
«ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ» Ο Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: (óåë. 8)
 

«ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΛΑ, κα ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ»!

123 ÁÐÑÉËÉÏÓ 2019

ΧΩΡΙΣ «ΒΑΡΙ∆ΙΑ»
• ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ, 
ΜΕ «ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΛΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΣΤΟ 
ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» (óåë. 8)

ΣΤΙΣ 23/4 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ QUEEN! (óåë. 2, 16)

Ç. ÊÏÖÉÍÁÓ

ÕÐÏØÇÖÉÏÓ ÓÔÇÍ 
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ

ÌÅ ÔÏ Ã. ÄÅÄÅ
(óåë. 9)

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΤΟΙΜΟΙ, ΜΕ ΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ 

ΤΟΥ Π. ΤΑΤΟΥΛΗ, ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ» 
(óåë. 10)

Γ. ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ: (óåë. 9)

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΖΗΤΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ: 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ»

Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ: (óåë. 8)

«ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 
∆ΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΠΟΤΕ Η Ν.∆.» 



ìå ôçí Ðüðç Áããåëïðïýëïõ 

Το Πάσχα έφτασε!!!
Το Λουτράκι πρέπει να βγει από τη χειµερία νάρκη, να βάλει τα γιορτινά του και να 

Αναστηθεί.  Οι επαγγελµατίες να οργανωθούν, σε όλα τα επίπεδα, για να υποδεχτούν 
τoν κόσµο, που θα έρθει για να περάσει εδώ, στην πόλη µας, το Πάσχα.

Η εφηµερίδα και οι συνεργάτες της σας ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ  
ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ
Τουριστικό γραφείο  VIP TOURS  LOUTRAKI 
Ταξιδεύει παντού µε ασφάλεια και µε πολύ καλές τιµές. 
Έχει προγραµµατίσει εξαιρετικούς ανοιξιάτικους προορισµούς. Περάστε να 

πάρετε το πρόγραµµά και να προγραµµατίσετε τις εξορµήσεις σας….
Πληροφορίες: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
ΤΗΛ. 27440 21081- 6944533525 - 6972837060 - 6946041655
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÏÌÏÑÖÉÁÓ
ÁíïéîéÜôéêá σχέδια και χρώµατα, ìå εντυπωσιακά Νύχια; Αν τα νύχια µας èέλουµε 

να ξεχωρίζουν, τα εµπιστευόµαστε στο IRENE’S NAILS STUDIO. Η Ειρήνη κάνει 
ΜΑΝΙΚΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ, χρησιµοποιþíôáò την τελευταία τεχνική µέθοδο για 
ΜΟΝΙΜΟ και ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ. Εντυπωσιάζει µε καταπληκτικά σχέδια, που κάνουν την 
εµφάνιση των νυχιών µας µοναδική!!! ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΩΝ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ, óε ΤΙΜÇ ΕΚΠΛΗΞΗ!!!

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΕΣ λέγετáé IRENE’S NAILS STUDIO!
ΤΟ IRENE’S NAILS STUDIO βρßóêåôáé óôç Γ. ΛΕΚΚΑ 12 (áðέναντι στο ðáñáëéáêü 

πάρκο). Ôηλ. ãια ραντεβού: 27440 23803.

ΤΟ IRENE’S NAIL STUDIO ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

×ÑÕÓÏ×ÏÅÉÁ
Ôï üíïìá «ΒΛΑΣΣΗΣ» Ý÷åé ðëÝïí óõíäåèåß ìå ôï êáëü êáé ãéá üëá ôá “âáëÜíôéá” 

áíäñéêü êáé ãõíáéêåßï ñïëüé óôï ËïõôñÜêé.  Êáé áõôüí ôï ìÞíá óõíå÷ßæåé ôéò ìåãÜëåò 
ðñïóöïñÝò óå üëá ôá ñïëüãéá, κλασικά ή casual και sport, êáé σε µάρκες όπως LOTUS, 
CASIO, FERRE, D&G.ÌÜëéóôá, äéáèÝôåé ðëÝïí êáô’ áðïêëåéóôéêüôçôá óôçí ðüëç ìáò 
êáé ôá öçìéóìÝíá ñïëüãéá FESTINA. H FESTINA äéáèÝôåé ðÜíù áðü Ýíáí áéþíá 
ðåßñáò óôçí êáôáóêåõÞ ñïëïãéþí õøçëÞò ðïéüôçôáò êáé áéóèçôéêÞò, êáèïñßæïíôáò, 
ðëÝïí, ôéò ôÜóåéò óôçí åîÝëéîç êáé ôç ìüäá ôùí ñïëïãéþí. Είναι Ýíá áðü τá καλύτερá 
êáé ùñáéüôåñá δώρá για σας êáé τα αγαπηµένα σας πρόσωπα.

Ôï êïóìçìáôïðùëåßï ÂËÁÓÓÇÓ âñßóêåôáé óôçí êåíôñéêÞ ëåùöüñï, Åë.ÂåíéæÝëïõ 45.

ÊÁÖÅÓ - ÐÏÔÏ - ÐÁÃÙÔÏ
Με το AVENUE 24, ξέρεις ότι οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας υπάρχει κάποιος 

να σε εξυπηρετήσει: το πρωί µε τον καλύτερο καφέ της πόλης, το µεσηµέρι, µετά 
τη δουλειά, για ένα γρήγορο γεύµα, και το βράδυ ξενυχτάµε µαζί σας τρώγοντας 
κρέπες! Το delivery σάς βρίσκει όπου κι αν είστε, από τις 7 το πρωί µέχρι και τις 8 το 
βράδυ. Το AVENUE 24 βρίσκεται στη διασταύρωση της Σχολής Μηχανικού, µε µεγάλο 
÷þñï στάθµευσης.  Το τηλέφωνο για delivery είναι το 27440 22005.

Στην πόλη µας έχουµε την τύχη να πίνουµε τον καφέ ή το ποτό µας, χαλαρώνοντας 
µε τη µοναδική θέα του Κορινθιακού και των Γερανείων. Η βόλτα σας στην πανέµορφη 
παραλία του Λουτρακίου ολοκληρώνεται, µε τον καλύτερο τρόπο, στην παραλιακή 
καφετέρια «Coralle». Απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας, από νωρίς το πρωί, µέχρι 
αργά το βράδυ, υπό τους ήχους της κατάλληλης, για κάθε ώρα, µουσικής. 

Ãια να πληροφορήστε αµέσως τα events του «Coralle», αρκεί να κάνετε ένα 
αίτηµα φιλίας στο facebook, στο coralle.loutraki

Από τον πρωινό καφέ, το κουλούρι και την τυρόπιττα, το µεσηµεριανό σάντουιτς 
– µπαγκέτα, µέχρι τον απογευµατινό καφέ και το κρουασάν, το ΚΑΦΕ∆ΡΟΜΙΟ, στα 
φανάρια της Σχολής Μηχανικού, είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει.

Το ΚΑΦΕ∆ΡΟΜΙΟ είναι ανοιχτό êáèçìåñéíÜ, από τις 5 το πρωί, µέχρι τις 10 το 
βράδυ, και κάνει delivery από τις 7:00 το πρωί, µέχρι τις 8 το βράδυ, καλώντας το 
27440 22290. Στο ΚΑΦΕ∆ΡΟΜΙΟ µπορείτε, åðßóçò, íá âñåßôå øéëéêÜ åßäç, ôóéãÜñá 
êáé åßäç êáðíïý.

ÖÁÃÇÔÏ
Áðïëáýóôå τις íïóôéìüôåñåò γεύσεις, ÷ùñßò íá Ý÷åôå τύψεις, την επόµενη µέρα, 

για τις θερµίδες που πήρατε.  Το νέο µενού του Woody’s, φροντίζει, πλέον, και για 
τη σιλουέτα µας.  ∆ιαβάστε και, µόλις τελειώσετε την ανάγνωση, καλέστε στα 27440 
61605, 22662, για να παραγγείλετε:

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ µε πίτα, ανάµεικτη σαλάτα και light sauce vinegrait, 
ΠΙΤΑ ΧΑΛΟΥΜΙ, µε ντοµάτα, πατάτα, µαρούλι και sauce, ΠΙΤΑ PERFECT µε καλαµάκι 
κοτόπουλο, ρόκα, ντοµάτα, παρµεζάνα, λιαστή ντοµάτα και sauce, ΦΙΛΕΤΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ή ΜΠΟΥΤΙ µε πατάτα ψητή ή χόρτα, ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ µε ανάµεικτη πράσινη 
σαλάτα ή χόρτα ή ψητή πατάτα, µε light sauce vinegrait και άλλα πολλά, που 
µπορείτε να δείτε στην τελευταία σελίδα της εφηµερίδας.

Το Woody’s βρίσκεται σε έναν άνετο χώρο, µε απεριόριστη θέα στη θάλασσα, 
στην κεντρική πλατεία του Λουτρακίου, 25ης Μαρτίου 25, δίπλα στην Εθνική 
Τράπεζα. Με ένα τηλεφώνηµα στα 27440 61605, 22662, κάνει δωρεάν διανοµή στο 
χώρο σας από τις 12 το µεσηµέρι έως τις 12 το βράδυ.  Και, όπως µας είπαν, πάει 
παντού σε Λουτράκι και Περαχώρα, ακόµα και στους οικισµούς της πόλης µας.

ÌÉÁ ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ - ÊÏÓÌÇÌÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏËÇ ÌÁÓ
Ελληνικός χειµώνας, βέβαια, δεν γίνεται χωρίς παραδοσιακά, ελληνικά ζυµαρικά.  

Στην πόλη µας έχουµε την τύχη να διαθέτουµε µια µοναδική, Λουτρακιώτικη 
βιοτεχνία, τη “ΒΛΑΧΑ”, η οποία παρασκευάζει παραδοσιακό τραχανά, χυλοπίτες και 
λαζάνια, µε αγνά υλικά και τη µυστική συνταγή της οικογένειας ΜΠΕΚΙΑΡΗ.

Θα τá βρείτε σε καταστήµατα τροφίµων και σούπερ µάρκετ της πόλης µας. 

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ - ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÌÁÓ

WHITEROOM… 
...Στο κατάστηµα WHITEROOM «έφτασε» η νέα κολεξιόν 

ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 σε ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΑ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ - ΤΣΑΝΤΕΣ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, σε 
µεγάλη ποικιλία..!! Το κατάστηµα WHITEROOM θα το βρείτε στην 
οδό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ 8.

ΤΟ WHITEROOM ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ÂÉÁÆÅÓÔÅ;  ÄÅÍ Å×ÅÔÅ ÏÕÔÅ ËÅÐÔÏ ÃÉÁ ×ÁÓÉÌÏ;

1) ∆ώστε στο ΚΑΦΕ∆ΡΟΜΙΟ τον αριθµό του τηλεφώνου σας και τη 
standard παραγγελία σας
2) 5’ πριν την άφιξή σας, κάντε µας µια αναπάντητη κλήση
3) Σταµατήστε στο ΚΑΦΕ∆ΡΟΜΙΟ, και πάρτε ΑΜΕΣΩΣ τον καφέ σας

ÄïêéìÜóôå ôï êëáóéêü ôïóô ôõñß - æáìðüí óå øùìß íôüíáôò!

