσει δια βίου... 
ως χώρα και ως άτομα. 
Είθε ο καλός θεός να μας 
προστατεύει...!

Ευχαριστώ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το παγκόσμιο πνεύμα 
ιστορικά έχει ομολο-
γήσει πως ο αρχαίος 
Έλληνας σοφός αν-
θρωπιστής Σωκράτης 
δεν ήταν ένας σοφός 
άνθρωπος με χρονικό 
όριο, αλλά με όριο 
γεωγραφικό .  Μετά 
τους φυσικούς φιλο-
σόφους ο Σωκράτης 

άλλαξε εκ θεμελίων τη φιλοσοφική 
σκέψη, έλεγε πως τα χωράφια και 
τα δέντρα δεν έχουν τίποτα να μου 
μάθουν. Έτσι λοιπόν έβαλε τον άν-
θρωπο στο κέντρο του παντός, το 
ενδιαφέρον του ήταν πώς ο άνθρω-
πος θα γίνει άξιο μέλος της κοινω-
νίας. Πίστευε πως η Δημοκρατία για 
να λειτουργεί καλύτερα, πρέπει οι 
άνθρωποι να μορφώνονται. Η ορθή 
γνώμη οδηγεί  στην ορθή πράξη 
έλεγε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 
να γίνει ευτυχισμένος, πράττοντας 
ενάντια στα πιστεύω του. 
Ο ρήτορας Λιβάνιος τον 5ο αι. μ.Χ. 
είχε γράψει για τον Σωκράτη ως μο-
ναδική φυσιογνωμία, πρότυπο φιλο-
σόφου ανά τους αιώνες, ένας σοφός 
που αδιαφόρησε για τα υλικά αγαθά 
και τις καθημερινές φροντίδες, ασχο-
λήθηκε μόνο με ανώτερα πράγματα. 
Η ζωή κι ο θάνατός του ήταν σπάνιο 
παράδειγμα συνέπειας με τη διδα-
σκαλία του. Κανείς δεν βρέθηκε να 
τον κατηγορήσει για κάτι ταπεινό ή 
ιδιοτελές. Οι αντιρρήσεις των εχθρών 
του ήταν σε άλλο επίπεδο, τους ανη-
συχούσαν οι ιδέες του και η επιρροή 
που ασκούσε στους νέους...
Β. Βεκούσης
Το παγκόσμιο πνεύμα ιστορικά έχει 
ομολους...

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ

Β. Βεκούσης

"Τα Δύσκολα µε την Επιµέλεια 
Κατορθώνονται"... (Πλούταρχος)

Χειρούργος Οδοντίατρος, Περιοδοντολόγος-

Εμφυτευματολόγος , Εφαρμογές Laser

ΦΩΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΚΡΟ-
ΒΙΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΙ-
ΟΤΙΚΑ
Στο ιατρείο μας διαθέτουμε το τελευ-
ταίας γενιάς γερμανικό laser A.R.C. FOX 
810 nm, το οποίο εμφανίζει  μεγάλη 
ποικιλία εφαρμογών. Η πρωτοποριακή 
φωτοθερμική θεραπεία της περιοδοντί-
τιδας που επιτυγχάνεται με τη χρήση της 
χρωστικής ουσίας Emundo® πραγματο-
ποιείται ανώδυνα και χωρίς την ανάγκη 
αναισθησίας. 

Πώς γίνεται η θεραπεία Emundo®;
Η χρωστική ουσία Emundo διεγείρε-
ται μέσω της ακτινοβόλησης με το FOX 
laser, με αποτέλεσμα, η θερμική δράση 
που εκδηλώνεται, να οδηγεί στο θάνα-
το των μικροβίων που εμπλέκονται στην  
εμφάνιση της περιοδοντίτιδας. 
Για τη θεραπεία Emundo® χρησιμοποιού-
νται  διαδοχικά 3 οπτικές ίνες για ακτινο-
βόληση της περιοχής των ούλων και έως 
το βάθος των περιοδοντικών θυλάκων, 

που παρατηρούνται στην περιοδοντίτιδα.
Οι υποουλικές εναποθέσεις της πέτρας 
στις  επιφάνειες των ριζών των δοντιών 
γίνονται πιο μαλακές με αυτή τη θερα-
πεία και αφαιρούνται ευκολότερα κατά 
το επόμενο στάδιο, που είναι η απόξεση 
–καθαρισμός των ριζών.  

