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ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗ ΤΟ ΣΠΑ
& ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΡΜΑΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΉ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΚΙΩΝΗ...

Ω

ρα μηδέν για ολόκληρο τον
Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας
και Αγίων Θεοδώρων, αφού,
με την κρυφή ατζέντα του δημάρχου
Γιώργου Γκιώνη, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται αντί να λύνονται και
ο τόπος μας, βυθίζεται αδιάκοπα, στο
καθοδικό σπιράλ μαρασμού!
Εννέα δημοτικοί σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης, ζητούν ενημέρωση
από τον Δήμαρχο (αμφίβολο αν την
λάβουν ποτέ) για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν, το Καζίνο,καθώς
και τον επικείμενο πλειστηριασμό των
δύο κτιρίων της Τουριστικής ( Loutraki
Thermal Spa και του κτηρίου, που
βρίσκεται, επί της συμβολής των
οδών Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου). Παράλληλα, ρωτούν και
το εάν ευσταθούν δημοσιεύματα, που
κάνουν λόγο για αγορά του Καζίνο
Λουτρακίου από τον Όμιλο Comer.
Το "πανόραμα" των καταθλιπτικών
εξελίξεων της δημοτικής αρχής Γκιώνη, συνεχίζεται, με την περιφρόνηση
και των στοιχειωδεστέρων λαϊκών
αιτημάτων, όπως η καθαριότητα και
η ευταξία σε μια πόλη που θέλει και
προσπαθεί να ζήσει από τον τουρισμό,
αλλά και με προσλήψεις μυστικοσυμβούλων από την " πίσω" πόρτα
του Δημαρχείου, όπως αυτή που είχε
καταγγέλλει ο πρώην δημοτικής σύμβουλος της δημοτικής αρχής, Μιχάλης
Θυμής.
Παράλληλα, οι σημαντικές τουριστικές υποδομές, του τόπου, όπως οι
καταρράκτες, είναι κλειστές.

Μαζί με αυτά, αρχιτέκτονας της
νεκροζώντανης τοπικής οικονομίας,
πρέπει να λογιζονται και οι ξεπερασμένες προσπάθειες διαφήμισης του
τόπου, που στην καλύτερη περίπτωση,
είναι της Κυριακής χαράς και της Δευτέρας λύπη .

Πάντα πολιτικά αναξιόπιστος

Ο

Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης,
πάντα, ανακόλουθος λόγων
και έργων (προεκλογικά διακήρυττε πως θα διεκδικήσει την
μαρίνα σκαφών, αλλά μετεκλογικά,
έχει καταπιεί τη γλώσσα του για την
υπόσχεση του αυτή) ενώ τώρα που πέρασε τις συμπληγάδες των δημοτικών
εκλογών, μετατράπηκε από επαναστάτης και πάλι σε υποστηρικτής των
θέσεων, των υψηλόβαθμων στελεχών
του καζίνου!
Αφού όχι μόνο δεν έχει δικό του
σχέδιο, αλλά συνθηματολογεί, με τις
ίδιες προτάσεις, των στελεχών του
Καζίνο Λουτρακίου, κάτι που είναι
εξόφθαλμο, με την πρόταση που κάνει, για μετατροπή της κοινοπραξίας
σε ΑΕ.
Και μιλάμε για μια 100% βλαπτική
για τα δημοτικά συμφέροντα πρόταση,
αφού όχι μόνο δεν είναι πανάκειο
επίλυσης προβλημάτων, αλλά στην
ουσία, σηματοδοτεί, την απώλεια,
του δημοτικού μεριδίου, στο εταιρικό
σχήμα της συγκεκριμένης επιχείρησης,
που σήμερα αγγίζει το 18% περίπου,
ενώ με την πάροδο του χρόνου, το
ποσοστό αυτό, αυξάνεται!
Ακλόνητη ερμηνευτική συνεπαγωγή των ανωτέρω, είναι, πώς ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης, δεν νοιάζεται
πλέον, ούτε για τα προσχήματα και
θεωρεί τον τόπο μας, δικό του προτεκτοράτο...

ΑΠO ΤΟ ΚΑΚO ΣΤΟ ΧΕΙΡOΤΕΡΟ
Ο ΤΟΥΡΙΣΜOΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡAΚΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧH
Ο κόσμος το ’χει τούμπανο και η δημοτική αρχή
Γκιώνη “και το παρεάκι του” κρυφό καμάρι
Γίνονται ημερίδες για τον τουρισμό, όπως έχει κάνει η
εφημερίδα μας
Γίνονται προτάσεις από ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό
 Προτάσεις από δημοτικούς συμβούλους, όπως θα
διαβάσετε στη σελίδα 5 αλλά και στη σελίδα 6, άρθρο
του Γιάννη Λαζαρίδη. Όλοι μιλούν για την τουριστική
υποβάθμιση της πόλης και η δημοτική αρχή Γκιώνη
σφυρίζει αδιάφορα. Μπαίνει ταφόπλακα εδώ και χρόνια στην πόλη κι αυτοί τον “χαβά” τους. Με “μελανά”
γράμματα θα σας γράψει η ιστορία κύριε Γκιώνη.
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ΕΠ ΙΚ ΑΙΡ ΟΤ ΗΤ ΕΣ
Όχι άλλες εικόνες μιζέριας κ. Αντιδήμαρχε Σάκη Παπαθανασίου
Ο Σπύρος
Γιαλοψός
γράφει

Καλή επιτυχία στο
νέο Πρόεδρο του
Λιμενικού Ταμείου

Η ανεξάρτητη εφημερίδα
των δημοτών, Το Βήμα Λουτρακίου Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, εύχεται καλή επιτυχία
στον νέο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Κωνσταντίνο Δήμου, και δημόσια
τον προτρέπει, να ξεφύγει, από
την πεπατημένη του προκατόχου του Γιώργου Ρουμελιώτη!
Ο οποίος, κράτησε για 5 συναπτά έτη ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο στην υστέρηση,
στον αναχρονισμό και στην παρακμή, δίχως να αλλάξει ούτε
τις κατεστραμένες πλάκες που
υπάρχουν σε διάφορα σημεία
της παραλίας, τα οποία ακόμα
και σήμερα αποτελούν πηγή
κινδύνου για τους ανθρώπους!
Η εφημερίδα μας, σε περίπτωση που ξεκινήσει ο νέος
πρόεδρος του Λ. Τ. τις αναγκαίες και εντελώς ανέξοδες
παρεμβάσεις, που χρειάζεται η
παραλία Λουτρακίου και οι δημότες ( πράσινο στα ξεραμένα
παρτέρια, αλλαγή κατεστραμμένων πλακιδίων κτλ) θα βρίσκεται στο πλευρό του!

Καμία μίζερη & φτηνιάρικη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, όπως "Το
Δάσος Των Ξωτικών", που στήθηκε
χωρίς όραμα αγάπης και άρον-άρον
στο παραλιακό πάρκο Λουτρακίου,
δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως πολιτισμός, που θα αποτελέσει, εστία
επισκεψιμότητας για την πόλη μας,
για να βοηθήσει το επιχειρείν!
Ειδικά, όταν αυτή η "φαεινή" ιδέα, στήθηκε εμφανώς, με ότι
πιο ευτελή υλικά υπήρχαν στην αγορά, δίνοντας πραγματικά
την εντύπωση, σε όποιον είχε την ατυχία να την αντικρίσει, ότι
πρόκειται για αυθαίρετα παραπήγματα του Περάματος! Παραπήγματα τα οποία, σημειωτέον βρίσκονταν "ατάκτως ερριμμένα" ανάμεσα σε τραπεζοκαθίσματα παρακείμενων καταστημάτων και τα οποία σκορπίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντα,

με το πρώτο φύσημα του
αέρα, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους, για την
σωματική
ακεραιότητα
των διερχομένων από το
σημείο περαστικών !
Καμία αξιόλογη πολιτιστική εκδήλωση και στα
υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα την περίοδο των
Χριστουγέννων, κάτι που
αποδεικνύει ότι ο τόπος
μας και στον τομέα του
πολιτισμού, έχει πέσει σε
μεγάλη δυσμένεια με δήμαρχο τον Γιώργο Γκιώνη!