∆ΙΑΦΗΜΙΖΟΜΑΙ θα πει ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΑΙ!!!

ÍÇÓÔÅÉÁ ÓÔÁ WOODY’s!
Ìå ðåíôáíüóôéìåò ðßôåò: ÄïêéìÜóôå ôçí ðßôá ìå êáëáìÜñé 

óôá êÜñâïõíá, ôçí ðßôá ìå êåìðÜð ëá÷áíéêþí,

êáé ðïëëÜ Üëëá íçóôßóéìá ðéÜôá!!!ÁÍÏÉÃÅÉ ÎÁÍÁ ÔÏ QUEEN!
¢ëëï Ýíá ìáãáæß - êüóìçìá, óôçí ðáñáëßá ôïõ Ëïõôñáêßïõ, áíïßãåé, ãéá ôçí 

êáëïêáéñéíÞ óåæüí, óôéò 23 Áðñéëßïõ. Óáò ðåñéìÝíåé, óôç äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí 
Äáìáóêçíïý êáé Ðïóåéäþíïò. 

Ôï Il Tramondo êáé ôï Queen, óôÝëíïõí, ìÝóù ôéò óôÞëçò, ôéò êáëýôåñåò 
åõ÷Ýò óå üëïõò, ãéá ôç ãéïñôÞ ôïõ ÐÜó÷á.



ÁÑÔÏÐÏÉÅÉÁ - ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
“Delice”: Το ζαχαροπλαστείο τùν ΜΟΝΑ∆ΙΚΩΝ ÊÁÉ ÐÏÉÏÔÉÊÙÍ ΓΕΥΣΕΩΝ, ôùí 

γλυκών, αλλά και των αλµυρών απολαύσεων! ¼λα τα γλυκοσκευάσµατα, φτιάχνονται  
ìε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο και µε τα καλύτερα αγνά υλικά. Âουτήµατα, σε 
µεγάλη ποικιλία, öανταστικές τούρτες για γάµους και βαφτίσεéς και όχι µόνο, και 
υπέροχα γλυκά ταψιού. Στο δικό µας  DELICE  θα βρείτε και υπέροχα νηστίσιµα 
γλυκοαρτοσκευάσµατα …και πολλές καινούργιες γλυκές δηµιουργίες ….και τα 
ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ και τα ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ του DELICE είναι ΟΛΑ ΥΠΕΡΟΧΑ!!!

ÃËÕÊÅÓ ÅÊÐËÇÎÅÉÓ ÓÔÏ ÄÉÊÏ ÌÁÓ «DELICE»
θα το βρείτε στην ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 (έναντι δηµ. Πάρκιν)

É×ÈÕÏÐÙËÅÉÁ
Ç «Ãïñãüíá» Ý÷åé ðëÝïí êáèéåñùèåß óôï ËïõôñÜêé, ãéáôß åêåß ìðïñïýìå íá 

áãïñÜóïõìå øÜñéá êïñõöáßáò ðïéüôçôáò.  Êáé ü÷é ìüíï áõôü.  Ç «Ãïñãüíá», ðïõ 
âñßóêåôáé óôçí êåíôñéêÞ ëåùöüñï, óôçí Åë. ÂåíéæÝëïõ 79 (ëßãï ìåôÜ ôá öáíÜñéá ôçò 
ïäïý Áéãáßïõ), ìáò áðïäåéêíýåé üôé ôï êáëü êáé  öñÝóêï ÅËËÇÍÉÊÏ øÜñé ìðïñåß íá 
åßíáé êáé öèçíü. Ç «Ãïñãüíá» åßíáé áíïé÷ôÞ áðü ôéò 7 ôï ðñùß ìÝ÷ñé áñãÜ ôï ìåóçìÝñé, 
êáé äéáèÝôåé ü,ôé êáëýôåñï ìáò ðñïóöÝñïõí ïé èÜëáóóÝò ìáò.

Óçìåéþóôå üôé ç óôÜèìåõóç, óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï, åßíáé ó÷åôéêÜ Üíåôç, åíþ ôï 
êáôÜóôçìá åßíáé áíïé÷ôü êáé ôçí ÊõñéáêÞ.

Êáé ãéá üóåò ößëåò èÝëïõí íá îåêïõñáóôïýí ÷ùñßò ôï “ìðåëÜ” ôçò êïõæßíáò, ç 
«Ãïñãüíá» áíáëáìâÜíåé êáé ôï øÞóéìï ôùí øáñéþí óáò.

Ôá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò ìå ôç «Ãïñãüíá» åßíáé 27440 28005,  6937 887324.

ÖÙÔÏÃÑÁÖÇÓÅÉÓ - ÂÉÍÔÅÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ
Οι αναµνήσεις από µια βάφτιση ή ένα γάµο σηµαδεύουν πάντα τη ζωή µας.  Στο 

ΦΩΤΟ-ΤΕΧΝΗ έχουν την κατάλληλη εµπειρία, ώστε να τις καταγράψουν µε τον 
καλύτερο τρόπο, αναλαµβάνοντας τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπησή τους.  Η 
λήψη, η επεξεργασία, αλλά και η εκτύπωση του βίντεο και των φωτογραφιών, γίνεται µε 
τα πιο εξελιγµένα υψηλής ανάλυσης µηχανήµατα της αγοράς (φωτογραφικές µηχανές 
υψηλής ανάλυσης, βιντεοκάµερες FULL HD, drone phantom 4K, βιντεοκάµερα kimbal).  

Παράλληλα, στο ΦΩΤΟ-ΤΕΧΝΗ 
µπορούν να σας δηµιουργήσουν 
ψηφιακά άλµπουµ, δηλαδή να σας 
τυπώσουν τις φωτογραφίες σας 
πάνω στο ίδιο το άλµπουµ!

Στο ΦΩΤΟ-ΤΕΧΝΗ µπορείτε 
επίσης να εκτυπώσετε τις ψηφιακές 
φωτογραφίες σας, να βγάλετε 
φωτογραφίες για ταυτότητα, 
διαβατήριο ή δίπλωµα οδήγησης, και 
να µετατρέψετε ταινίες από παλιές 
βιντεοκάµερες σε DVD.

Το ΦΩΤΟ-ΤΕΧΝΗ βρίσκεται στηí Åë. ÂåíéæÝëïõ 51, áðÝíáíôé áðü ôïí ÏÓÅ, και το 
τηλέφωνο του καταστήµατος είναι το 27440 62402.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Μια νέα, υπερσύγχρονη διαγνωστική µονάδα Βιοπαθολογίας, Μικροβιολογίας, 

Υπερηχοτοµογραφίας και Κλινικών Ιατρείων, δηµιουργήθηκε στο Λουτράκι, «µε 
όραµα την υψηλής ποιότητας προσφορά υπηρεσιών υγείας, µε προσιτό κόστος, 
µετατρέποντας την επιστήµη σε φροντίδα υγείας για όλους», όπως µας είπαν στην 
«ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ». «Μην ξεχνάτε, άλλωστε, αυτό που είχε πει ο πατέρας της 
Ιατρικής, Ιπποκράτης: «Ουκ ένι ιατρικήν ειδέναι, όστις µη οίδεν ότι έστιν άνθρωπος», 
δηλαδή, είναι αδύνατο να ξέρει την Ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο 
άνθρωπος».

Στη σελίδα 14, µπορείτε να δείτε, αναλυτικά, τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, η οποία, σηµειωτέον, είναι συµβεβληµένη µε τον ΕΟΠΥΥ.

Σας επισηµαίνω, επίσης, ότι παρέχει τις υπηρεσίες της ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
και ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - TRIPLEX.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ βρίσκεται στη Λεωφ. Αθηνών 252, 100 περίπου µέτρα από 
τη διασταύρωση της Σχολής Μηχανικού, στην κατεύθυνση προς Ισθµό.  Το τηλέφωνο 
για πληροφορίες, είναι το 27440 61006.

ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÖÕËÁÎÇÓ - ΣΥΣΤΗΜΑΤÙÍ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ύσκολες οι εποχές που ζούµε, µε την εγκληµατικότητα να βρίσκεται στα 

ύψη. Η εταιρεία G4S προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις ασφαλείας (συστήµατα 
συναγερµών, κάµερες – κυκλώµατα TV, µεταφορά εικόνας – παρακολούθηση, άµεση 
επέµβαση, µεταφορά και φύλαξη αξιών, στατικές φυλάξεις, τηλεφωνικά κέντρα, 
δίκτυα υπολογιστών, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις). Η G4S βρίσκεται στην οδό 
Εθν. Ανεξαρτησίας 58 στην Κόρινθο, και το τηλέφωνο όπου µπορείτε να ρωτήσετε  
ðεραιτέρω πληροφορίες για την περίπτωσή σας είναι το 27410 72292. Στη σελίδα 
9, εκτός από την Κορινθία, υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας για ôçí περιοχÞ ôçò 
ÐÜôñáò.

Η Total Security είναι Ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, µε άδεια 
λειτουργίας από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Με 
διαρκή παρακολούθηση της Παγκόσµιας αγοράς security, από το 1984, τα στελέχη 
της εταιρίας ενηµερώνονται διαρκώς για τις νέες τεχνολογίες και επιλέγουν, ως 
συνεργάτες, αξιόπιστους και διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους.

Η Total Security ασχολείται µε εγκαταστάσεις συστηµάτων συναγερµού, µε 
ταυτόχρονη παρακολούθηση από κέντρο λήψης σηµάτων, κλειστά κυκλώµατα 
τηλεόρασης, συστήµατα ελέγχου πρόσβασης, πυροπροστασίας, και οτιδήποτε άλλο 
έχει σχέση µε την ασφάλεια του χώρου σας. Όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται 
είναι άριστης ποιότητας, επιλεγµένα µε πολύ αυστηρά κριτήρια και πληρούν όλες τις 
διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Η Total Security  βρίσκεται στην Ελ. Βενιζέλου 20, και το τηλέφωνο επικοινωνίας 
είναι το 27440 69442.

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΚΑΡΒΟΥΝΑ
“Των φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν”, λέει ο λαός.  Με 

την τιµή του πετρελαίου στα ύψη, µην περιµένετε την τελευταία στιγµή, γιατί 
µπορεί να είναι αργά. Φροντίστε από τώρα για καυσόξυλα ή κάρβουνα για το 
τζάκι ή τη σόµπα σας, κάνοντας ένα τηλέφωνο στο Θανάση Ζερβό (27440 79231, 
6976 993242).  Θα έρθουν µε δωρεάν παράδοση στο χώρο σας, σε οποιαδήποτε 
ποσότητα. Τα ξύλα είναι πάντοτε ξερά και καλοκοµµένα για το τζάκι σας.
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ÅÊÐÔÙÓÇ 20%
Ãéá ôïõò áíáãíþóôåò ôçò åöçìåñßäáò, óå üëåò ôéò õðçñåóßåò ôçò Total Security.