Σε τι υπερέχει η θεραπεία Emundo® 
έναντι της κλασικής θεραπείας της 
περιοδοντίτιδας;
Η θεραπεία Emundo ® σε αντίθεση με 
την κλασική θεραπεία της περιοδοντίτι-
δας πραγματοποιείται χωρίς  αναισθησία 
και εντελώς ανώδυνα. Ο λόγος είναι ότι 
η θεραπεία με το laser γίνεται σε χαμη-
λές τιμές ισχύος, ενώ επιπλέον, σκοτώ-
νονται τα μικρόβια και καταστρέφονται 
οι τοξίνες τους που προκαλούν πόνο. 
Λόγω της μικροβιοκτόνου δράσης που 
εκδηλώνεται, δεν απαιτείται η λήψη 
αντιβιοτικών που συχνά γίνεται συμπλη-
ρωματικά, ιδιαίτερα σε βαρύτερες μορ-
φές της νόσου. 
Η ευκολότερη απομάκρυνση της πέτρας 
από τις ριζικές επιφάνειες μετριάζει την 
αφαίρεση των επιφανειακών στρωμά-
των των ριζών των δοντιών. Το αποτέ-
λεσμα είναι να μην παρατηρείται η συχνά 
έντονη ευαισθησία, η οποία,  μετά την 
παραδοσιακή θεραπεία επέμενε πολλές 
φορές  για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Είναι ασφαλής η θεραπεία;
Η θεραπεία είναι απόλυτα ασφαλής και 
αποτελεσματική.
Η θερμική δράση που εκδηλώνεται με 
το laser δεν προκαλεί καταστροφή των 
γύρω ιστών ή την παραμικρή βλάβη στα 

δόντια, καθώς η ακτινοβόληση γίνεται με 
εξαιρετικά χαμηλή ισχύ.
Η ουσία Emundo ®είναι βιοσυμβατή με 
μακρά ιστορία στην Οφθαλμιατρική και 
την Ογκολογία, ενώ δεν απορροφάται 
από το υπόλοιπο σώμα. 

Θα χρειαστεί επιπλέον θεραπεία 
µετά τη θεραπεία  Emundo®;
Με τη θεραπεία Emundo με FOX laser 
είναι δυνατό να αποφύγουμε πλήρως τις 
απαιτούμενες επεμβάσεις με ράμματα 
που συχνά ακολουθούν την κλασική θε-
ραπεία της περιοδοντίτιδας.  
Είναι γνωστό ότι ακόμη και μικρόβια που 
έχουν άμεσα συσχετιστεί με επιθετικές 
μορφές της περιοδοντίτιδας ( που προ-
σβάλλουν ακόμη και μικρότερα σε ηλι-
κία άτομα) είναι ευαίσθητα στην αύξηση 
της θερμοκρασίας, οπότε η φωτοθερμική 
θεραπεία Emundo® προσφέρει αποτε-
λεσματική λύση στη θεραπεία τους. Στο 
παρελθόν, η εκρίζωση αυτών των μικρο-
βίων απαιτούσε χειρουργική θεραπεία, 
προκειμένου να 
υπάρξει βελτίω-
ση της περιοδο-
ντίτιδας κλινικά. 
Σήμερα, τη λύση 
δίνει η θεραπεία 
Emundo με FOX 
laser, η οποία 
μειώνει σε μεγά-
λο ποσοστό την 
ανάγκη να πραγ-
ματοπο ιηθούν 
επεμβάσεις.

*Τo A.R.C. FOX 

laser είναι το πρώτο διοδικό laser πα-
γκοσμίως που έχει την ικανότητα συνε-
χούς ρύθμισης της ισχύος στο άκρο της 
οπτικής ίνας (power calibration at fiber 
distal tip), γεγονός που εξασφαλίζει την 
ακρίβεια και την ασφάλεια των εφαρμο-
γών του. 

**Η περιοδοντολόγος Κωνσταντίνα Βα-
βέτση, μετά τις μεταπτυχιακές της σπου-
δές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου 
αντιμετώπισε ποικίλα περιστατικά με 
τη χρήση laser, απέκτησε την ειδίκευση  
Mastership/Fellowship “Laser Therapy 
in Dentistry” από το Πανεπιστήμιο 
RWTH του Aachen της Γερμανίας, κατό-
πιν εκπαίδευσής της,  και είναι κάτοχος 
του τίτλου Laser Safety Officer (LSO) 
από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Κωνσταντίνα Βαβέτση
Μιχαλακοπολυλου 152, 11527 (όπι-

σθεν Πύργου Αθηνών)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ LASER -  ΑΝΩΔΥΝΑ , ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Επίκαιρα Κείμενα 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓ.