Aπορρίφθηκε από το Κακουργιοδικείο Εφετών το αίτημα των 3 Δημάρχων
Γκιώνη, Λογοθέτη, Παύλου και των υπολοίπων κατηγορουμένων
Το συγκεκριμένο αίτημα, που αφορούσε, την αποβολή της πολιτικής αγωγής
και χαρακτηρίστηκε από κορυφαίους δικαστικούς εκτιμητές, δικονομικό τέχνασμα απελπισίας, απορρίφθηκε από το δικαστήριο και η ακροαματική διαδικασία
συνεχίστηκε κανονικά, με τις καταθέσεις
των δύο εκ των τριών μαρτύρων κατηγορίας!
Μετά από πέντε και πλέον ώρες, ακρο-

αματικής διαδικασίας, η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 9/3/2020 στο
Ναύπλιο!
Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολουθεί η τοπική κοινωνία, την τελική έκβαση
και την ετυμηγορία για την ενοχή ή μη
των κατηγορουμένων δημάρχων, αλλά
και των οκτώ υψηλά πρώην και νυν στελεχών του Καζίνο! Η εφημερίδα μας, για
αυτή την τόσο θεσμικά κρίσιμη για την

Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου

πολιτική ζωή του τόπου υπόθεση, θα σας
ενημερώνει, όπως πάντα χωρίς αναστολές!

Πανελλήνια πρωτιά των Θεοφανίων
Η μόνη πόλη που δεν έριξε το Σταυρό στη θάλασσα

Σε αντίθεση με τα όσα συνέβησαν
στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου με ευλάβεια, η συντριπτική πλειοψηφία των
δήμων, γιόρτασαν την ημέρα των Θεο-

φανείων, η δημοτική αρχή Γκιώνη, έκανε πάλι το "θαύματα" της και άφησε χωρίς Αγιασμό των υδάτων, το Λουτράκι!
Πρόκειται, για ακόμα μια θλιβερή, πανελλαδική πρωτιά για το Λουτράκι των
στεναγμών, το οποίο, έχουν καρφώσει,
στον μαρτυρικό Σταυρό της εγκατάλειψης!
Η επίκληση των καιρικών συνθηκών,
δεν συνιστούν σοβαρή δικαιολογία,
καθώς, στα υπόλοιπα δημοτικά διαμε-

ρίσματα, το έθιμο πραγματοποιήθηκε
κανονικά! Σε όλη την Ελλάδα και με κλιματολογικές συνθήκες πολύ χειρότερες
έριξαν το σταυρό στις θάλασσες αλλά
και σε παγωμένα ποτάμια, για να τιμήσουν την ορθοδοξία μας και τις πάππου
προς πάππου παραδόσεις μας.
Τέτοιες στιγμές, είναι που παρακαλούμε οι πιστοί, τον Ύψιστο, να μας
προστατέψει από τα χειρότερα και αναφωνείς, Μνήσθητί μου Κύριε!

PetShop
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ. ΡΙΠΠΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.:2744021465 ΚΙΝ.: 6977272112

Ελ. Βενιζέλου 81
Λουτράκι
Ιωνίας 1, Λουτράκι
Επικοινωνία:
Τ. 27440 63555 - Κ. 6909 429459
e-mail: 2gasuneed@hotmail.com
f.b: 2 G.A.S. u need

Δεφεράνος Νίκος

Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου μην πονέσει

27440 28583
690 6136986
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Ο Γιώργος Ρουμελιώτης "τραμπουκίζει"
πολιτικούς του αντιπάλους
Επί του πιεστηρίου, έφτασε
η είδηση, πώς για ακόμη μια
φορά, ο μη εκλεγμένος στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά πρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας
του Δήμου, Γιώργος Ρουμελιώτης, μετά την "επίθεση" που
εξαπέλυσε στην επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης,
Μαρία Πρωτοπαππά, " επιτέθηκε" με ακραίο τρόπο και σε
έναν από τους πιο ευγενικούς
δημοτικούς συμβούλους, τον
Γιάννη Καραπανάγο!
Τα προηγούμενα ανατριχιαστικά, για την Δημοκρατία και

τον πολιτισμό, επεισόδια, είναι
αντάξια, της παραληρηματικής επίθεσης, με πεζοδρομιακές εκφράσεις, που είχε είχε
εξαπολύσει ο Γιώργος Γκιώνης,
εναντίον του πρώην Δημάρχου, Κωνσταντίνου Λογοθέτη!
Αποκαλύπτουν, την παγιωμένη τακτική τους, να εκτοξεύουν τοξικές αντιπαραραθέσεις, σε όποιον τους χαλάει
την πολιτική τους σούπα, ενώ
απροσμάχητα αποδεικνύουν,
πώς Γιώργος Γκιώνης και Γιώργος Ρουμελιώτης, είναι κολλητοί!

Η εφημερίδα μας, αυτές τις
ανατριχιαστικές συμπεριφορές, που θυμίζουν, το φάντασμα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης , θα τις παρακολουθεί
και εάν χρειαστεί, θα επανέλθει με νεότερη έκδοση της...

Η δήλωση του Γιάννη Καραπανάγου
για την επίθεση Γιώργου Ρουμελιώτη

Με λακωνικότητα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, κ. Γιάννης Καραπανάγος, εξήγησε στα ΜΜΕ, τους
λόγους της αποχώρησης του,
από την συνεδρίαση του Τουριστικής, στις 29/1/2020 λέ-

γοντας χαρακτηριστικά :
" Η αποχώρηση μου, από
το Συμβούλιο της Τουριστικής, πριν από τη συζήτηση
των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, αποτελεί ένδειξη
διαμαρτυρίας για την αχαρακτήριστη συμπεριφορά του
Προέδρου της Τουριστικής,
προς το πρόσωπό μου!
Σημειωτέον ότι είναι το
τρίτο γεγονός, από τον περασμένο Νοέμβριο, κατά το

οποίο ο Πρόεδρος συμπεριφέρεται απρεπώς προς το
πρόσωπό μου, προκαλώντας
έντονο φραστικό επεισόδιο,
εις βάρος μου! Ταυτόχρονα, τον ενημέρωσα ότι δεν
πρόκειται να επιτρέψω στο
μέλλον αντίστοιχες συμπεριφορές, σε βάρος μου, γιατί
η αξιοπρέπειά μου, ως επικεφαλής παράταξης και δημοτικός σύμβουλος, είναι αδιαπραγμάτευτη! "

Στο άλογο ο Γεώργιος Κόντης («τίγρης» στο ψευδώνυμο, πατέρας της Βαρβάρας
Κουτσού) και με το καρότσι ο Βασίλης Καραγιάννης («καραμελάς») που γλύκαινε
τα παιδιά και τους περαστικούς με τις καραμέλες Τσάρλεστον,
έξω από το Α’ και μοναδικό τότε σχολείο του Λουτρακίου.
1953-55
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Σελ. 3