ÅÐÉÓÊÅÕÅÓ ËÅÕÊÙÍ ÓÕÓÊÅÕÙÍ 
(êïõæßíåò, øõãåßá, ðëõíôÞñéá)

Όλοι πλέον γνωρίζετε ότι, οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίσετε µε την 
κουζίνα, το ψυγείο ή το πλυντήριό σας, ο Παναγιώτης Γερολυµάτος θα σας το 
λύσει αµέσως και οικονοµικά.  

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 27440 23559, 6946 656057.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟÕ Γ. ΑΓΓΕΛΙ∆Η

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Ôçë. & Fax: +30 27440 66244 & Êéíçôü: +30 6946 299 992

ÌÅËÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÅÓÉÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ, Í. ÊÏÑÉÍÈÉÁÓ

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ διαµέρισµα ρετιρέ 41 τ.µ., 5ου, προσόψεως, διαµπερές, 1 υ/δ, 
κατασκευή ‘77, απεριόριστη θέα βουνό - θάλασσα, Super Μοναδική Ευκαιρία - 
Πλησίον Παραλίας, Κέντρου Πόλης & Αγοράς. Πωλείται Εξαιρετικό ∆υάρι Ρετιρέ, 
που ∆ιαθέτει επίσης: Ένα Υπνοδωµάτιο µε Τεράστια Ντουλάπα & Μπαλκόνι, Άνετο 
Σαλόνι, Ευρύχωρη Κουζίνα µε Αρκετά Ντουλάπια, Μπάνιο µε Ντουζιέρα & Πατάρι, 
Τεράστια Βεράντα Προσόψεως µε µια Παραδοσιακή Ξύλινη Πέργκολα των 30 τ. µ. 
µε Πανοραµική Θέα στο Κορινθιακό & στα Γεράνεια Όρη. Το ∆ιαµέρισµα Χρήζει 
Ανακαίνισης / Εµπιστευτείτε το Γραφείο µας για την Ανακαίνιση της Οικίας σας, 
στις Καλύτερες Τιµές της Αγοράς - Κων/νος Γ. Αγγελίδης, Όνοµα Συνώνυµο της 
Κατασκευής / Προλάβετε

ΛΟΥΤΡΑΚΙ διαµέρισµα 49 τ.µ., 1ου, προσόψεως, διαµπερές, γωνιακό, 1 υ/δ, µπάνιο, 
επιπλωµένο, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, ανοικτό πάρκιν, 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ‘19, µε όλο τον Οικιακό & Ηλεκτρικό 
Εξοπλισµό. ∆ιαθέτεé: Ένα Άνετο Υπνοδωµάτιο µε ∆ιπλό Κρεβάτι & Βολική 
Ντουλάπα, Σαλόνι µε Καναπέ, Τραπέζι & Καρέκλες, Κλιµατιστικό, TV, Ανακαινισµένη 
Κουζίνα µε Ηλεκτρικές Συσκευές (Κουζίνα, Ψυγείο), & ∆ύο Ντουλάπες στο Χολ 
για Επιπλέον Αποθηκευτικό Χώρο, Μπάνιο µε Πλυντήριο Ρούχων, Ολοκαίνουρια 
Κουφώµατα Αλουµινίου µε ∆ιπλά Τζάµια & Σήτες, Νέο Ηλεκτρολογικό Πίνακα, 
Μικρό Μπαλκόνι Προσόψεως µε Τέντες & Θέα στο Κορινθιακό - Super Μοναδική 
Ευκαιρία: Προλάβετε.
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Σταύρωση και Ανάσταση…

 «Ο ΘΕΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ»… 
Εδώ έχει γίνει η µεγάλη παρεξήγηση: πίστεψε ο καθένας µας ότι 
είναι θεός και, κάνοντας χρήση αυτού του ρόλου, κατά το δοκούν, 
έγινε άλλος Άννας, άλλος Καϊάφας, άλλος Πόντιος Πιλάτος, άλλος 

Ιούδας, και άλλος κριτής των πάντων. Έτσι χάσαµε την πραγµατική, 
ουσιαστική αξία, του τι είναι και τι µας δίνει η γιορτή του Πάσχα…

Λένε ότι το Πάσχα είναι η Γιορτή των Γιορτών. Και έτσι είναι, για όλους τους 
χριστιανούς. Το Πάσχα συµβολίζει την ανθρώπινη πορεία. 

Το Πάσχα πέφτει πάντα την άνοιξη. Τυχαίο; Όχι. ∆εν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή 
να έχουµε Πάσχα την πιο όµορφη εποχή του χρόνου. Την 
εποχή που η γη, η φύση είναι ένας πίνακας, µε τα οµορφότερα 
χρώµατα.

Η άνοιξη είναι το πέρασµα από το σκληρό χειµώνα, στη 
γενική αναγέννηση και ανασυγκρότηση των πάντων. Το Πάσχα 
είναι το πέρασµα από τη ζωή στο θάνατο - που έρχεται µετά 
τη σταύρωση - και από το θάνατο στην Ανάσταση. 

Αλήθεια, τι είναι σταύρωση και τι Ανάσταση; Πώς καθένας 
από µας εννοεί αυτές τις δυο διαδικασίες; Πού και πώς τις 

αναζητάµε; 
Κατά την ταπεινή µου άποψη, πολλοί από µας τη σταύρωση τη βιώνουµε, ο καθένας 

µε το δικό του τρόπο και το δικό του «σταυρό». Πόσοι συνάνθρωποι, καθηµερινά, 
κουβαλάνε στις πλάτες τους το σταυρό τους, και πόσοι περιµένουν, µε καρτερία, τη 
δική τους ανάσταση;

Όµως, εισπράττω και µια περίεργη αρνητική συµπεριφορά, περί πίστεως. Η πίστη 
είναι ένα όχηµα που κουβαλάει µεγάλες αξίες, όπως… Πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία, 
φιλία, αγάπη, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, και ό,τι καλό.

∆υστυχώς, τον τελευταίο καιρό, η ανθρωπότητα δοκιµάζεται, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Θρησκευτικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές υποδοµές, τείνουν να εξαφανιστούν…

Οι λαοί δοκιµάζονται, από πολεµικά - πολιτικά συµφέροντα, από πείνα, από την 
ανθρώπινη αδιαφορία, και αργοπεθαίνουν από το «θάνατο» των αξιών. Μόνο που εµείς, 
κρυµµένοι στο µικρόκοσµό µας, σε αυτήν την κατάντια, στην έλλειψη αξιών, είµαστε 
απλοί θεατές. Το µόνο που κάνουµε είναι κριτική, επί παντός επιστητού. Η εµπάθεια και 
η κακοήθεια έχουν γίνει προτερήµατα, η αγάπη και η ανθρωπιά µειονεκτήµατα.

Είναι δικαίωµα του οποιουδήποτε, να πιστεύει ή όχι…
Είναι, όµως, υποχρέωση όλων, να σέβονται τις επιλογές των άλλων.
Θα ήταν παρήγορο και σηµαντικό, αυτό το Πάσχα, να κάνουµε όλοι την αυτοκριτική 

µας, να τολµήσουµε τη διαδικασία της αυτογνωσίας, να κάνουµε όλοι τον απολογισµό 
µας, στο τι δώσαµε και τι πήραµε, µέχρι σήµερα, σε συναισθήµατα και όχι σε ύλη. 

Εύχοµαι, αυτό το Πάσχα, να µας κάνει όλους πιο ανθρώπινους, λιγότερο εγωιστές, 
λιγότερο ατοµιστές, και να µας αγγίξει, ουσιαστικά και όχι θεωρητικά, το νόηµα της 
Ανάστασης που είναι, πρωτίστως, η µεγάλη αξία της Αγάπης. Ο 
Χριστός υπέστη µαρτύρια, για να µας διδάξει την ανιδιοτέλεια 
και αυτό το υπέροχο, το µοναδικό αίσθηµα της ΑΓΑΠΗΣ!!!

Οι συνάνθρωποί µας που δοκιµάζονται, να πιστεύουν ότι: 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ… 

ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΗ ΛΕΞΗ «ΑΓΑΠΗ» ΤΗΝ ΕΓΡΑΨΕ
ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ!

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΜΟΡΦΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Σήµερα, θα ασχοληθούµε µε τα 
θετικά πλεονεκτήµατα ενός ταξιδιού µε 
τουριστικό λεωφορείο. Εκεί, όπου µπορείς 
να απολαύσεις όλο το ταξίδι και όχι, 
απλώς, τον προορισµό!

- ∆ιαδροµή ξεκούραστη και ασφαλής, 
µε πολυτελή και σύγχρονα, πλέον, λεωφορεία, µε εργονοµικά 
καθίσµατα, προηγµένα συστήµατα ασφάλειας, ήχου και 
κλιµατισµού, τα οποία, στατιστικά, τα καταστούν από τα πιο 
ασφαλή και άνετα µέσα µεταφοράς στον κόσµο.

- Οικονοµικά προγράµµατα εκδροµών, σε σχέση µε άλλα 
µέσα µεταφοράς, που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα και 
απευθύνονται σε όλα τα «βαλάντια».

- Ο συνοδός και ο οδηγός σάς παρέχουν, πάντα, όλες 
τις χρήσιµες πληροφορίες για τους προορισµούς, χωρίς να 
χρειάζεται να προετοιµάσετε ή να οργανώσετε κάτι εσείς, 
µε σκοπό να επισκέπτεστε τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία και να 
γνωρίσετε την κουλτούρα, τα αξιοθέατα και τον τρόπο ζωής, 
της κάθε περιοχής.

- Ταξίδι µε ανθρώπους που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

όλων των ηλικιών που, στο τέλος, καταλήγουν, συνήθως, 
να είναι µια µεγάλη παρέα, δηµιουργώντας φιλίες που 
αντέχουν, στο πέρασµα του χρόνου!

- Εκπαιδευτικά ταξίδια σχολείων, µε απώτερο σκοπό 
την άµεση συλλογή πληροφοριών και γνώσεων, από τον 
εκάστοτε προορισµό, τον οποίο πολλά παιδιά δεν είναι σε 
θέση να επισκεφτούν, µόνα τους ή µε τους γονείς τους.

- Ιδανική λύση ταξιδιού, για όσους έχουν φοβία µε τις 
αεροπορικές µετακινήσεις.