Πριν κάποια χρόνια έλεγαν, τα πάχη μου τα 

κάλη, 

κι έτσι στη μασα το 'ριχναν μικροί μα και 

μεγάλοι!

Τρώγανε να παχύνουνε, το δέρμα τους να 

σφίξει,

και τρώγοντας τα θέλαν, η όρεξη ν'ανοίξει!

όσοι το παρακάνε παθαίνανε... στραπάτσα,

αφού γέμιζαν την κοιλιά, την κάνανε... ταράτσα!

Οι στρουμπουλοί κι στρουμπουλές, είχαν πολύ τουπέ,

κι αν τους καλούσες για φαΐ, σ' αδειάζαν τον μπουφέ!

Τις στρουμπουλές θαυμάζαμε, που είχανε... πιασίματα,

και γούλρνωνα οι οφθαλμοί,  στης φούστας τα σκισήματα!

Μάτιά δεν εριχνε κανείς, τότε στις κοκκαλιάρες,

τις λέγανε ασθενικές, τις λέγανε... χτικιάρες 

Τώρα τα πάντα άλλαξαν, κι αλλιώς την βρίσκουν όλοι,

θέλουνε στις κόντρα-πλαέ, δίχως "ψωμιά" οι ... κώλοι!

Κλαίει το ρούχο για κορμί, και το κορμί για ρούχο,

δεν χαραμίζω σ'ασαρκη, αυτό το πράμα που'χω!

Κορμί πετσί και κόκκαλο, πως να σε προκαλέσει,

τέτοια σαν δει... το μόριο, αναφανδόν θα πέσει!

Οι νέοι άντρες σκεφτονται, στρουμπουλή αν ταΐσω,

ή χρήμα θα'χω μπόλιο ή εγώ θ'αδυνατίσω!

Κι έτσι παίρνει μια κοπελιά, αδύνατη, στυλάκι,

να βρίσκει τζάμπα κοκκαλα, στο σπίτι το... σκυλάκι,

Μα ο παλιός είναι αλλιώς, δεν τον νοιάζει δυάρα,

και προτιμά την στρουμπουλή, που 'ναι ... πιασιματιάρα! 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΛΟΥΕΤΑΣ, 
ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
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"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Οι ιατροί της Περιοχής μας
Αχρείαστοι να ’ναι

Μετεκπαιδευθείς στην 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

τηλ. 27443 01500

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. 
ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
Κιν.: 6944-641444

Πνευμονολογική 
Φροντίδα και έλεγχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36

20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΗΛ.: 2744022181

ΚΙΝ.: 697 6406282

Πέμπτη: 17.00-21.00

Παρασκευή: 9.00-13.00

17.00-21.00

Σάββατο: 9.00-13.00

Ιατρείο: Απ. Παύλου 20-24
Κόρινθος, 3ος όροφος
www. filis-urology.gr

Κυριάκος Ι. Φίλης
Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

τ. Επιμελητής ΙΑΣΩ GENERAL

Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών 

Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΙΑΣΩ

τηλ: 27410 22932
κιν: 6976 22 02 85

e-mail: info@filis-urology.gr

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»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

αποκατάσταση ρυτίδων, ουλών ακμής, κλπ
ΧΗΜΙΚΟ PEELING - BOTOX - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 - ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΗΛ.: 210-82.19.140

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6

ΤΗΛ.: 27440-65373 (για ραντεβού)
& 27440-62982

Κιν.: 693-6124006

Δέχεται: 
ΤΡΊΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
πρωί 11π.μ.-1μ.μ.
απόγευμα 6μ.μ.-8μ.μ.
κατόπιν ραντεβού