Η διάνοιξη του Ισθμού
της Κορίνθου

Ο

περιηγητής Παυσανίας, περνώντας από
τα μέρη μας τον 2ο αιώνα μ.Χ., αναφέρει ότι ο Ισθμός της Κορίνθου εκτείνεται από τη θάλασσα των Κεγχρεών από το
ένα μέρος μέχρι τη θάλασσα του Λεχαίου από
το άλλο μέρος.
Το αντίστοιχο δυτικό επίνειο της αρχαίας
Κορίνθου προς το ανατολικό των Κεγχρεών
ήταν το Λέχαιο, το οποίο ήταν συγχρόνως Επιμέλεια:
Κώστας Στάμου
εμπορικός και πολεμικός ναύσταθμος, που
επικοινωνούσε με την πόλη δια των μακρών τειχών μήκους 12
σταδίων (2.220 μέτρων).
Την ονομασία έλαβε από έναν των γιών του Ποσειδώνα και
της Πειρήνης και αδελφό του Κεγχρία, τον Λέχητα, ο οποίος
ήταν επώνυμος ήρωας του Λεχαίου.
Τα κατάλοιπα του αρχαίου ναυστάθμου υπάρχουν στην παραλία του Λεχαίου, δυτικά της Νέας Κορίνθου, πλάι στον παραλιακό δρόμο Κορίνθου - Πατρών.
Ήταν ένας τεχνητός λιμένας με αμμουδερή παραλία, με την
ονομασία “χωστός λιμήν”, από τον οποίο διεξήγετο το εμπόριο
με τη Δύση, με ανταπόκριση του ανατολικού επινείου των Κεγχρεών, δια ξηράς ή δια του Διόλκου.
Στο Λέχαιο υπήρχαν ιερά της Αφροδίτης, του Ποσειδώνα και
του Ολυμπίου Διός.
Το έτος 393 π.Χ. οι Κορίνθιοι νικήθηκαν από τους Λεκεδαιμονίους υπό τον Πραξίτα και τα μακρά τείχη κατεδαφίστηκαν.
Σε χάλκινο νόμισμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτίμιου
Σεβήρου (146-211), παριστάνονται τα λιμάνια του Λεχαίου
και των Κεγχρεών, προσωποποιημένα σε νεανίες να κρατούν
ο ένας πηδάλιο και ο άλλος άγκυρα πλοίου, όπως μας ιστορεί
ο αείμνηστος ιστορικός Γιάννης Β. Βίγλας.
Στο Λέχαιο υπάρχουν θεμέλια μιας μεγάλης παλαιοχριστιανικής εκκλησίας του 5ου αι. μ.Χ.
Προς αποφυγή του δύσκολου και επικίνδυνου περίπλου της
Πελοποννήσου (Μαλέας κ.ά.) επενοήθη η κατασκευή του Διόλκου από της εποχής του Περιάνδρου, τυράννου της Κορίνθου
περί το 600 π.Χ., που ήταν δρόμος διαπεραιώσεως πλοίων δια
ξηράς, από τον Κορινθιακό κόλπο στο Σαρωνικό και αντιστρόφως.
Ο Δίολκος είχε πλάτος 3,5-5 μ. και ήταν στρωμένος με πώρινους λίθους, στο μέσον του οδοστρώματος, των οποίων σώζονται τα ίχνη των τροχιών, αποστάσεως 1,5 μ., που χάραζαν
οι τροχοί της συρόμενης συσκευής που λεγόταν “ολκός”, πάνω
στην οποία μεταφέρονταν τα πλοία από την Ισθμία ανατολικά,
στην Ποσειδωνία δυτικά και αντίστροφα, σε απόσταση 6.000
μέτρων.
Αλλά παράλληλα με τη χρησιμοποίηση του Διόλκου συνελήφθη η ιδέα, σχεδιάστηκε, επιχειρήθηκε, ανεβλήθη, διακόπηκε
και τελικά επανελήφθη και επετεύχθη η πραγματοποίηση του
μεγαλόπνοου έργου της διανοίξεως της διώρυγας του Ισθμού,
μετά από 2.500 χρόνια περίπου, από το 600 π.Χ. που ο Περίανδρος πρώτος εσκέφθη να διανοίξει τον Ισθμό, μέχρι το έτος
1898 μ.Χ. που επερατώθη το επωφελές τούτο επίτευγμα.
Οι λόγοι των αναβολών, διακοπών και άκαρπων προσπαθειών που μεσολάβησαν ήταν ποικίλοι, όπως προλήψεις και δεισιδαιμονίες, εσφαλμένες εκτιμήσεις, θάνατοι, πόλεμοι κ.ά.
Ο Δημήτριος Πολιορκητής (3ος αι. π.Χ.), ο Ιούλιος Καίσαρ
(1ος αι. π.Χ.), ο Γάιος Καλιγούλας και ο Νέρων (1ος αι. μ.Χ.), ο
Ηρώδης Αττικός και ο Αδριανός (2ος αι. μ.Χ.), οι Ενετοί τον 15ο
αι. μ.Χ. και ο Καποδίστριας τον 19ο αι. μ.Χ. ήταν οι κυριότεροι
και γνωστότεροι ηγεμόνες που φιλοδόξησαν να πραγματοποιήσουν τη διάνοιξη της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.
Το έργο συνετελέσθη επί πρωθυπουργίας Χαρ. Τρικούπη από
το 1881 μέχρι το 1893.
Οι διαστάσεις της διώρυγας είναι περίπου 6 χιλιόμετρα μήκος, 25 μέτρα άνω και 21 μέτρα κάτω πλάτος περίπου, 8 μέτρα
βάθος νερού περίπου και πάνω από 75 μέτρα ύψος τοιχωμάτων.

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 4

Η μοίρα του αδύναμου
Ορισμένοι εργοδότες δεν
ελέγχονται από τις κρατικές
υπηρεσίες για τα αλλεπάλληλα και πολυποίκιλα αδικήματα που διαπράττουν
σε βάρος του κοινωνικού
συνόλου, μα κυρίως σε βάρος του υπαλληλικού προσωπικού.
Επιμέλεια:
Ιωάννης
Ο ντελιβεράς, για παράΠαπαγεωργίου δειγμα, που κατέληξε στο
νοσοκομείο παραμορφωμένος με σιδηρογροθιές από τον εργοδότη
του, είναι ένα από τα θύματα. Φυσικά τέτοιες
ακραίες βαρβαρότητες δεν είναι συνηθισμένες. Είναι όμως πολλές άλλες που επιβάλλονται ήπια και στα μουλωχτά.
Πολλοί εργοδότες δεν ανέχονται ούτε καν
το ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν ακόμη εργοδότες που δεν είναι απαραίτητο να κάνει λάθος ο υπάλληλος για να του συμπεριφερθεί
σκαιά, με ύβρεις και απειλές, το κάνει απλά
και μόνο επειδή έχει κάποια εξωεργατικά
νεύρα ή απλώς επειδή είναι το αφεντικό.
Σ’ αυτή, λοιπόν, την περίπτωση ενεργοποιεί
τις ύβρεις, τις απειλές, την τρομοκρατία, την
περικοπή αποδοχών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη βιοπραγία και την απόλυση. Ο δύστυχος ντελιβεράς, οικογενειάρχης σαράντα
ετών, μέχρι την ημέρα που εδάρη ανηλεώς με
σιδηρογροθιές, δεν είχε καταγγείλει το αφεντικό του για τα όσα αδικήματα διαπράττει
καθημερινά. Αδικήματα κατ’ εξακολούθηση,
μερικά από τα οποία είναι η φοροδιαφυγή, η
μη ασφάλιση του προσωπικού και καταβολή
των υποχρεώσεών του στο ΙΚΑ, η υπερωριακή απασχόληση χωρίς αμοιβή, η μη τήρηση
του αγορανομικού και υγειονομικού κανονισμού κλπ.
Το αφεντικό όμως για ασήμαντη αφορμή
τον έστειλε πακέτο στο νοσοκομείο.
Με πολλά θα μπορούσε κανείς ν’ ασχοληθεί. Σε πολλά καταστήματα, π.χ., δεν υπάρχει
καρέκλα και η ταμίας εργάζεται πολλές ώρες
όρθια. Αυτό αγγίζει τα όρια του βασανισμού,
γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν έχει απασχόληση και ίσταται εκεί, όρθια όπως το μουλάρι
στο στάβλο. Γνωρίζουμε εργοδότη που καθάρισε τη μύτη του κι έδωσε τη χαρτοπετσέτα
στην υπάλληλο να την πετάξει.
Τέτοιοι εργοδότες δεν είναι εργοδότες. Είναι βάρβαροι, είναι δήμιοι, είναι επιστάτες με
βούρδουλα σε φυτείες σκλάβων, που εκμεταλλευόμενοι την οικονομική κρίση και την
ανεργία, εξωτερικεύουν τα εσώψυχά τους
στο προσωπικό. Είναι εκείνοι που διακαώς
επιθυμούν να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα.
Ουαί και τρις αλί μας αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο. Ευτυχώς που κάτι τέτοιοι είναι λίγοι.
Η συμπεριφορά ορισμένων τέτοιων εργοδοτών σε συνδυασμό με την κρατική ανυπαρξία, το μόνο που σίγουρα επιτυγχάνει είναι η
αγανάκτηση, η εξαγρίωση κι ο διχασμός του
λαού με τα εις βάρος όλων μας γνωστά αποτελέσματα.
Άραγε είναι δύσκολο να καταλάβει ο εργοδότης ότι δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον
υπάλληλο κι ο υπάλληλος χωρίς τον εργοδότη;
Εν κατακλείδι, επανερχόμενοι στον ντελιβερά, απορούμε γιατί δεν αναφέρθηκαν
τα στοιχεία του παλικαρά εργοδότη από τα
ΜΜΕ και γράφτηκαν μόνο του θύματος. Ο
νόμος με το αρνί είναι ή με το λύκο;
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Απολογισμός τουριστικής περιόδου 2019
Γράφει ο Γιάννης Λαζαρίδης
Τελείωσε και φέτος η τουριστική περίοδος 2019
για τον Δήμο μας. Και όλα δείχνουν - μέχρι να έχουμε τα ακριβή στοιχεία - ότι ο απολογισμός δεν θα
είναι θετικός, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών.
Κι αυτό, βέβαια, δεν είναι πρωτοφανές. Η συνεχής
πτώση συμβαίνει επί σειρά ετών κι έχει αρχίσει, από
ό,τι εγώ θυμάμαι, τουλάχιστον από το 1970.
Και αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου στην υπεροψία, δυστυχώς, των εκάστοτε παλαιών δημοτικών αρχόντων και φορέων προ του 1970. Γιατί πίστευαν πως ο Δήμος μας θα είχε συνεχώς το μονοπώλιο στον τομέα του τουρισμού. Δυστυχώς, αυτή
η νοοτροπία συνεχίστηκε και επί των ημερών μας.
Έτσι, όλοι οι κατά καιρούς δημοτικοί άρχοντες, και
κυρίως ο φορέας των ξενοδόχων που αποτελούσε
και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη για οποιαδήποτε πρόοδο και ευημερία του Δήμου, χρεώνονται ότι
δεν προέβλεψαν για τις επόμενες ραγδαίες εξελίξεις
στον τομέα του τουρισμού παγκοσμίως. Γιατί, προφανώς, δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις, τη φαντασία,
το όραμα και φυσικά την ικανότητα άντλησης των
απαραίτητων πόρων, ώστε να ανταγωνιστούμε τους
συνεχώς αναδυόμενους σύγχρονους και πολυτελείς
τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσουμε στις τελευταίες θέσεις του τουριστικού προορισμού υψηλού οικονομικού επιπέδου.
Κατόπιν όλων αυτών των στοιχείων, η νέα δημοτική αρχή στο σύνολό της, καλείται στην κομβική αυτή
περίοδο να κερδίσει το χαμένο έδαφος, με ομόφωνες αποφάσεις που θα επηρεάσουν την πορεία και
τις τύχες του Δήμου και των δημοτών για τα επόμενα 100 χρόνια, προκειμένου ο Δήμος μας να μπει
και πάλι στην πρωτοπορία των σύγχρονων λουτροπόλεων της Ευρώπης. Για να γίνουν όμως όλα αυτά,
ας μην γελιόμαστε, θα χρειαστεί η
κατασκευή πολλών και μεγάλων έργων, που θα
αλλάξουν την όψη, τη λειτουργικότητα αλλά και
τη φήμη του Δήμου. Όμως, όλα αυτά προϋποθέτουν τεράστια κεφάλαια, που δυστυχώς δεν υπάρχουν στα ταμεία του ήδη χρεωκοπημένου Δήμου.
Σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή για τον Δήμο
δεν χωρούν ερασιτεχνισμοί, πολιτικές σκοπιμότητες
και αντιδικίες, αλλά συστράτευση όλων των δυνάμεων, που θα αγωνιστούν για την πρόοδο και την
ευημερία του Δήμου και των δημοτών. Κι εδώ θα
χρειαστεί ατσάλινη θέληση, τόλμη, φαντασία, όραμα, αποφασιστικότητα, εργατικότητα, προγραμματισμός, οργάνωση και συντονισμός των προσπαθειών
όλων των φορέων του Δήμου.