Ως επιβάτες, καλό θα είναι να είστε πάντα ευγενικοί 
µε τους γύρω σας και το προσωπικό του ταξιδιωτικού 
γραφείου, να παραµένετε στις θέσεις σας, φορώντας τη 
ζώνη ασφαλείας, να ακολουθείτε τις οδηγίες του οδηγού 
και του συνοδού.  Να προσπαθείτε να διατηρείτε το χώρο 
σας καθαρό και να µη φωνασκείτε, ενοχλώντας τους γύρω 
σας.

Όλα τα παραπάνω, µπορούν να µεταµορφώσουν ένα 
ταξίδι µε τουριστικό λεωφορείο, σε εµπειρία ζωής, µε 
ευχάριστες αναµνήσεις που θα σας συντροφεύουν για 
πάντα..!

Ταξιδεύουµε, ìå áóöÜëåéá, µε το τουριστικό γραφείο
V.I.P. Tours - ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ÁÊÏÕÙ... ÂËÅÐÙ... ÃÑÁÖÙ...

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ!

Κι όµως, είναι πραγµατικότητα, στην Κόρινθο. Στο βουλκανιζατέρ του 
Νίκου Κούκιου, εκτός από ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ, έχετε 24ωρη 
εξυπηρέτηση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα.  

Το βουλκανιζατέρ του Νίκου Κούκιου βρίσκεται στο 82ο χλµ. της 
Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου (λίγο µετά το «∆έλτα», απέναντι 
από την TEXACO Μαραµαθά) και τα τηλ. επικοινωνίας είναι τα 27410 
21021 και 6946 419940.  
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Οι ειδήσεις, αλλά και οι δηλώσεις είναι αντικρουόµενες. 
Άλλα λέει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, άλλα λέει ο 
υπουργός των Οικονοµικών.  Άλλα δηλώνει ο εκπρόσωπος 
του Eurogroup, άλλα δηλώνει ο επίτροπος Μοσκοβισί.  Άλλα 
υποστηρίζει το ∆.Ν.Τ. κ.λπ., κ.λπ. 

Τον Αύγουστο του 2018, βγήκαµε (λέει) από το µνηµόνιο 
ή, καλύτερα, από τα µνηµόνια, ύστερα από οχτώ ολόκληρα 
χρόνια. Μόνο η Ελλάδα παρέµεινε στον έλεγχο των 
µνηµονίων, τόσον καιρό. Όλοι οι άλλοι (Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Κύπρος) βγήκαν πολύ γρήγορα. ∆εν παραδειγµατιστήκαµε 
και επιµείναµε στη δική µας νοοτροπία. Υπογράφουµε µεν, 
αλλά δεν τηρούµε τα συµφωνηθέντα. Και πάει λέγοντας…

Το «δεν καταλαβαίνω», του τίτλου αυτού του άρθρου 
είναι, ουσιαστικά, η απορία µου. Όχι µόνο η δική µου, αλλά όλων µας. Τι σηµαίνει 
«έξοδος από τα µνηµόνια»; Θα αποκατασταθούν οι αδικίες που µας επιβλήθηκαν 
και που, ως αποτέλεσµα, µας φτώχυναν και µας εξουθένωσαν;  Θα µειωθούν οι 
φόροι;  Θα αποκατασταθούν οι µισθοί και συντάξεις; Θα µειωθούν οι σπατάλες που, 
και κατά τη διάρκεια των µνηµονίων, δεν σταµάτησαν; Θα αυξηθούν οι κρατικές 
επενδύσεις; Θα γίνουν οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις κ.λπ., 
κ.λπ.; 

Θα µου επιτρέψετε να εκθέσω, πιο κάτω, δύο 
θέµατα, τα οποία, είµαι βέβαιος, ότι απασχολούν 
πολλούς συνέλληνες. Και για να δικαιολογήσω, ακόµα 
µια φορά, τον τίτλο του άρθρου: «∆εν καταλαβαίνω, δεν 
καταλαβαίνω».

Πρώτο Θέµα: Είναι γνωστό ότι τα εισοδήµατα, από 
ενοικιάσεις ακινήτων, φορολογούνται αυτοτελώς (µη 
προστιθέµενα στα άλλα εισοδήµατα), µε ποσοστό (το 
κατώτερο) 15%. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι. Όµως, 
ο κανονισµός προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την 
οποία, στο ενοικιαζόµενο ακίνητο, γίνουν, από τον 
ιδιοκτήτη, ορισµένες δαπάνες, για αποκατάσταση 
φθορών ή ζηµιών, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν, από 
το εισόδηµα των ενοικίων, ώστε να µη φορολογηθεί 
το αντίστοιχο ποσό. Αφού, βέβαια, επισυναφθούν, στη 
δήλωση εισοδήµατος, τα τιµολόγια των δαπανών.

Και αναρωτιέµαι: Ας υποθέσουµε, ότι η δαπάνη 
επισκευής του ενοικιαζόµενου ακινήτου ανέρχεται σε 
1000 ευρώ. Για να επιτύχω την έκδοση τιµολογίου, 
πρέπει να πληρώσω Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 240 ευρώ, δηλαδή, 
σύνολο 1240 ευρώ.

Αφαιρώντας το ποσό των 1240 ευρώ από το 
εισπραχθέν ενοίκιο, θα ωφεληθώ µείωση του φόρου 
15%, δηλαδή 186 ευρώ. Συµπερασµατικά, αντί να 
ωφεληθώ, θα επιβαρυνθώ, επιπλέον, µε 54 ευρώ. Ο 
νοών νοείτω.

∆εύτερο θέµα: Χρησιµοποιώ, κάπου κάπου, τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το µετρό, το λεωφορείο, 
το τρόλεú.  Επειδή τυχαίνει η ηλικία µου να είναι άνω 
των 65 ετών, δικαιούµαι µισό εισιτήριο, 60 λεπτών.  
Κάθε τόσο, λοιπόν, αγοράζω από τα ταµεία του µετρό 
(όπου υπάρχουν ταµεία), 10 εισιτήρια, συν 1 µπόνους, 

και πληρώνω 6 ευρώ. Αυτό έγινε, για τελευταία φορά, τέλος Ιανουαρίου 2019. 
Αρχές Απριλίου 2019, αφού µου είχαν τελειώσει τα εισιτήρια, πήγα να βγάλω 
άλλα. Μου ζητήθηκε, λοιπόν, από τον ταµία, δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και 
επίσηµο έγγραφο, µε τον αριθµό του ΑΜΚΑ. Και για την ταυτότητα, το δέχοµαι,  
προκειµένου να πιστοποιηθεί η ηλικία. Αλλά το ΑΜΚΑ, γιατί; Απορία. Πήγα, λοιπόν, 
την επόµενη µέρα, µαζί µε τα ζητηθέντα. Περίµενα óôçí ουρά, έφτασε η σειρά µου, 
παρέδωσα την ταυτότητα και την κάρτα ΑΜΚΑ και περίµενα. Ο ταµίας χτυπούσε και 
ξαναχτυπούσε τα πλήκτρα του υπολογιστή, µε έβγαλε φωτογραφία και, στο τέλος, 
µου είπε πως πρέπει να πάω στο ΚΕΠ και να ζητήσω «ενηµέρωση στοιχείων». Η 
υπάλληλος στο ΚΕΠ, µόλις της ανέφερα ότι έρχοµαι από το ταµείο του µετρό, µου 
είπε:  «Ξέρω, ξέρω. Μη συνεχίζετε».  Με βάση την αστυνοµική µου ταυτότητα, µου 
έδωσε µια βεβαίωση, ακριβές αντίγραφο των στοιχείων ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. 
Και µε αυτήí τη βεβαίωση, µου δόθηκε, επιτέλους, η κάρτα των 10 εισιτήριων, 
συν 1 µπόνους. Γιατί, λοιπόν, αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, από τις αρχές του 
µετρό; 

∆εν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Και δεν φεύγει από το µυαλό µου, ο 
χαρακτηρισµός του Γιάννη Μαρίνου, διευθυντή του τότε εκδιδόµενου «Οικονοµικού 
Ταχυδρόµου»: Το «κράτος αρλούµπα».

é÷èõïðùëåßï “ç Ãïñãüíá”
Óôáýñïò Áë. ×áôæçáíôùíßïõ

Åë. ÂåíéæÝëïõ 79 - ËïõôñÜêé,
ôçë. 27440 28005 - 6937 887324

ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÅÕÊÏËÕÍÓÇ ÓÁÓ, 
ÁÍÁËÁÌÂÁÍÏÕÌÅ ÊÁÉ ÔÏ 

ØÇÓÉÌÏ ÔÙÍ ØÁÑÉÙÍ ÓÁÓ!

ôïõ
Πë. Μνηµατίδη

∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ… ∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ…







Ενόψει των διαδοχικών εκλογών που θα πραγµατοποιηθούν, 
τους επόµενους µήνες, νοµίζω ότι είναι επίκαιρο, αυτό που 
είχα γράψει πριν λίγους µήνες.  Ότι, δηλαδή, θα πρέπει όλοι να 
προσέχουµε και να µη δεχόµαστε να υποτιµούν τη νοηµοσύνη 
µας.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ;
Η στήλη, µέχρι σήµερα, δεν έχει λάβει θέση, στο θέµα της 

συµφωνίας των Πρεσπών.  Είναι, βέβαια, γενικά παραδεκτό ότι 
η κυβέρνηση αγνόησε τη βούληση της µεγάλης πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού, η οποία ήταν αντίθετη.

Είναι δικαίωµα, όσων εξακολουθούν να είναι απέναντι σε 
αυτήν τη συµφωνία, να καταψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και όσους τη 

στήριξαν.  Πόσο λογικό είναι, όµως, να ψηφίσουν ένα κόµµα, το οποίο, όχι µόνο δεν 
έκανε τίποτα ουσιαστικό, για να την αποτρέψει, αλλά και δεν έδειξε να διαφωνεί, στο 
να χρησιµοποιηθεί το όνοµα της Μακεδονίας, από τη γειτονική χώρα;

«ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ∆ΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΠΟΤΕ Η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
∆ιαβάστε τι δήλωσε, µεταξύ άλλων, για το θέµα, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του 

στη Βουλή, ο επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων, Β. Λεβέντης: 
«Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν φέρθηκε, ούτε αυτή, τίµια, στο θέµα της Μακεδονίας.  

Μιλούσε, συνεχώς, για γλώσσα και για ταυτότητα.  Για το όνοµα, δεν µίλησε ποτέ 
η Νέα ∆ηµοκρατία.  Ουσιαστικά, έστρωσε το χαλί της µειοδοσίας.  Ζητήσατε, µια 
φορά, δηµοψήφισµα;  Ζητήσατε κάτι, κάνατε µια σοβαρή προσπάθεια;  Εσείς, και στα 
συλλαλητήρια, µετά φόβου και κόπου πήγατε, όταν είδατε ότι πήγε, πρώτα, ο κόσµος!  
Στην αρχή, είπατε, να πάει όποιος θέλει.  Μετά είπατε ότι δεν µετέχετε σε τέτοια 
πράγµατα και, µετά, συρθήκατε, δια της βίας.  Κάτω από την πίεση της κοινωνίας, 
πήγατε στα συλλαλητήρια.»

«ΣΤΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ»  
«Όµως, έχετε το θράσος να πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη και να λέτε: «Εµείς δεν 

ψηφίσαµε».  Τι δεν ψηφίσατε;  Στρώσατε το χαλί της µειοδοσίας του Τσίπρα!  Αν κάνατε 
αληθινή αντίσταση, δεν θα πέρναγε.  Γιατί φοβόσασταν µήπως, µετά, η «βόµβα» των 
Πρεσπών, αν γίνουν εκλογές, σκάσει στα χέρια σας.   Γιατί οι Αµερικάνοι ήταν ανένδοτοι, 
στο θέµα αυτό.»    

Έχει άδικο;

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ «ΓΚΙΩΝΗ – ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ»
Αντίστοιχα, και στα τοπικά δρώµενα, θα πρέπει όλοι να προσέχουµε και να µη 

δεχόµαστε να υποτιµούν τη νοηµοσύνη µας.  Αυτή ήταν και η ουσία, στα όσα δήλωσε ο τ. 
δήµαρχος, Κ. Λογοθέτης, κατά τη διάρκεια της επίσηµης ανακοίνωσης της υποψηφιότητας 
του συνδυασµού του, στις ∆ηµοτικές εκλογές του Μαΐου.  

Ο κ. Λογοθέτης - τις οµιλίες του οποίου, σε Λουτράκι και Περαχώρα, παρακολούθησαν, 
συνολικά, περίπου 250 συνδηµότες µας - αναφέρθηκε στο έργο της περιόδου 2010-2014, 
όταν ο συνδυασµός του βρισκόταν στη διοίκηση του ∆ήµου.  Παράλληλα, έκανε επίθεση, 
στη «∆ηµοτική Αρχή Γκιώνη – Πρωτοπαππά», όπως τη χαρακτήρισε, κατά τη διάρκεια 
της οµιλίας του.  Μάλιστα, έθεσε κάποια εύλογα ερωτήµατα, για την υποψηφιότητα της 
Μ. Πρωτοπαππά.

«Η κα ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΗΤΑΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ»
Ο Κ. Λογοθέτης ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής:
«Το ερώτηµα είναι, εάν νοµιµοποιούνται όλοι να ασκούν κριτική, στο έργο της 

∆ηµοτικής Αρχής.  Θέλω να είµαι σαφής.  Η παράταξή µας κι εγώ, 
προσωπικά, ζητούσα, επίµονα, έγκυρη θεσµική ενηµέρωση, 
για να µη µπορεί κανείς «να ταΐζει σανό τους πολίτες», όπως 
γράφεται, σήµερα, σε ανακοινώσεις.  Τότε, κανείς δεν ασκούσε 
κριτική, για έλλειµµα ενηµέρωσης και δηµοκρατική λειτουργία.  
Η κα Πρωτοπαππά, όχι ως µια απλή δηµοτική σύµβουλος της 
συµπολίτευσης, αλλά ως, µέχρι πρόσφατα, αναπληρώτρια 
του ∆ηµάρχου, του κ. Γκιώνη, αποκάλυψε η ίδια, πριν λίγες 
µέρες, σε ανακοίνωσή της, ότι ο κ. Γκιώνης «ταΐζει σανό τους 
δηµότες».  ∆ηλαδή, λέει ότι η ίδια «ταΐζει σανό» τους δηµότες, 
επειδή και η ίδια ήταν εκεί.  

Όταν η παράταξή µας κι εγώ, προσωπικά, µιλούσα για εγκατάλειψη του δήµου 
µας, για απραξία της δηµοτικής αρχής και για πλήρη αδιαφορία, η κα Πρωτοπαππά, ως 
Αναπληρώτρια του ∆ηµάρχου, υπερασπιζόταν, και µε το παραπάνω, το έργο, δηλαδή το 
«µη έργο» της δηµοτικής αρχής, µιας διοίκησης που έφερε, µέχρι πολύ πρόσφατα, για 
σχεδόν πέντε χρόνια, τις δύο υπογραφές:  του κ. Γκιώνη και της κας Πρωτοπαππά.

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: «ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, κα ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ»
Και, σήµερα, η κα Πρωτοπαππά δηλώνει πως «µετανοεί» που στήριξε, από το 2010 - 

για εννέα, δηλαδή, χρόνια - τον κ. Γκιώνη.  Χαιρετίζουµε, αυτήν τη µετάνοια.  Χαιρετίζουµε 
που η ίδια προσχωρεί, σήµερα, στη δική µας κριτική, για τη δική της θητεία, τη θητεία 
Γκιώνη – Πρωτοπαππά.  Όµως, είναι καλό και χρήσιµο, η µετάνοια να συνοδευτεί, από 
ουσιαστική αυτοκριτική.  Γιατί 9 χρόνια είναι πολλά.  Είναι πάρα πολλά, για να διαπράξει 
κάποιος λάθος.  Αυτός που, σήµερα, µετανοιωµένος, ζητά την ψήφο, για να διοικήσει την 
επόµενη µέρα.  

Θέτω, λοιπόν, όπως και όλοι µας, το ερώτηµα και ζητώ µια απάντηση:  Ο κ. Γκιώνης, 
από πότε και µετά, έγινε «δήµαρχος αδιαφανής, που ταΐζει σανό τους δηµότες, 
αντιδηµοκρατικός και χωρίς έργο»;  Από πότε και µετά, η δηµοτική αρχή σταµάτησε 
να είναι ικανή να υλοποιεί έργο για τους πολίτες;  «Πολιτική πνευµονία» έπαθαν, 
ξαφνικά, πριν τέσσερις µήνες, και έπεσαν σε κώµα, ενώ πριν ήταν ζωντανοί, ενεργοί και 
ενεργητικοί, σε έργα και δράσεις, δηµοκρατικοί και ανοιχτοί στην ενηµέρωση;»   

ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΛΑΓΗΚΑΤΕ;
Κάποιοι φίλοι της «Α» εξεπλάγησαν, όταν είδαν το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας, 

σχετικά µε την προεκλογική συγκέντρωση του Γ. Γκιώνη και της «Παρέµβασης», στο 
Αλεξάνδρειο Συνεδριακό.  «Από πού προκύπτει το ερώτηµα που κάνατε, αν θα υπάρξει 
δεύτερος γύρος;», µε ρώτησε ο φίλος µου ο Γιάννης.

Η απάντηση είναι πολύ απλή.  Η «Α» καταγράφει γεγονότα και κάνει συγκρίσεις.  
Ούτε δηµοσκόποι είµαστε, ούτε µπορούµε να προβλέψουµε το µέλλον.  Όµως, δεν 
µπορούµε να µην πάρουµε, πολύ σοβαρά, υπόψη τα εξής:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, ΧΩΡΙΣ «ΒΑΡΙ∆ΙΑ»
Πρώτον, ο Γ. Γκιώνης, ίσως για πρώτη φορά, έχει 

ένα ψηφοδέλτιο απαλλαγµένο, από αυτούς που οι 
δηµότες αποκαλούν, «βαρίδια».  Περιλαµβάνει νέους και 
αξιόλογους συνδηµότες µας, σε συνδυασµό µε έµπειρους 
αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι έχουν την «έξωθεν καλή 
µαρτυρία».  ∆εν µπορεί, για παράδειγµα, να αµφισβητηθεί 
ότι, στην περίοδο που αντιδήµαρχος καθαριότητας ήταν 
ο Νίκος Μαστρογιάννης, το Λουτράκι ήταν πεντακάθαρο, 
σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη, λίγα χρόνια µετά, όταν 
αντιδήµαρχος καθαριότητας ανέλαβε η Μ. Πρωτοπαππά.

∆ΙΠΛΑΣΙΟ ΚΟΣΜΟ, ΑΠΟ Ο,ΤΙ Ο ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ 38%
Το δεύτερο δεδοµένο είναι η εντυπωσιακή, σε όγκο και παλµό, συγκέντρωση 

στο «Αλεξάνδρειο», στην οποία παρευρέθηκαν, περίπου, 600 συνδηµότες µας.  Θα 
θυµίσω ότι, επί «παντοκρατορίας» Παύλου, το 2006, η προεκλογική συγκέντρωση του 
τότε δηµάρχου έγινε στο Πνευµατικό Κέντρο.  Μάλιστα, στον αύλειο χώρο υπήρχε 
γιγαντοοθόνη, ακόµη και µπουφές, για τους παρευρισκόµενους.

Παρ’ όλα αυτά, δεν προσήλθαν πάνω από 300 άτοµα.  Και ο Π. Παύλου έλαβε 38%, 
στις εκλογές οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν, λίγους µήνες µετά.

Αυτήν τη φορά, κάντε τις συγκρίσεις, µόνοι σας.

ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΕ, ΠΑΝΤΟΤΕ, ΣΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ
Για άλλη µια τετραετία, υποψήφιος µε την «Παρέµβαση» 

θα είναι ο Γ. Ρουµελιώτης.  Ανεξαρτήτως µε την άποψη που 
µπορεί να έχει, οποιοσδήποτε, για το έργο του, πρέπει 
να γραφεί το εξής:  Ο Γ. Ρουµελιώτης, όπως έκανε πάντα, 
στήριξε το Γ. Γκιώνη στα δύσκολα.  Κι αυτήν τη φορά, η 
«καυτή πατάτα» ήταν η θέση του Προέδρου της Λουτράκι 
Α.Ε.  Την ανέλαβε, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε µια περίοδο που 
λίγοι θα δέχονταν να το κάνουν.

ΟΙ «ΡΑΓΙΑ∆ΕΣ»

ôïõ
Π. Μνηµατίδη

Το Γραφείο ∆ιαχείρισης του Σπύρου Κολλιάκου, µε την πολυετή 
ενασχόλησή του, τον άρτιο εξοπλισµό και το έµπειρο ανθρώπινο 
δυναµικό, σας εγγυάται την υψηλότερη ποιότητα στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν:  έκδοση, διανοµή και 
είσπραξη κοινοχρήστων, έλεγχο και τήρηση της καθαριότητας, 
µε ασφαλισµένο προσωπικό και δελτίο επίσκεψης, διεκπεραίωση 
υποχρεώσεων προς κοινωφελείς οργανισµούς και προς τρίτους, 
απολύµανση – µυοκτονία, µε διασφαλισµένη εγγύηση, άµεση 24ωρη 
υποστήριξη, για όποια βλάβη παρουσιαστεί και νοµική στήριξη, σε 
θέµατα διαχείρισης (διεκδίκηση κοινόχρηστων οφειλών).  Όλα 
αυτά, σε πολύ προσιτές τιµές!