Η ενσυνειδητότητα είναι σημαντική για τους μαθητές μέσης εκπαίδευσης

Επιμέλεια:
Πάτερ 
Τσαµπίκος - 
Πετρόπουλος

ανακάλυψαν ότι η εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα μπορεί να προκα-
λέσει μεταβολές στη λειτουργία του 
εγκεφάλου. Μαθητές της έκτης τάξης 
που εκπαιδεύτηκαν στην ενσυνειδη-
τότητα, όχι μόνο δήλωναν ότι βιώ-
νουν λιγότερο άγχος, αλλά και μετά 
από τομογραφίες εγκεφάλου παρα-
τηρήθηκε μειωμένη δραστηριότητα 
της αμυγδαλής, μιας εγκεφαλικής 
περιοχής που συνδέθηκε με τον φόβο 
και άλλα αντίστοιχα συναισθήματα 

όταν τους παρουσιάστηκαν εικόνες 
τρομακτικών προσώπων. (Σ.τ.Σ: Στις 
ΗΠΑ, όπου διεξήχθη η έρευνα, η μέση 
εκπαίδευση (middle school) καλύπτει 
τις τάξεις έκτη έως ογδόη, αντιστοιχεί 
με το ελληνικό γυμνάσιο, γιατί το 
δημοτικό στις ΗΠΑ είναι συνήθως 
πενταετές.)

Σύμφωνα με τον Γκαμπριέλι η 
εκπαίδευση ενσυνειδητότητας στα 
σχολεία έχει πολλαπλά οφέλη για 
τους μαθητές και τονίζει την ανάγκη 
να γίνει μέρος του καθημερινού 
σχολικού προγράμματος, δεδομένου 
ότι υπάρχουν ήδη καλά εδραιωμένοι 
τρόποι διδασκαλίας της.

Στην πρώτη έρευνα, που δημοσι-
εύτηκε στην επιστημονική επιθεώ-
ρηση «Behavioral Neuroscience» 
μελετητές από το MIT μελέτησαν 
δύο ομάδες μαθητών. Στη μια εφάρ-
μοσαν ένα ημερήσιο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στην ενσυνειδητότητα 
το οποίο διήρκεσε οχτώ εβδομάδες, 

η άλλη ήταν η ομάδα ελέγχου και δεν 
εκπαιδεύτηκε στη ενσυνειδητότητα. 
Πράγματι, διαπιστώθηκε ελαττωμένο 
άγχος, και μειωμένη δραστηριότητα 
της αμυγδαλής στην ομάδα που 
εκπαιδεύτηκε. Οι ερευνητές υπο-
στηρίζουν ότι η εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα ενδέχεται να δρα 
προληπτικά ή καταπραϋντικά στις 
διαταραχές διάθεσης που συνδέονται 
με υψηλά επίπεδα άγχους.

Στο πλαίσιο της δεύτερης έρευνας, 

η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστη-
μονική επιθεώρηση «Mind, Brain 
and Education» οι συμμετέχοντες 
δεν εκπαιδεύτηκαν στην ενσυνει-
δητότητα. Μετρήθηκε παρόλα αυτά 
το επίπεδο ενσυνειδητότητας 2.000 
μαθητών μέσης εκπαίδευσης στη Βο-
στόνη, μέσω του ερωτηματολογίου 
Mindfulness Attention Awareness 
Scale. Βρέθηκε ότι οι μαθητές με 
υψηλότερα επίπεδα ενσυνειδητό-
τητας είχαν καλύτερους βαθμούς, 
λιγότερες απουσίες και λιγότερες 
αποβολές.

Στη συνέχεια οι ερευνητές προ-
σπάθησαν να διερευνήσουν πιθανά 
μακροπρόθεσμα οφέλη από την 
ενσυνειδητότητα χωρίς όμως μεγάλη 
επιτυχία.

Ο Γκαμπριέλι παρομοίασε την 
ενσυνειδητότητα με τη γυμναστική, 
λέγοντας: «Όσο το κάνεις είναι καλό 
αλλά όταν σταματάς η θετική επίδρα-
ση δεν διατηρείται».

Η ενσυνειδητότητα -ικανότητα να 
παρατηρούμε προσεκτικά αυτό που 
βιώνουμε κάθε στιγμή στο παρόν- 
μπορεί να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές 
επιδόσεις και την ψυχική υγεία σε μα-
θητές μέσης εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με δύο νέες έρευνες του Πανεπιστη-
μίου MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) τις οποίες επικαλείται ο 
ιστότοπος ScienceDaily.