Ξεκινώντας με δύο κυρίως στόχους. Με πρώτο στόχο να συνειδητοποιήσουν οι πάντες ότι το μοναδικό επικερδές «εξαγώγιμο προϊόν»
του Δήμου ήταν, είναι και θα είναι
ο τουρισμός. Και ο δεύτερος στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε τα
ασυναγώνιστα προσόντα του Δήμου μας, που είναι, θα έλεγα, μοναδικά σε όλο τον κόσμο, λόγω της γεωπολιτικής,
γεωστρατηγικής και γεωπολιτιστικής του θέσης όλο
το χρόνο. Όπως τον ιαματικό τουρισμό, τον Συνεδριακό, τον Αθλητικό, τον Θρησκευτικό και τον Αρχαιολογικό, ακόμη και τον χειμερινό, αφού το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήριας απέχει μόνο μια ώρα και
τριάντα λεπτά περίπου.
Με σίγουρη οικονομική ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας φυσικά, μέσα σε αυτό το εκρηκτικό και αναβαθμιζόμενο τουριστικό περιβάλλον
θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί με ό,τι αυτό
απαιτεί. Δηλαδή, προσφερόμενες υπηρεσίες ποιότητος, μόρφωση και παιδεία υψηλού επιπέδου,
αναβαθμιζόμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, και
βέβαια η κατασκευή πολλών μεγάλων και μικρότερων δημοτικών έργων του Δήμου, όπως ΜΑΡΙΝΑ,
ΠΑΡΚΙΝΓΚ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ,
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ, ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ κλπ.
Κι επειδή όλα αυτά τα έργα δεν γίνονται μέσα σε
μία ή δύο τετραετίες, θα πρέπει οι σημερινοί αλλά
και οι μελλοντικοί δημοτικοί άρχοντες να δεσμευτούν ότι θα πειθαρχήσουν στις υποδείξεις και τα
σχέδια των 2-3 ΓΚΟΥΡΟΥ της τουριστικής επιστήμης - όπως τους έχω παρομοιάσει κατά καιρούς
- γιατί περί επιστήμης πρόκειται, που θα προσληφθούν από τον Δήμο, και οι οποίοι με το υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας θα μας
υποδείξουν και θα παρακολουθούν ποια έργα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα, πώς θα γίνουν,
τον τρόπο που θα γίνουν, π.χ. μέσω ΕΣΠΑ ή μεγάλων επενδυτών με τις διασυνδέσεις που υπάρχουν,
με αμοιβαίο όφελος Δήμου - επενδυτών. Ακόμη, να
μας υποδείξουν να ακολουθήσουμε νέους, σύγχρονους κανόνες και μεθόδους προβολής και διάδοσης
παγκοσμίως, με εικόνα και ήχο, τα ασυναγώνιστα
προσόντα του Δήμου μας.
Έτσι, σύντομα η προσέλευση και νέων παραθεριστών υψηλού οικονομικού επιπέδου να πάρει τη
μορφή χιονοστιβάδας, με αποτέλεσμα την ραγδαία
οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου αλλά
ολόκληρης της περιοχής!

Την αχαριστία ούτε ο Θεός δεν τη συγχώρεσε
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Η εποχή του αραμπά
πρέπει να τελειώνει

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ...

Τ

ην εσπευσμένη αλλαγή του τρόπου διαφήμισης του τουριστικού
προϊόντος του δήμου Λουτρακίου, επιτάσσει, η κατάντια της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας, με την κάθετη πτώση στον κύκλο
εργασιών του καζίνο, τα αμέτρητα κλειστά ξενοδοχεία και καταστήματα,
αλλά και με τις διαδοχικές κατασχέσεις στο υδροθεραπευτήριο!
Προς αυτή την κατεύθυνση και με την δέουσα υπευθυνότητα και
προσήλωση στα συμφέροντα του τόπου, κινήθηκαν, ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης "Αλλάζουμε Μαζί" Γιάννης Καραπανάγος, με τον
γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, Θοδωρή Πέτρου, οι οποίοι κατέθεσαν, τις δικές τους εποικοδομητικές προτάσεις!
Πιο συγκεκριμένα, ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου κ. Πέτρου, ζήτησε:
"Να χρησιμοποιηθεί όλο το budget για τη διαφήμιση των εποχικών
events σε μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς
των Αθηνών, με τη συμμετοχή του δήμου μας, σε
εγχώριες εκθέσεις, όπως
η Athens International
Tourism Expo και η
Philoxenia, αλλά και
συμμετοχή του δήμου,
σε Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκθέσεις μέσα
από περίπτερα της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Τουρισμού! Επιπλέον,
ζήτησε την αύξηση των
διαφημιστικών προβολών με online καμπάνιες
facebook - instagram,
Google Ads, Youtube,
χωρίς την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού, καθώς χρήματα μπορούν να εξοικονομηθούν από την μείωση, της εκτύπωσης, του αναχρονιστικού τρόπου διαφήμισης του Λουτρακίου μέσω φυλλαδίων! "
Ο κ. Καραπανάγος πρότεινε τη δημιουργία Γραφείου Τουρισμού, υπό
την αιγίδα του Δήμου μας, με την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους
για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού. Ενώ την χάραξη
της στρατηγικής και της πολιτικής ευθύνης θα επωμίζεται το Δημοτικό
Συμβούλιο, ώστε με τις αποφάσεις του να καθοδηγεί, εποπτεύει και να
συντονίζει, όλους τους φορείς που έχουν ως αρμοδιότητα το αντικείμενο του Τουρισμού.
Τέλος και ο επικεφαλής της "Αγωνιστικής Συσπείρωσης" κ. Χρήστος
Ασημακόπουλος, σε τοποθέτηση του στο δημοτικό συμβούλιο, επεσήμανε αυτό που είχε γράψει η εφημερίδα μας προ καιρού και το οποίο
βλέπουν όλοι! Δηλαδή πως από τις δράσεις του LTO, που πληρώνονται με δημοτικό χρήμα, ουδείς έχει διαπιστώσει αύξηση του τουρισμού
στην πόλη!
 Ο Γιάννης Λαζαρίδης έχει γράψει κατά καιρούς ότι ο Δήμος χρειάζεται δικό του Γραφείο Τουρισμού με επικεφαλής έναν γκουρού του
τουρισμού, όπως και σήμερα στη διπλανή σελίδα αρθρογραφεί για τον
τουρισμό.
 Ο πρώην Πρόεδρος των ξενοδόχων Β. Μαντάς έχει καταθέσει πολλές
προτάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά “στου κουφού την
πόρτα” πήγαν οι προτάσεις του.
Για αυτές τις απολύτως δημοκρατικές και χρήσιμες ενέργειες, ο LTO,
λειτουργώντας ως ενεργούμενο της δημοτικής αρχής, εξαπέλυσε θρασεία επίθεση στον κύριο Καραπανάγο, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση,
για το επίπεδο της δημοκρατίας που πρεσβεύουν οι εμπνευστές της επικοινωνίας του συγκεκριμένου φορέα!
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Σελ. 5