Το γραφείο του Σπύρου Κολλιάκου βρίσκεται στην συµβολή των 
οδών Κολοκοτρώνη 20Α και Μπολέτη, τα τηλέφωνά του είναι 2744 
300678, 882, και 6947 877200 

και το email: diaxeiristikikolliakos@yahoo.gr  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Ανακοινώθηκε, επίσηµα, η υποψηφιότητα του Η. 

Κοφινά, ως Περιφερειακού Συµβούλου.  Ο «γιατρός» 
συντάσσεται µε την παράταξη «Νέοι ∆ρόµοι για 
την Πελοπόννησο», του Γ. ∆έδε.  Ήταν η καλύτερη 
δυνατή επιλογή για το συνδυασµό, στην περιοχή µας.  
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο Ηλίας χαίρει εκτίµησης, 
από πολλούς συνδηµότες µας, ανεξαρτήτως των 

πολιτικών ή κοµµατικών σχηµατισµών, τους οποίους στηρίζουν, στην κεντρική 
πολιτική σκηνή.

Γ. ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ: «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΖΗΤΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ»
Ενδεικτική των ιδεών και των προθέσεών του, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

ήταν η συνέντευξη του Γιάννη Ροτζιώκου, υποψήφιου µε το συνδυασµό του 
Π. Τατούλη,  στην εκποµπή «9 Live».  Ο κ. Ροτζιώκος αναφερόταν, διαρκώς, 
στα θέµατα καθηµερινότητας του πολίτη, στα οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση, 
δηλώνοντας, χαρακτηριστικά:

«Η καθηµερινότητα είναι αυτή που οι Έλληνες 
δεν µπορούν να υποφέρουν άλλο.  Γι’ αυτό χάθηκε η 
εµπιστοσύνη, στην κεντρική πολιτική σκηνή.  Υπάρχουν 
άνθρωποι που λένε πολλά και, την επόµενη µέρα, 
φεύγουν ή παίρνουν κάποιες καρέκλες και συνεχίζουν, 
µε την ίδια λογική.      

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να κερδίσει το «στοίχηµα» 
της καθηµερινότητας.  Αυτό θέλουν και οι πολίτες, γι’ 
αυτό και µας τιµούν, µε την ψήφο τους.  Και, την επόµενη 
µέρα, ανεξαρτήτως από το αν εκλεγούµε, πρέπει να 
είµαστε παρόντες, δίπλα τους.  Πρέπει να ξεκινήσουµε 
να υλοποιούµε, τουλάχιστον, τα βασικά.  Ο κόσµος δεν 

ζητάει πολλά.  Ζητάει, για παράδειγµα, να έχει ασφάλεια, 
ζητάει να βρει ανταπόκριση, όταν αρρωσταίνει.  Στους πολίτες, ανήκει ένα 
σύστηµα Υγείας, στο οποίο δεν θα είναι υποτελείς, δεν θα παρακαλούν. 

Από την Αυτοδιοίκηση πρέπει να ξεκινήσουµε και να φτιάξουµε το καινούριο 
πολιτικό σύστηµα.  Η αυτοδιοίκηση έρχεται να καλύψει όλες τις αδυναµίες 
της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν έχει συνειδητοποιήσει τα 
προβλήµατα της καθηµερινότητας, την οποία θα πρέπει να προσπαθήσουµε να 
βελτιώσουµε.» 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ:  Εθν.Ανεξαρτησίας 58 τ.κ. 20100
Τηλ: 27410 72292 κιν.6947635686

ΠΑΤΡΑ: Αράτου 51-53 τ.κ.26221
Τηλ: 2610 240553 κιν.6942446145 

e-mail:  tech.team.aggroup@gmail.com, aggroup@otenet.gr

ΤΣΙΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (djsoleist)

Υπηρεσίες µουσικής και φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων, συνεδρίων και Live µουσικών σκηνών.  

Χονδρικό εµπόριο συστηµάτων ήχου επαγγελµατικών 
χώρων και ξενοδοχείων.
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ÔÏÕ Ð. ÔÁÔÏÕËÇ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 
• Γεννήθηκε το 1968 και µεγάλωσε στην Κόρινθο, όπου και 

αποφοίτησε, από το 1ο Λύκειο Κορίνθου.
• Πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master), στον 
Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό Πόλεων και Κτιρίων, του Πανεπιστηµίου 
Πατρών.

• Γενικός Γραµµατέας του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
παραρτήµατος Πελοποννήσου, ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος και Ιονίων 
Νήσων 2011-2018.

• Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών (κατηγορίας Α΄) του Κέντρου 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), µελετών σχετικών µε την 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

• Από το 1997 διατηρεί ∆ασο-Τεχνικό γραφείο στην Κόρινθο. 
• Εκπαιδευτής σεµιναρίων, µε θεµατικές ενότητες Αρχιτεκτονικής 

τοπίου – Ανθοκοµίας, ∆ασοπροστασίας και Αγροτικής ανάπτυξης. 
• Εκλεγµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, µε το συνδυασµό «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», από το έτος 
2014.

• Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, µε αρµοδιότητα «Πρωτογενής 
Τοµέας και ∆ασική Πολιτική», από τον Ιούνιο του 2017.

• Παντρεµένος µε τη ∆ικηγόρο Πέννυ Επιβατινού. Έχει τρία 
παιδιά. 



Του Γιώργου Κανελλόπουλου*

Αξίζει τον κόπο, ένας περίπατος στην ανθρωπογεωγραφία των επικείµενων 
Περιφερειακών εκλογών και, ιδιαίτερα, ανάµεσα στα ονόµατα των, µέχρι τώρα, 
γνωστών υποψηφίων, για τη θέση του επικεφαλής. Έχουν εκδηλωθεί οι υποψηφιότητες 
των κ.κ. Πέτρου Τατούλη, Γιώργου ∆έδε, Παναγιώτη Νίκα, Νίκου Γόντικα, ∆ηµήτρη 
Μπουντρούκα, ∆ηµήτρη Σαραβάκου, ενώ αναµένεται να ανακοινώσουν δύο, τουλάχιστον, 
ακόµα συνδυασµοί, µε προσανατολισµό στην οικολογία και τον πολιτικό χώρο της 
αυτοονοµαζόµενης “Ανταρσίας”.

Ο κ. ∆έδες υποστηρίζεται από την πολιτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Νίκας από 
το κόµµα της Ν∆, ο κ. Μπουντρούκας από το ΚΙΝΑΛ, ο κ. Γόντικας από το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα Ελλάδας,  ενώ η υποψηφιότητα του κ. Τατούλη κινείται - και αυτήν τη φορά - πέρα 
και πάνω από κοµµατικές δεσµεύσεις.

Αν αξίζει κάτι να σχολιαστεί, από το κοµµατικό χρώµα των υποψηφιοτήτων, είναι 
ότι, στις µέρες που ζούµε, υπάρχει το ερώτηµα, εάν η υποστήριξη αποτελεί θετικό ή 
αρνητικό πρόσηµο. Ή, για να το θέσουµε αλλιώς: γιατί τα κόµµατα έχουν τόσο πολύ την 
ανάγκη να στήνουν κοµµατικούς υποψήφιους ή, ακόµα περισσότερο, γιατί οι υποψήφιοι, 
για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, επιζητούν , επιδιώκουν, καταδέχονται την πρόσδεσή 
τους, σε ένα κοµµατικό άρµα; 

Το καθένα, από τα πρόσωπα των υποψηφίων, διαθέτει µια διαδροµή στα δηµόσια 
πράγµατα, η οποία - καλό είναι - να µην ξεχνιέται.

Ο κ. ∆έδες, στην προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση, για το ίδιο δηµόσιο αξίωµα, 
ήταν ξανά υποψήφιος, αλλά µε την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Νίκας εκλέχθηκε 
δήµαρχος, στην πόλη της Καλαµάτας, µε τη βοήθεια της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. 
Γόντικας ήταν, και πάλι, υποψήφιος για την ίδια θέση, υποστηριζόµενος από το ίδιο 
κόµµα, ο κ. Σαραβάκος συνέπλευσε µε την Ένωση Κεντρώων, ενώ ο κ. Μπουντρούκας 
κατέρχεται, για πρώτη φορά, ως υποψήφιος. Ο κ. Τατούλης διεκδικεί, για τρίτη φορά, τη 
θέση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, χωρίς να αιτηθεί την υποστήριξη από κεντρικό 
πολιτικό µηχανισµό.  Αυτό συµβαίνει, παρά το γεγονός ότι διαθέτει κοµµατική ένταξη 
και παρά τη στήριξη, την πρώτη φορά, από τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο και, τη δεύτερη, και από τη Ν∆, από τη µήτρα της οποίας 
και προέρχεται.

Στις προηγούµενες εκλογές, ο κ. ∆έδες εκλέχθηκε περιφερειακός σύµβουλος.  
Παραιτήθηκε από τη θέση του και διορίστηκε, από το ΣΥΡΙΖΑ, γενικός γραµµατέας 
στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.  Εµφανίστηκε, ξαφνικά, πριν ένα µήνα, να 
επιζητά, εκ νέου, υποψηφιότητα στην Περιφέρεια, αυτήν τη φορά, µε τη στήριξη της 
κυβερνητικής παράταξης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ τού 
παρέχει πολιτική και κοµµατική υποστήριξη, ενώ, από θέση αρχής, είναι αντίθετο µε 
συµπεριφορές απαξίωσης των οργάνων της αυτοδιοίκησης, όπως αυτή που επέδειξε ο κ. 
∆έδες, απέναντι στο όργανο για το οποίο τον εξέλεξε ο λαός, για να τον εκπροσωπήσει. 

Η Ν∆ αντιπάλεψε τον κ. Τατούλη, σε βασικές του επιλογές, όπως αυτή για την επίλυση 
του ζητήµατος των σκουπιδιών, παρότι, πολιτικά, η λύση «Τατούλη» ανήκει, ιδεολογικά, 
στη δική της φαρέτρα ιδεών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εναντιώθηκε κι αυτός στη λύση του ιδίου θέµατος, 
µέχρι τη µέρα που ήρθε η κυβέρνησή του και δέχθηκε, ως µόνη ρεαλιστική, τη λύση 
«Τατούλη».

Η περίπτωση του κ. Νίκα δεν ξεφεύγει από την «καραµπινάτη» στενά κοµµατική 
υποψηφιότητα, στα ασφυκτικά όρια ενός ιδεολογικά παρηκµασµένου κόµµατος, παρότι 
ο ίδιος, µε τις θητείες του, στο ∆ήµο Καλαµάτας, φαινόταν να ξεπερνά το κοµµατικό 
κέλυφος. Υποστηρίζει τη λύση Τατούλη, για τα σκουπίδια, έχει την ίδια θέση, για 
το αεροδρόµιο Καλαµάτας, κινήθηκε εντός της λογικής της Περιφέρειας, για τη 
εξωστρέφεια, δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό, για την Τράπεζα Πελοποννήσου που 
«στήνει» ο Τατούλης, µε τους Γερµανούς. Προσωπικά, δυσκολεύοµαι να διακρίνω 
περιφερειακή ταυτότητα.