«Εξ ορισμού η ενσυνειδητότητα 
είναι η ικανότητα να επικεντρώνει 

κανείς την προσοχή του στην παρού-
σα στιγμή χωρίς να αποσπάται από 
εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές 
σκέψεις. Επομένως, αν ένας μαθητής 
επικεντρωθεί στο δάσκαλό του ή στα 
μαθήματά του, αυτό θα ωφελήσει τη 
γνώση», δήλωσε ο Τζον Γκαμπριέλι, 
καθηγητής εγκεφάλου και γνωστικών 
επιστημών στο Ινστιτούτο έρευνας 
για τον Εγκέφαλο του Πανεπιστη-
μίου MIT.

Οι ερευνητές για πρώτη φορά 
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ΔΕΚΑ  
ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ 

Ποιός είναι ο σωστός δρόμος;
Ο ανήφορος
Ν.Καζαντζάκης, 
"Ο Χριστός ξανασταυρώνεται"

Μολονότι σπανιότατα η πραγματικότητα 
αποτυπώνεται γνήσια στους αφ-ορισμούς, 
υποκύπτω στον πειρασμό να καταθέσω κάποια 
προσωπικά "πιστεύω"
1. Δεν υπάρχει αλήθεια χωρίς άρση της 
υποκρισίας, της ιδεοληψίας και του φανατισμού.
2. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας χωρίς τη 
συμβολή του συμ-πολίτη στην αντεγκληματική 
πολιτική.
3. Δεν υπάρχει εύτακτη κοινωνία χωρίς 
οριοθέτηση της ανομίας.
4 .  Δεν υπάρχει  ελευθερία έκφρασης 
χωρίς ελευθερία λόγου στα ΜΜΕ, στα 
Πανεπιστήμια,στα Κόμματα κ.λπ.
5. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη χωρίς αποβολή 
των ένθεν/κακείθεν στερεοτύπων και 
προκαταλήψεων.
6. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς σεβασμό 
στον οποιοδήποτε Άλλον [κι όχι μόνο στους 
Όμοιους].
7. Δεν υπάρχει Πανεπιστήμιο χωρίς ελεύθερη 
διακίνηση όλων των ιδεών και απόψεων [κι όχι 
μόνο των "αρεστών" σε ορισμένους].
8. Δεν υπάρχει αριστερή εκδοχή της Παιδείας 
χωρίς οριστική απόρριψη των ιδεολογιών της 
βίας.
9. Δεν υπάρχει ποιότητα διδασκαλίας /έρευνας 
χωρίς αφοσιωμένους καθηγητές και φοιτητές 
που πιστεύουν στην [αυτ] αξία της γνώσης.
10.Δεν υπάρχει "ποίηση" [πολιτικο-ποίηση, 
κοινωνικοποίηση] χωρίς αγάπη για την ελληνική 
γλώσσα και δίχως άρνηση της "οίησης".

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μέρος των 
προσωπικών βιωματικών/εμπειρικών θερινών 
προβληματισμών και δεν φιλοδοξώ να 
"γενικευθούν".
Άρα και το καλοκαίρι του 2019 "ο καθείς 
εφ’ώ εχάθη" [όπως έγραψε και ο ποιητής 
Κ.Μάστρακας]

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

Μεταξύ των άλλων και ένα βαρέλι 
τυρί έξω στα πεζοδρόµια. Ανάµεσα σε 
δύο ξενοδοχεία, στο ΠΛΑΖΑ και στο 
ΟΛΥΜΠΙΑ Hotel.

Πανβρώµικα πεζοδρόµια που χαλάνε την εικόνα του Λουτρα-
κίου στους επισκέπτες. Απίστευτο σε αυτά τα πεζοδρόµια και 
στους βρώµικους δρόµους έγινε η περοφορά της εικόνας της 
Παναγίας

Κάδοι που βρωµάνε και ζέχνουν είναι τοποθετηµένοι µπροστά 
σε ράµπες αναπήρων και στην είσοδο ξενεδοχείων µέσα στον 
κεντρικό δρόµο της πόλης

Η παραλία του Λουτρακίου αποπνέει βρώµα παντιοτρόπως παι-
διά αλλά και ζώα, είνια δίπλα στο σορρό σκουπιδιών

Εστία µόλυνσης και δυσοσµίας αποτελούν τα πεζοδρόµια του Λουτρακίου

Αυτήν τριτοκοσµική εικόνα παίρνουν µαζί τους οι τουρίστες 
κατάλυση της ευεξίας και του πολιτισµού, δοξάστε τους