Xωρίς αυτολογοκρισία
Η δημόσια καρέκλα ευθύνης
Αρετής κριτήρια απαιτεί
το πόστο σου να κρίνει
Κι εσύ
πάνω της κόλλησες
με αζύγιστο το ήθος
Θ. Βλασσόπουλος,Ψυχοστασία

Τ

α τελευταία εσωτερικά γεγονότα [επιλογή υποψηφιότητας νέας Προέδρου
της Δημοκρατίας, τρικομματική
συναίνεση αρχηγών, εσωκομματικές αντιδράσεις] θέτουν ορισμένα
ερωτήματα:
-ο ‘κόσμος της πολιτικής’, του
κατεστημένου, της εξουσίας, των
ιδεολογικών μετα-κινήσεων, της
κωλοτούμπας, του τακτικισμού, με
ποιά κριτήρια επιλέγει ή απορρίπτει τους Ανώτατους Άρχοντες;
-ο ‘κόσμος του πνεύματος’, της
παντογνωσίας, της αλαζονείας,
της εμμονής, της εμπάθειας, με
ποιά κριτήρια επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει τις πολιτικές επιλογές;
-όσοι παίζουν ένα θεσμικό ρόλο,
αλλά θέλουν να δείξουν ότι παίζουν έναν άλλον [ευθέως αντίθετο], ακόμα δεν έχουν πάθει εσωτερική κρίση ταυτότητας;
-αυτοί που ισχυρίζονται πως μόνον το δικό τους αξιακό πλαίσιο
‘αξίζει’, ενώ οι αξίες των άλλων
έχουν εκπέσει, πώς ισορροπούν
σ’ ένα σύστημα που εκφράζει/επιβάλλει αντίθετες αρχές;
-ο λαός, ο απλός έλληνας πολίτης, πώς μπορεί να δηλώσει συμφωνία ή απαρέσκεια; μέσω των
δημοσκοπήσεων;
Επειδή Τίποτα το θεσμικό δεν

Γράφει ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

γεννιέται ex nihilo [εκ του πολιτικού μηδενός] αλλά κι επειδή το
Μηδέν δεν αντέχει να κυνηγάει
εσαεί το Αδιαφανές, νομίζω ότι
κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουν, όλοι οι απαρτίζοντες την
ελίτ, τη γλώσσα της αλήθειας. Θεωρώ αυτή την αδιαμεσολάβητη
εξομολόγηση ηθικά και πολιτικά
προτιμότερη κι ωφελιμότερη από
να μαθαίνουμε το τι συμβαίνει από
δίκες σκανδάλων, από γραφίδες
καλά πληροφορημένων κονδυλοφόρων ή από σελίδες απομνημονευμάτων.
ΥΓ. Ποιός ‘κακοποίησε κι έκαψε’
την υποψηφιότητα Παυλόπουλου;
Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο και το χρόνο που την προέβαλε και τη στροφή 180 μοιρών ή ο Πρωθυπουργός που είχε από το 2015 δείξει
δημόσια τις προ-θέσεις του;
ΥΓ2. Από πότε τα γκρίζα κολλάρα ανακάλυψαν τα λευκά; Οι πολιτικοί της ειδικής, μέχρι πρόσφατα,
παραγραφής και οι δημοσιογράφοι των μυστικών κονδυλίων γιατί βγάζουν τον εαυτό τους απέξω
από τον κύκλο της ‘εγκληματικότητας των ισχυρών’;
ΥΓ3.’’Σε ποιόν πηγαίνουν οι
αμαρτίες ενός λαού;’’ [Stephan
Malarmé/Γ.Σουλιώτης]

H πιο μικρή μας αναγνώστρια

Διαβάστε "ΤΟ ΒΗΜΑ Λ-Π" στο

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 6

Τα λόγια είναι τζάμπα,
τα γεγονότα όμως κοστίζουν ακριβά

Η δύναμη της αγάπης
επιγραμματικά
“Για δύσκολους καιρούς”...

Ι

στορικά, το πιο σταθερό σημείο γνώσης μας είναι η ανθρώπινη
ιστορία μας, κατά ΣΩΚΡΑΤΗ, το εμπειρικό πανεπιστήμιο, η πείρα
της ζωής μας, το πιο σπουδαίο σχολείο για σώφρονες πολίτες,
όχι όμως για ανόητους πολιτικούς λαοπλάνους. Το πείσμα ενός
μορφωμένου είναι χειρότερο από ενός αγράμματου.
Εμείς οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές ακολουθούμε άλλοι το
δρόμο τον υλικό, άλλοι τον πνευματικό, τον πολιτικό τον ονομάζουν
τα λόγια του Στοβαίου: Ενδοξότερους κυβερνώντες δεν γνωρίζω, Β. Βεκούσης
αλλά πλουσιότερους πολλούς...
Ένας νοήμονας πολίτης, ανεξαρτήτως μικρής ή μεγάλης πολιτικής ιδεολογίας,
γνωρίζει πως πριν την κατάκτηση της εξουσίας υπάρχει μια συνέπεια του πολιτικού
λόγου, όμως με την κατάκτηση έρχεται η ασυνέπεια πράξης, ένας άριστος συνδυασμός που όμοιο δεν είχε ποτέ η πολιτική ιστορία. “Συνέπεια λόγου, ασυνέπεια
πράξης”.
Συμπέρασμα: Τα πολλά λόγια κρύβουν φτώχεια ή προσπαθούν να κρύψουν
ελαττώματα λόγου.

1. Η αγάπη είναι η πηγή όλων των θαυμάτων σ’ αυτή τη
ζωή, η κορωνίδα των αξιών...
2. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι είναι η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή μας.
3. Όποιος αγαπάει, δεν του αρέσει να κατακρίνει... Η αγάπη
Γράφει ο
φέρνει αγάπη και το μίσος ελκύει το μίσος.
Δημήτρης Κ.
4. Πώς μπορεί να δώσεις κάτι - αγάπη - αν δεν έχεις; Όσο Χρυσούλας
αγαπάμε... συγχωράμε!
5. Η αγάπη είναι η καλύτερη πανοπλία... Το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες
της ευτυχίας...
6. Η ευγνωμοσύνη είναι η γέφυρα για την αγάπη. Να είσαι ευγνώμων με
αυτά που έχεις και θα έχεις περισσότερα.
7. Ευχαριστώ το φως της κάθε ημέρας που μου χαρίζει ο Θεός... Η αγάπη
βιώνεται, δεν διδάσκεται...
8. Δεν έχει όρια η αληθινή αγάπη... Ζεις για να αγαπάς.
9. Ζωή χωρίς αγάπη είναι μια ζωή ξοδεμένη μάταια!
10. Ευχαριστώ αδιαλείπτως την αγάπη που δεν γερνάει...
11. Γεννήθηκα για να ομορφαίνω και να αγαπώ τον κόσμο και τον τόπο
μου κι όχι για να μισώ...
Υ.Γ.: Τα υλικά αγαθά μάς δίνουν το “ζην” και τα πνευματικά αγαθά το “ευ
ζην”.
Σε ευχαριστώ που ήσουν κι εσύ εδώ...
Εύχομαι η αγάπη και η χαρά να μας συντροφεύει “δια βίου”.