∆ιαφορετική, από τις παραπάνω «ανορθογραφίες», ήταν η συνεπής στάση του κ. 
Γόντικα και του κόµµατός του.  Τήρησαν µια στάση έντιµης και σταθερής κριτικής, αλλά 
και αδιάλειπτης παρουσίας, στο Περιφερειακό Συµβούλιο, υπερασπιζόµενοι, µε την 
ιδιαιτερότητα της δικής τους µατιάς, τις αξιώσεις των ψηφοφόρων τους.

Ο κ. Σαραβάκος αποτελεί µια αξιοπρεπή πολιτική παρουσία, µε κεντροδεξιές 
καταβολές (πρώην στέλεχος της Ν∆) και πολυετή αυτοδιοικητική παρουσία.

Το ΚΙΝΑΛ δεν κατάφερε να εξηγήσει, γιατί επέλεξε να υποστηρίξει δική του 
επιλογή, εκείνη του συµπαθούς κ. Μπουντρούκα, ενώ τα περισσότερα, τα καλύτερα, 
τα πλέον δοκιµασµένα στελέχη του, συνεργάστηκαν και συνεργάζονται, ανέφελα, µε 
τον κ. Τατούλη.

Όσοι ταχθήκαµε, από διάφορες πολιτικές, επαγγελµατικές και κοινωνικές εστίες, το 
2010, υπέρ του κ. Τατούλη, βλέποντας, τώρα, ότι το µόνο που µπορούν να καταλογίσουν 
οι αντίπαλοί του, στην 9ετή θητεία του, είναι ότι υπήρξε ατίθασος απέναντι σε κοµµατικές 
εξαρτÞσεις και εντολές «βαρόνων» της περιοχής, αισθανόµαστε δικαιωµένοι.  
∆ικαιωµένοι και έτοιµοι, µε όλο το ηθικό πλεονέκτηµα που µας επιδικάζει η πίστη και µόνο 
του επικεφαλής του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου στην Πελοπόννησο, να ξανακερδίσουµε 
τις εκλογές, κόντρα σε όλους τους κοµµατικούς στρατούς. ∆ιαθέτουµε επίγνωση της 
βαρύτητας του πολιτικού εγχειρήµατος, το οποίο, ταυτόχρονα, είναι τόσο απλό: Είναι 
η φιλοδοξία να δείξουµε ότι άνθρωποι, µε διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά µε 
πίστη στη δηµοκρατική αρχή της προσήλωσης στο διάλογο, οµονοούµε και στηρίζουµε 
την περιοχή µας, όπως εµείς νοµίζουµε και όχι όπως υπαγορεύουν τα κόµµατα του 
κεντρικού υδροκέφαλου κράτους. 

*Ο Γιώργος Κανελλόπουλος υπήρξε Νοµάρχης Λακωνίας, Περιφερειακός 
∆ιευθυντής Αργολίδας, ιδρυτής του Σ∆ΟΕ και Γενικός Γραµµατέας, στα υπουργεία 
Οικονοµικών και Γεωργίας.  

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οι εποχές αλλάζουν. Ο κόσµος, συνηθίζουµε να λέµε ότι πηγαίνει µπροστά. Ότι 
εξελίσσεται. Στο Λουτράκι, δυστυχώς, τα πράγµατα είναι διαφορετικά.

∆ε µάθαµε ποτέ από τα λάθη µας, δεν αντιλαµβανόµαστε ποý βρισκόµαστε και 
οµιλούµε, δεν προάγουµε πολιτισµό. ∆υστυχώς, έχουµε χάσει το µέτρο, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται…

Το µόνο που ενδιαφέρει κάποιους είναι η υφαρπαγή ψήφων, ο λαϊκισµός, η διεκδίκηση 
αξιωµάτων και η κατάκτηση αυτών. Όχι µε πολιτισµό, όχι µε ήθος. Όχι µε προτάσεις, όχι 
µε όραµα. Το µόνο που ενδιαφέρει είναι η λασπολογία.  Χωρίς όρια, χωρίς φραγµούς, 
χωρίς φιλότιµο.

Υποτιµώντας τη νοηµοσύνη των απλών πολιτών που ευελπιστούν, πάντα, σε µια 
καλύτερη κοινωνία, για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Καµµιά διάθεση δεν έχουµε να έρθουµε σε αντιπαράθεση, µε κανέναν. Γράφουµε 
την προσωπική µας άποψη, τόσο απλά, µε το δικαίωµα που έχουµε, ως δηµότες και ως 
ψηφοφόροι. Και όλοι κρινόµαστε.

Όµως, αυτό το προεκλογικό κλίµα είναι επικίνδυνο. Αυτό το κλίµα πόλωσης που 
θέλουν κάποιοι να δηµιουργήσουν, είναι εκτροχιασµός της δηµοκρατίας. Οι πολίτες 
µπορεί, για διάφορους λόγους, να µην εκφράζονται δηµόσια, µπορεί να µη συµµετέχουν, 
µπορεί να απαξιώνουν και αυτοί, µπορεί να µη θέλουν, πλέον, να ακούσουν, µπορεί να 
βαρέθηκαν τις φρούδες ελπίδες, πολλά µπορεί. Αλλά αντιλαµβάνονται, γνωρίζουν. ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ, µε αυτήν την κατάσταση. Και, αν συνεχιστεί, απλώς, θα σας γυρίσουν την 
πλάτη.

Και αυτό είναι επικίνδυνο. ∆ιότι, στη λογική της άρνησης και της ισοπέδωσης (όλοι 
ίδιοι είναι, π.χ.) θα αποκλειστούν αξιόλογοι, που πρέπει να έχουν θέση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.

Ιδιαίτερη, λοιπόν, προσοχή χρειάζεται από τους υποψηφίους δηµάρχους και τις 
«αυλές» τους. Ρίξτε τους τόνους, γιατί µόνο κακό προκαλείτε. Ο ∆ήµος δεν είναι κανενός. 
Είναι ΟΛΩΝ. Κυρίαρχοι είναι οι πολίτες. Αυτοί αποφασίζουν. ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ. Μην 
τους υποτιµάτε. ∆εν πείθετε κανέναν, µε προεκλογικές ρουκέτες και τεχνάσµατα.  Η  
προπαγάνδα, η πολιτική µισαλλοδοξία και η ρητορική µίσους, γίνονται αντιληπτές. 

Και το χειρότερο; Προσπαθούν να πείσουν ότι όλα γίνονται, στα πλαίσια µιας 
ισορροπηµένης, δίκαιης, δηµόσιας συζήτησης και επιχειρηµατολογίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κάπως έτσι αρχίζει ο φανατισµός.

Όσο για εσάς που αναρωτιέστε ή «διαπιστώνετε µε λύπη», ότι η νεολαία έχει 

γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, ότι η νέα γενιά γίνεται ολοένα και περισσότερο 
«απολιτίκ» κι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει, πως οι πολιτικοί είναι 
επαγγελµατίες ψεύτες, µην αναρωτιέστε άλλο και µην παριστάνετε τις «κλαίουσες 
ιτιές». Κάποιοι από εσάς έχετε απαξιώσει το ρόλο του πολιτικού, κατρακυλάτε, κάθε 
µέρα και πιο χαµηλά, για να απευθυνθείτε, στα χαµηλότερα ένστικτα του, εν δυνάµει, 
ψηφοφόρου σας, τάζοντας, βρίζοντας, χυδαιολογώντας, λαϊκίζοντας.

Οι εκλογές, στις 26 Μάη, θα έχουν τελειώσει. ∆εν θα κρατήσουν για πάντα. Κάποιοι 
ξεχνούν πως, µετά τις εκλογές, υπάρχει και επόµενη µέρα. Κάποιοι ξεχνούν ότι ζούµε 
σε µια µικρή πόλη… Και ό,τι σπείραµε θα θερίσουµε…

Στο ∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ της Γιάλτας συµµετέχει, ως οµιλητής, στο πάνελ 
του ∆ιεθνούς Κινήµατος για τον Εργασιακό Αθλητισµό, ο συµπολίτης µας και πρόεδρος 
του Τουριστικού Οργανισµού Λουτρακίου κ. Σπύρος Καραβούλης, µε σκοπό να προβάλει 
τους επερχόµενους παγκόσµιους αγώνες εργασιακού αθλητισµού που θα διεξαχθούν 
στην Αθήνα, το 2020.

Το φόρουµ, το οποίο, το 2018, προσέλκυσε περισσότερους από 600 ξένους 
επισκέπτες, από περισσότερες από 70 χώρες, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση της 
∆ηµοκρατίας της Κριµαίας και 
το Ταµείο ∆ιεθνούς Οικονοµικού 
Φόρουµ της Γιάλτας, µε την 
υποστήριξη της κυβέρνησης του 
Ρώσου προέδρου.

Περιλαµβάνει συναντήσεις 
σχετικά µε τη διεθνή συνεργασία, 
τις επενδύσεις, τον τουρισµό, 
τα έργα περιφερειακής 
ανάπτυξης, την οικονοµία και τη 
χρηµατοδότηση, τα ακίνητα και 
τα κατασκευαστικά έργα.

loutrakiblog.gr

ÌÅ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ΤΟΥ LOUTRAKIBLOG 

Σηµείωση έκδοσης: Το άρθρο του κ. Κανελλόπουλου óôÜëèçêå óôçí “Á”, λίγο πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Πετράκου, ο οποίος στηρίζεται από τη ΛÁ.Å.
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ΤΟ ANIMAL HOUSE …ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ!
To Animal House µεγÜëùóå. Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια, στα οποία οι φίλοι των 

ζώων το έχουν περιβάλει µε εµπιστοσύνη, παραµένοντας στην ίδια διεύθυνση, αλλά σε 
µεγαλύτερο êáé áíáíåùìÝíï χώρο, ìáò öέρνει πολλές εκπλήξεις, όπως καινούριες 
τροφές για σκύλους, γάτες, πουλιά και τρωκτικά.

∆εν ξεχνάµε, βέβαια, ότι η πολυετής εµπειρία του ιδιοκτήτη του Animal House, 
Νίκου ∆εφεράνου, στο χώρο και η συνεργασία µε κτηνιάτρους, έµπειρους εκπαιδευτές 
και διατροφολόγους, έχουν εξασφαλίσει τις πλέον ισορροπηµένες τροφές και 
δίαιτες, για όλα τα ζώα.  Με δικές του εισαγωγές εξειδικευµένων προϊόντων, όπως 
λουριά, αξεσουάρ , παιχνίδια, ισορροπηµένες τροφές και κλινικές δίαιτες, καλύπτει, 
µε κάθε ασφάλεια, τις διατροφικές ανάγκες όλων των φυλών, σε όλα τα στάδια της 
ζωής τους. Σε συνδυασµό µε άρτια εξοπλισµένες εγκαταστάσεις, για τη φιλοξενία – 
εκπαίδευση, και την 24ωρη κτηνιατρική κάλυψη, το Animal House εγγυάται την καλή 
υγεία και την µακροζωΐα των ζώων µας.