...Καλώς τους

Φ

ίλοι μου, σήμερα θα ασχοληθώ
με τους ψιθύρους ή μάλλον
με τη φήμη, κατά το ανέκδοτο
“φήμη” για όσους το γνωρίζουν. Πρόκειται για τη... φημολογούμενη άφιξη και
στο Δήμο μας, ιδιαίτερα στο Λουτράκι,
ριψάσπιδες... ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 20 ετών και άνω, οι οποίοι εγκατέλειψαν γονείς, αδέλφια και λοιπούς
συγγενείς και ήρθαν κάποιοι εξ αυτών
με δύο (2) συζύγους παρακαλώ. Μας
ήρθαν λοιπόν πού; Σε ποια χώρα; Μα
φυσικά εδώ όπου ό,τι δηλώσεις είσαι,
τρως, πίνεις τζάμπα, και φυσικά παίρνεις
και το όχι ευκαταφρόνητο επίδομά σου!
Όλοι αυτοί οι... αλλοδαποί μάς ήρθαν
σαν απρόσκλητοι μουσαφίρηδες, αλλά
με απαιτήσεις και συμπεριφορές λόγω
της ανύπαρκτης παιδείας τους, τα σύνδρομα κατωτερότητας, με απάνθρωπες
συμπεριφορές κατά των... “απίστων”
και επιθέσεις κατά γυναικών, μικρών ή
μεγάλων δεν έχει σημασία.
Φίλοι μου, αρκετοί δικοί μας... δημοκράτες και προοδευτικοί επέβαλαν στον
φτωχοποιημένο λαό μας να μην αντιδρά, να ζει στη Νιρβάνα του με κάποια...
αναδρομικά, μέρος των κλοπιμαίων,
προς χάριν της διάσωσης των τραπεζών
και της Ευρώπης της... Γερμανίας!
Φίλοι μου συνδημότες, ζώντας κι
εγώ τη δική μου οικονομική φτώχεια,
παρά την κοινωνική μου συνεισφορά,
τουλάχιστον ως πολύτεκνος οικογενειάρχης, μου έχουν γεννηθεί κάποια
ερωτήματα πάνω στο λαθροεποικιστικό
πρόβλημα της πατρίδας μας, όπως: Όλοι
αυτοί οι πρόσφυγες που δημιούργησαν
οι φίλοι μας σύμμαχοι και οι εταίροι μας
Βρυξελιώτες, στη Συρία και στα κράτη
της βόρειας Αφρικής, όπου βομβαρδί-

ζοντας, επέβαλαν τον...
εκδημοκρατισμό τους,
γιατί δεν τους προσανατολίζουν σε ομόθρησκα προς αυτούς
κράτη και μάλιστα πάμπλουτα, όπως είναι
η Σαουδική Αραβία,
τα Εμιράτα και η Άπω Ανατολή; Γιατί
δεν επανορθώνουν τις κατεστραμμένες
πατρίδες τους, ώστε να μην έρχονται
στην Ευρώπη και να εγκλωβίζονται στη
φτωχή μας χώρα;
Φίλοι μου, απεύχομαι το Δημοτικό
μας Συμβούλιο να δεχθεί την άφιξη και
εγκατάσταση αυτών των αλλοδαπών
εδώ, αντιπροτείνοντας όπως τους εγκαταστήσουν στα βόρεια και νότια προάστεια, όπως η Εκάλη, η Πολιτεία με το
Golf, η Κηφισιά, το Ψυχικό, η Γλυφάδα,
η Βάρκιζα, η Βουλιαγμένη κλπ.
Υ.Γ.: Η έγκριση γερμανική εφημερίδα
Die Welt (Ο κόσμος) αποκάλυψε έκθεση, τα στοιχεία της οποίας σοκάρουν.
Από τον Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 1990
εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
125.309 καταγεγραμμένοι αλλοδαποί,
εκ των οποίων οι 74.368 μπήκαν στην
Ελλάδα όπου και παραμένουν. Η Ιταλία δέχθηκε μόνο 1.803, η Βουλγαρία
197, η Κύπρος 261 κλπ. Στην Ελλάδα
βρίσκονται 172 φυλές αλλοδαπών,
που λαμβάνουν προνόμια και παροχές.
Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι
είμαστε περικυκλωμένοι από Τούρκους,
Αλβανούς, Βούλγαρους και Σκοπιανούς.
Γιάννη Σιανούδης
Συνταξιούχος καθηγητής
ΤΕΙ, ΤΕΕ
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Θεατρική Παράσταση
Μαθητών Λυκείου
Καλλιτεχνική Φλέβα της Πόλης μας
"Ο Αστακός Βγήκε από τον Παράδεισο!"
Μια θεατρική παράσταση από τους
μαθητές
της Β' Τάξης του Γενικού Λυκείου
Λουτρακίου, διασκευή του λογοτεχνικού κειμένου "Μονόλογος Ευαισθήτου" του συγγραφέα Εμμανουήλ Ροΐδη, σε σενάριο
και σκηνοθεσία των ίδιων
των μαθητών.
Ξεκίνησε ως μία ιδέα το
προηγούμενο καλοκαίρι. Εξελίχθηκε σε σκληρή προσπάθεια.
Τα παιδιά μέσα από πολλές πρόβες, μη έχοντας σκηνοθετική εμπειρία,
διακατεχόμενα όμως από νεανική όρεξη
και δημιουργικότητα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να παρουσιάσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα. Στο
πλευρό τους τόσο η Δημοτική αρχή όσο
και καταστηματάρχες της πόλης οι οποίοι χορήγησαν το εγχείρημα τους αυτό.

Το θέμα της παράστασης: Η "ευαισθησία" που διακρίνει την κοινωνία μας.
Εξάλλου, σε κάθε εποχή υπάρχει χώρος
για κοινωνική σάτιρα, πόσο μάλλον στη
δική μας...
Τα έσοδα των εισιτηρίων
θα διατεθούν για την κάλυψη του αντιτίμου
της σχολικής εκδρομής
της τάξης. "Δεν θέλαμε
να διοργανώσουμε έναν
ακόμα χορό…" λένε οι μαθητές.
Η παράσταση ανεβαίνει στις 15, 21
και 22 Φεβρουαρίου στο Αλεξάνδρειο
Συνεδριακό Κέντρο.
Η προπώληση ξεκινά σε επιλεγμένα
καταστήματα:
Το Ζυμαράκι του Κοσμά, Βιβλιοπωλείο Χαρτομανία, Οπτικά Eyelike
Υπογράφουν: Θεατρική ομάδα μαθητών Β' τάξης Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

Δήλωση - Eυχαριστήριο Γ. Πανούση
Αγαπητέ κύριε Διευθυντά,
Θέλω να ευχαριστήσω -και μέσω της εφημερίδας σας- το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, τη Διοικητή, όλο το προσωπικό για την άμεση κινητοποίηση στην απειλή για βόμβα...
Τις ίδιες ευχαριστίες χρωστώ στο προσωπικό της Πυροσβεστική και του Λιμενικού... Και
γενικότερα σε όλους αυτούς που η συγκεκριμένη ιστορία τους "χάλασε" την εορταστική
ατμόσφαιρα της Πρωτοχρονιάς.
Θέλω επίσης να ζητήσω συγνώμη από όλους τους κατοίκους του Λουτρακίου που
ταλαιπωρήθηκαν από τα μέτρα της Αστυνομίας.
Καλή Χρονιά σε όλους.

Γιάννης Πανούσης

Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού για τους συγγενείς που μας έδωσε
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Ο Συμεών από τη Μικρά Ασία

ΤΟ ΒΗΜΑ

Αληθινή ιστορία

Τ

ὸ 1922 ἦρθε ἀπὸ τὴν Μικρασία
μὲ τοὺς πρόσφυγες ἕνα ὀρφανὸ
Ἑλληνόπουλο, ὀνόματι Συμεών.
Ἐγκαταστάθηκε στὸν Πειραιᾶ σὲ μιὰ παραγκούλα καὶ ἐκεῖ μεγάλωσε μόνο του. Εἶχε
ἕνα καροτσάκι καὶ ἔκανε τὸν ἀχθοφόρο,
μεταφέροντας πράγματα στὸ λιμάνι τοῦ
Πειραιᾶ. Γράμματα δὲν ἤξερε οὔτε πολλὰ
πράγματα ἀπὸ τὴν πίστη μας. Εἶχε τὴν
μακαρία ἁπλότητα καὶ πίστη ἁπλὴ καὶ
ἀπερίεργη.
Ὅταν ἦρθε σὲ ἡλικία γάμου
νυμφεύθηκε, ἔκανε δυὸ παιδιὰ
καὶ μετακόμισε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴ Νίκαια. Κάθε πρωὶ
πήγαινε στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ
γιὰ νὰ βγάλει τὸ ψωμάκι του.
Περνοῦσε ὅμως κάθε μέρα
τὸ πρωὶ ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔμπαινε
μέσα, στεκόταν μπροστὰ
στὸ τέμπλο, ἔβγαζε τὸ καπελάκι
του καὶ ἔλεγε:
«Καλημέρα Χριστέ μου, ὁ Συμεὼν εἶμαι.
Βοήθησέ με νὰ βγάλω τὸ ψωμάκι μου».
Τὸ βράδυ ποὺ τελείωνε τὴ δουλειά του
ξαναπερνοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πήγαινε
πάλι μπροστὰ στὸ τέμπλο καὶ ἔλεγε:
«Καλησπέρα Χριστέ μου, ὁ Συμεὼν
εἶμαι. Σ' εὐχαριστῶ ποὺ μὲ βοήθησες καὶ
σήμερα».
Καὶ ἔτσι περνοῦσαν τὰ χρόνια τοῦ
εὐλογημένου Συμεών.
Περίπου τὸ ἔτος 1950 ὅλα τὰ μέλη
τῆς οἰκογενείας του ἀρρώστησαν ἀπὸ
φυματίωση καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Κυρίῳ.
Ἔμεινε ὁλομόναχος ὁ Συμεὼν καὶ συνέχισε
ἀγόγγυστα τὴ δουλειά του ἀλλὰ καὶ δὲν
παρέλειπε νὰ περνᾷ ἀπὸ τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα νὰ καλημερίζει καὶ νὰ καλησπερίζει
τὸν Χριστό, ζητώντας τὴν βοήθειά Του καὶ
εὐχαριστώντας Τον.
Ὅταν γέρασε ὁ Συμεών, ἀρρώστησε.
Μπῆκε στὸ Νοσοκομεῖο καὶ νοσηλεύτηκε

περίπου γιὰ ἕνα μῆνα. Μιὰ προϊσταμένη
ἀπὸ τὴν Πάτρα τὸν ρώτησε κάποτε:
-Παπποῦ, τόσες μέρες ἐδῶ μέσα δὲν
ἦρθε κανεὶς νὰ σὲ δεῖ. Δὲν ἔχεις κανένα
δικό σου στὸν κόσμο;
-Ἔρχεται, παιδί μου, κάθε πρωὶ καὶ
ἀπόγευμα ὁ Χριστὸς καὶ μὲ παρηγορεῖ.
-Καὶ τί σοῦ λέει, παπποῦ;
-«Καλημέρα Συμεών, ὁ Χριστὸς εἶμαι,
κᾶνε ὑπομονή». «Καλησπέρα Συμεών, ὁ
Χριστὸς εἶμαι, κᾶνε ὑπομονή».
Ἡ Προϊσταμένη παραξενεύτηκε καὶ κάλεσε τὸν Πνευματικό της, π. Χριστόδουλο
Φάσο, νὰ ἔρθει νὰ δεῖ τὸν Συμεὼν μήπως
πλανήθηκε. Ὁ π. Χριστόδουλος τὸν
ἐπισκέφθηκε, τοῦ ἔπιασε κουβέντα,
τοῦ ἔκανε τὴν ἐρώτηση τῆς
Προϊσταμένης καὶ ὁ Συμεὼν
τοῦ ἔδωσε τὴν ἴδια ἀπάντηση.
Τὶς ἴδιες ὧρες πρωὶ καὶ
βράδυ, ποὺ ὁ Συμεὼν πήγαινε στὸ
ναὸ καὶ χαιρετοῦσε τὸν Χριστό, τώρα
καὶ ὁ Χριστὸς χαιρετοῦσε τὸν Συμεών. Τὸν
ρώτησε ὁ Πνευματικός:
-Μήπως εἶναι φαντασία σου;
-Ὄχι, πάτερ, δὲν εἶμαι φαντασμένος, ὁ
Χριστὸς εἶναι.
-Ἦρθε καὶ σήμερα;
-Ἦρθε.
-Καὶ τί σου εἶπε;
-Καλημέρα Συμεών, ὁ Χριστὸς εἶμαι.
Κᾶνε ὑπομονή, σὲ τρεῖς μέρες θὰ σὲ πάρω
κοντά μου πρωῒ-πρωΐ.
Ὁ Πνευματικὸς κάθε μέρα πήγαινε στὸ
Νοσοκομεῖο, μιλοῦσε μαζί του καὶ ἔμαθε
γιὰ τὴν ζωή του. Κατάλαβε ὅτι πρόκειται
περὶ εὐλογημένου ἀνθρώπου. Τὴν τρίτη
ἡμέρα πρωῒ-πρωῒ πάλι πῆγε νὰ δεῖ τὸν
Συμεὼν καὶ νὰ διαπιστώσει ἂν θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ πρόρρηση ὅτι θὰ πεθάνει.
Πράγματι ἐκεῖ ποὺ κουβέντιαζαν, ὁ Συμεὼν
φώναξε ξαφνικά: «Ἦρθε ὁ Χριστός», καὶ
ἐκοιμήθη τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου.
Αἰωνία του ἡ μνήμη. Ἀμήν.

Α

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROLOGNA.

κραίες σπασμωδικές αντιδράσεις, απειλή της κοινωνικής συνοχής
και επιβάρυνση των ψυχικά ευάλωτων μπορεί να προκαλέσουν
η αβεβαιότητα και οι αντιφατικές πληροφορίες που προκύπτουν
σε μια πανδημία.
Τη διαπίστωση έκανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9
Μυστικά Υγείας» η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινήτειο δρ Επιμέλεια:
Ίλια Θεοτοκά, με αφορμή τον κορωνοϊό.
Πάτερ
Σύμφωνα με δεδομένα από παλαιότερες επιδημίες, με πιο πρόσφατη Τσαμπίκος Πετρόπουλος
του Έμπολα το 2014-2015, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται το ρίσκο
σε ένα διαφορετικό βαθμό, γι’ αυτό και αντιδρά διαφορετικά, αναφέρει
η ψυχολόγος κι εξηγεί:
Άλλοι τρέχουν αμέσως να εμβολιαστούν, άλλοι δεν εμβολιάζονται, άλλοι δεν τηρούν
ούτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.
«Σε δημοσιεύσεις του έγκριτου British Journal of Health Psychology είχαμε δει με τον
Έμπολα ότι, όταν η επιδημία αρχίζει και γίνεται πανδημία, τότε το άγχος αυξάνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να διασπαστεί και η κοινωνική συνοχή, και οι άνθρωποι έχουν μια
γκάμα αντιδράσεων. Όπως φόβος, άγχος για στίγμα σε περίπτωση που νοσήσουν, κλείσιμο
στον εαυτό, ξενοφοβία, πανικός ή αμυντική στάση, δηλαδή δε μιλάνε καθόλου γι’ αυτό».
Πολλές φορές υπάρχει στόχος να μεταδοθεί η φοβία και στα παιδιά, λέει η κυρία Θεοτοκά.
Να μη θέλουν οι γονείς τα παιδιά τους να πάνε σχολείο και μετά τα παιδιά να αρχίσουν
να φοβούνται, βλέποντας τις αντιδράσεις των γονιών.
Σε πιο ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και παράνοια. Δηλαδή, υπερβολή του
στυλ δε μιλάω σε κανέναν, δε χαιρετάω κανέναν, αναβάλλω σημαντικές δραστηριότητες.
Εκεί βέβαια, τονίζει η κυρία Θεοτοκά, «σημαντικό ρόλο παίζετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι
στο πώς επικοινωνείτε την πληροφορία».
Οι οδηγίες από τους ειδικούς μειώνουν την αβεβαιότητα
Όσον αφορά τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που έχει ενεργοποιηθεί στην Κίνα,
η δρ Θεοτοκά σχολιάζει ότι εκεί υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα, που πολλές φορές δεν είναι
καλός σύμβουλος των ανθρώπων.
«Τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα ψυχολογικά δυσκολεύονται να χειριστούν την αβεβαιότητα, νιώθουν άγχος και καταλήγουν ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να βοηθήσουν τον
εαυτό τους. Επίσης, μπορεί να ενταθούν κάποια προβλήματα, π.χ κρίσεις πανικού. Άρα, το
να δίνονται οδηγίες ψυχολογικές αλλά και πρακτικές από τους ειδικούς βοηθάει σημαντικά
και μειώνει την αβεβαιότητα».
Σε καταστάσεις αβεβαιότητας, και όταν υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες, οι άνθρωποι
αγχώνονται, χάνουν την εμπιστοσύνη τους, και αυτό έχει ως συνέπεια ο καθένας να κοιτάει
μόνο τον εαυτό του.
Δεν τον νοιάζει αν με τη συμπεριφορά του θα βλάψει τον άλλον, και παραδείγματος
χάριν ένας μολυσμένος μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και άλλοι λιγότερο επικίνδυνοι να
κλειστούν στον εαυτό τους, επισημαίνει η δρ Θεοτοκά.
(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)
tovima.gr

Αχρείαστοι να ’ναι

ΙΑΤΡΕΙΟ:

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Πανδημία: Πώς επιδρά
στην ψυχολογία μας

Οι ιατροί της Περιοχής μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36
20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΤΗΛ.: 2744022181
ΚΙΝ.: 697 6406282
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Πέμπτη: 17.00-20.30
Παρασκευή: 9.00-12.30
17.00-20.00
Σάββατο: 9.00-12.30

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΛΑΡΥΓΓΟΣ • ΡΙΝΟΣ • ΦΑΡΥΓΓΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ: • ΙΛΙΓΓΟΥ • ΕΜΒΟΩΝ • ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
AKOYΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΣΟΛΩΜΟΥ 7-9, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τηλ.: 27440 66664, Κιν. 6944 766432
e-mail: bikolioglou@gmail.com

Πνευμονολογική
Φροντίδα και έλεγχος

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Κιν.: 6944-641444

Κυριάκος Ι. Φίλης

Μετεκπαιδευθείς στην

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

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

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

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

τηλ. 27443 01500

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

"το ΒΗΜΑ Λ-Π" online στο

Συνδρομή για ένα χρόνο: Ιδιωτών 20 ΕΥΡΩ
Οργανισμών - Εταιριών Α.Ε. - Τραπεζών - Δήμων
και Κοινοτήτων 70 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή προπληρώνεται. Τα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη της διεύθυνσης
Ηλ. Στοιχειοθεσία - εκτύπωση: “Καταγράμμα” τηλ. 27420-29333

Σελ. 8

ΤΟ ΒΗΜΑ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

ΆΛΜΑΤΑ ΠΡΟΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΉΡΙΟ ΤΗΣ MOTOR OIL
Τ

ο διυλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, ο
δε Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ έχει μέσο αριθμό προσωπικού
2.115 άτομα, ενοποιημένο δε κύκλο εργασιών το έτος 2018
που αντιστοιχεί περίπου στο 5,1% του ελληνικού ΑΕΠ.
Η δυναμικότητα το διυλιστηρίου είναι 185.000 βαρέλια
αργού την ημέρα και παράγει καθαρά καύσιμα, βενζίνες και
πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.
Είναι δε το μοναδικό διυλιστήριο στην Ελλάδα που έχει
μονάδα παραγωγής βασικών και τελικών λιπαντικών εγκεκριμένων από διεθνείς οργανισμούς.
Τα 47 χρόνια λειτουργία της η Εταιρεία μεριμνά για
τη μικρότερη επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, έχοντας σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και χρησιμοποιώντας
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα πλέον εξελιγμένα
συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης και
εξοικονόμησης ενέργειας.
Η διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στρατηγικό
στόχο, ώστε κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του
διυλιστηρίου να διασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους συνεργάτες, καθώς και την
ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν κοντά στους χώρους,
όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αυτές.
Περιφερειακά του διυλιστηρίου η ποιότητα της ατμόσφαιρας ελέγχεται από τέσσερις σταθμούς, οι οποίοι είναι
εξοπλισμένοι με σύγχρονα αυτοματοποιημένα όργανα με
πολλαπλές δυνατότητες μέτρησης και καταγραφής και από
τρεις σταθερούς σταθμούς με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης της συγκέντρωσης του υδρόθειου και του διοξειδίου
του θείου.
Επίσης, από έναν κινητό σταθμό με δυνατότητα συνεχούς
μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων, διεύθυνσης και
ταχύτητας του ανέμου, θερμοκρασία περιβάλλοντος και σχετική υγρασία του αέρα, των συγκεντρώσεων αζωτοξειδίων,
διοξειδίου του θείου, υδρόθειου, μονοξειδίου του άνθρακα,
μεθανίου, υδρογονανθράκων, βενζολίου και αιωρούμενων
σωματιδίων.
Εντός του διυλιστηρίου οι εκπομπές των καυσαερίων από
τις καπνοδόχους των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης των
συγκροτημάτων καυσίμων, υδρογονοδιάσπασης, λιπαντικών
και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχονται
με αναλυτές συνεχούς μέτρησης.
Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι όλοι οι αναλυτές είναι συνδεδεμένοι με το κατανεμημένο Σύστημα
Ελέγχου του διυλιστηρίου, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των μονάδων, με στόχο την
ελαχιστοποίηση της αέριας μόλυνσης.
Η απομάκρυνση του θείου που εισέρχεται με το αργό
πετρέλαιο, που το 2018 κυμάνθηκε από 0,31% έως 4,1%
αποτελεί σημαντική πρόκληση.
Η ισχύουσα προδιαγραφή για το θείο ορίζει μέγιστη
περιεκτικότητα στα 0,001%, ενώ τα επιτρεπτά όρια για το
εκπεμπόμενο θείο είναι επίσης χαμηλά, αφού η περιεκτικότητα του διοξειδίου του θείου στον περιβάλλοντα αέρα δεν
πρέπει να υπερβαίνει σε ωριαία βάση τα 350 μg/m3.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ μέσω τους Συγκροτήματος Υδρογονοδιάσπασης παράγει και διαθέτει στην αγορά βενζίνη και
πετρέλαιο κίνησης με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη του
0,001%.
Παράλληλα μειώνονται οι εκπομπές θείου από το διυλιστήριο στην ατμόσφαιρα και ο συνολικός βαθμός μετατροπής
του υδρόθειου σε στοιχειακό θείο είναι 99,95%.
Το στοιχειακό θείο παράγεται αρχικά σε υγρή μορφή, η
οποία με ψύξη και κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπεται
σε στερεά κοκκώδη μορφή και αποθηκεύεται σε σιλό προς
πώληση ως πρώτη ύλη για παραγωγή θειικού οξέος και
λιπασμάτων.
Η όλη διεργασία πραγματοποιείται σε κλειστό κύκλωμα,

προκειμένου να αποφεύγεται ο διασκορπισμός σωματιδίων θείου στον αέρα, εξαλείφοντας πλήρως
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μέσα από μια σειρά ενεργητικών μέτρων περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η
εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου στην έξοδο της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης με σκοπό
τη μείωση των εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων καταλύτη, σε επίπεδα χαμηλότερα από τα
αποδεκτά όρια.
Σε ένα σύγχρονο διυλιστήριο είναι εγκατεστημένη πληθώρα εξοπλισμού διαφόρων τύπων, μέσω
του οποίου διακινούνται μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αναμενόμενο συγκεκριμένα σημεία να παρουσιάζουν μεγαλύτερη
πιθανότητα διαφυγής υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα.
Με σκοπό τον περιορισμό των διάχυτων εκπομπών από τον εξοπλισμό, εφαρμόζεται πρόγραμμα
περιοδικού ελέγχου επιλεγμένων σημείων, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές διαρροές και να
επισκευαστούν.
Οι διάχυτες εκπομπές είναι δυνατόν να προκύψουν από διαρροές σε βάνες, αντλίες, φλάντζες και
λοιπό εξοπλισμό, που βρίσκεται εγκατεστημένος πάνω σε σωληνώσεις μεταφοράς, σε δοχεία πίεσης,
αντιδραστήρες ή δεξαμενές αποθήκευσης.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης το 2018, όσον αφορά την ποιότητα της
ατμόσφαιρας από τους τέσσερις σταθμούς, όπως και αυτά των προηγούμενων ετών, δείχνουν ότι η
ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του διυλιστηρίου παραμένει ιδιαίτερα ικανοποιητική.
Τα αναλυτικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας δείχνουν αφενός ότι δεν υπάρχουν υπερβάσεις
των επιτρεπομένων από τη νομοθεσία ωριαίων, οριακών και ημερήσιων τιμών που να οφείλονται
στη λειτουργία του διυλιστηρίου, αφετέρου ότι οι καταγεγραμμένες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες
από τις οριακές.
Επιμέλεια: Σπύρος Γιαλοψός
Κώστας Στάμου
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