∆εν σταµατάµε, όµως, εδώ: Το Animal House, προσφέρει, επίσης, παροχές, όπως:
∆ωρεάν σεµινάρια συµπεριφοράς ζώων, ειδικές κατασκευές κλουβιών, κ.λπ.
Εξειδικευµένο προσωπικό κατασκευής και συντήρησης ενυδρείων – λιµνών.

Παράδοση στο χώρο σας, όλων των προϊόντων.

Με κύριο στόχο µας, την καλύτερη δυνατή φροντίδα και υγεία του τετράποδου φίλου σας, 
δηµιουργήσαµε ένα πλήρως εξοπλισµένο και αναπτυσσόµενο κτηνιατρείο. Η σωστή 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία είναι ο πρωταρχικός µας στόχος, µε εξατοµικευµένες 
λύσεις, υψηλή ποιότητα κτηνιατρικών υπηρεσιών, στεγασµένα πάντα µε την αγάπη µας 
για τους µικρούς µας φίλους, τις γνώσεις και την εµπειρία µας. 

Στο κτηνιατρείο µας λειτουργεί τµήµα προληπτικής κτηνιατρικής, παθολογίας, 
χειρουργικής µαλακών µορίων - µε χρήση αναισθητικής µηχανής, οδοντιατρικού και 
ακτινολογικού ελέγχου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εργαστηριακών εξετάσεων, σε 
συνεργασία µε εξειδικευµένα κτηνιατρικά εργαστήρια. Συγχρόνως, υπάρχει τµήµα 
καλλωπισµού, µε ευρύ φάσµα υπηρεσιών.

Το Κτηνιατρείο λειτουργεί στην Υψηλάντου 29, στο Λουτράκι. Υπεύθυνη είναι η 
κτηνίατρος Μπελιβάνη Μαρία.

PET SHOPS - ÊÔÇÍÉÁÔÑÏÉ

ôçò Ìáñßáò ÌðåëéâÜíç - ÊôçíéÜôñïõ D.V.M. Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëßáò

Απώλεια άκρου/άκρων
Για µια γάτα, η απώλεια ενός άκρου δεν είναι τόσο καταστροφική, όσο θα ήταν για 

έναν άνθρωπο. Οι γάτες µε 3 πόδια προσαρµόζονται γρήγορα και εύκολα και είναι, 
συχνά, το ίδιο δραστήριες και ευκίνητες µε τις αρτιµελείς. Αν έχουν χάσει ένα από τα 
µπροστινά τους πόδια, θα χρειάζονται λίγη βοήθεια για το καθάρισµά τους, από την 
πλευρά εκείνη, ιδιαίτερα, στο κεφάλι και το πρόσωπο. Επίσης, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη διατροφή τους, ώστε να διατηρήσουν το σωστό βάρος, καθώς έχουν πια 
µόνο 3 άκρα, στα οποία µοιράζεται το σωµατικό τους βάρος.

Για τις γάτες µε 2 πόδια, τα πράγµατα είναι, βέβαια, κάπως πιο δύσκολα, έχουν 
ωστόσο υπέρ τους την εκπληκτική αίσθηση ισορροπίας τους, που τις βοηθά να 
προσαρµοστούν και να κινούνται ικανοποιητικά, ακόµα και χωρίς ειδικά βοηθήµατα, είτε 
έχουν χάσει τα δύο πόδια από τη µια πλευρά (π.χ. δεξί µπροστινό και δεξί πίσω πόδι), 
είτε διαγώνια (π.χ. δεξί µπροστινό και αριστερό πίσω). Έχουν καταγραφεί πολλές 
περιπτώσεις γατών µε 2 πόδια που καταφέρνουν, όχι µόνο να περπατούν, αλλά ακόµα 
και να πηδούν! Συνήθως, βέβαια, πρόκειται για γατάκια ή νεαρές γάτες. Σε µεγαλύτερες 
ηλικίες, τα πράγµατα είναι λίγο πιο δύσκολα και είναι πιθανό να χρειαστεί κάποια ειδική 
βοηθητική κατασκευή, για να ανακτήσει η γάτα την κινητικότητά της.

Παράλυση
Είναι συχνές, δυστυχώς, οι περιπτώσεις παράλυσης των πίσω άκρων, σε γάτες 

που έχουν τραυµατιστεί στη σπονδυλική στήλη, λόγω ατυχήµατος. Συνήθως, σε αυτές 
τις γάτες, είναι παράλυτη και η ουρά, ενώ, ανάλογα µε τη φύση του τραυµατισµού, 
µπορεί να παρατηρηθεί και απώλεια ελέγχου της κύστης ή/και του εντέρου. Πέρα από 
τα κινητικά τους προβλήµατα, οι γάτες αυτές χρειάζονται τη βοήθεια του ιδιοκτήτη 
τους για το άδειασµα της κύστης και του εντέρου τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κτηνιάτρου. Για τις γάτες που εµφανίζουν και ακράτεια, υπάρχουν ειδικές πάνες. Τέλος, 
για την αποκατάσταση της κινητικότητας των παράλυτων γατών, υπάρχουν εταιρείες 
που σχεδιάζουν ειδικά «καροτσάκια», προσαρµοσµένα στις διαστάσεις και τις ανάγκες 
του κάθε ζώου.

Κινητικές δυσκολίες
Η δυσκολία συντονισµού των κινήσεων σε µια γάτα έχει, συνήθως, νευρολογικά αίτια 

και µπορεί να οφείλεται είτε σε προβλήµατα εκ γενετής (όπως η µόλυνση από κάποιον 
ιό, σε εµβρυϊκή ηλικία, µέσω της µητέρας), είτε σε ατύχηµα (χτύπηµα ή δηλητηρίαση). 
Τα γατάκια που γεννιούνται µε κινητικά προβλήµατα, σε διάφορες διαβαθµίσεις, από 
τρόµο και αστάθεια, µέχρι αταξία (αδυναµία συντονισµού των κινήσεων), µεγαλώνοντας, 
προσαρµόζονται στην ιδιαιτερότητά τους και, αν µεγαλώσουν σε σωστές συνθήκες, µε 

καλή διατροφή (οι βιταµίνες του 
συµπλέγµατος Β βοηθούν πολύ 
στην ανάπτυξη του νευρικού 
συστήµατος), το πρόβληµα 
µπορεί να µειωθεί αισθητά. 
Ωστόσο, σε όλη τη ζωή τους, 
θα παραµείνουν αδέξια και 
µπορεί να είναι ανασφαλή, 
σε νέες καταστάσεις. Εφόσον 
µειωθούν στο ελάχιστο 
οι κίνδυνοι πτώσης και 
ατυχήµατος, οι γάτες αυτές 
ζουν όσο και οι άλλες, και µε 
πολύ καλή ποιότητα ζωής. Οι 
γάτες µε κινητικά προβλήµατα 
βασίζονται πολύ στα νύχια τους, 
για να σκαρφαλώσουν και να σταθεροποιηθούν.  Εποµένως, θα είναι καλό να µην τους τα 
κόβετε. Το δοχείο της άµµου τους θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να διευκολύνει την 
πρόσβασή τους, µε αρκετά ψηλές πλευρές (εκτός από την είσοδο), ώστε να ακουµπούν 
επάνω, αν χρειάζεται, όταν το χρησιµοποιούν. Τα µπολ του φαγητού και του νερού 
τους να είναι αρκετά µεγάλα και αρκετά σταθερά, ώστε να µην τα αναποδογυρίζουν. 
Μεγαλώνοντας, οι γάτες αυτές ανακαλύπτουν µόνες τους διάφορα «κόλπα» που τις 
διευκολύνουν στην καθηµερινότητά τους και γίνονται εντελώς ανεξάρτητες.

Αξίζει τον κόπο η φροντίδα ενός ανάπηρου ζώου;
Σίγουρα ναι! Και για τη γάτα, και για τον άνθρωπο που τη φροντίζει.
Είναι σκληρό να γίνεται ευθανασία σε γάτες που µπορούν να έχουν καλή ποιότητα 

ζωής, αν δεχθούν την κατάλληλη φροντίδα. Ανάλογα µε το είδος και το βαθµό της 
αναπηρίας τους, οι γάτες αυτές ζητούν περισσότερη αφοσίωση και χρόνο από τους 
ανθρώπους που θα τις φροντίσουν, ανταποδίδουν, όµως, την αγάπη που τους δίνεται, 
µε συγκινητικό τρόπο.

Η εκπληκτική προσαρµοστικότητά τους και η θέλησή τους για ζωή, τις βοηθούν να 
αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες, µε επιτυχία, µαθαίνοντας να αξιοποιούν τις υπόλοιπες 
αισθήσεις τους. Εξαρτώνται περισσότερο από τους ιδιοκτήτες τους, σε σχέση µε 
τις άλλες γάτες, κι αυτό τις κάνει πιο αφοσιωµένες και «ανθρωποκεντρικές». Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι γάτες αυτές είναι πάρα πολύ κοινωνικές και επιζητούν, 
συνεχώς, τη συντροφιά. Η σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ µιας γάτας µε ειδικές 
ανάγκες και του ιδιοκτήτη της, είναι πραγµατικά µοναδική.

ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ìÝñïò B’)



ÎÅÑÅÉÓ ÏÔÉ ÔÏ ÍÅÑÏ 
ÅÉÍÁÉ ÐÏËÕÔÉÌÏ!!!

Ä.Å.Õ.Á. 
ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - 

ÁÃÉÙÍ ÈÅÏÄÙÑÙÍ

Μην κάνεις
ξανά...

την πάπια

ΟΙ SISTERS OF MERCY, ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
Οι θρυλικοί The Sisters Of Mercy έρχονται στη Θεσσαλονίκη, µετά από πολλά χρόνια, 

για µια µεγάλη συναυλία. Την Πέµπτη 12 Σεπτεµβρίου, θα εµφανιστούν στο «Fix Factory 
Of Sound» και, την εποµένη 13 Σεπτεµβρίου, στην Αθήνα, στο Γκάζι! 

Ο βρυχηθµός της µεγάλης µηχανής θα ακουστεί ξανά!  Ένα 
από τα σπουδαιότερα συγκροτήµατα που ανέδειξε η post punk 
σκηνή, µε την επιβλητική παρουσία και τη βαριά µελαγχολική 
φωνή του Andrew Eldritch να δίνει, από την αρχή, το στίγµα τους, 
οι Sisters Of Mercy αποτελούν σηµείο αναφοράς του σκοτεινού 
rock ήχου και της dark κουλτούρας, γενικότερα, παρότι έχουν 
κυκλοφορήσει, µόλις, τρία επίσηµα studio albums. Τα «First And 
Last And Always» (1985), «Floodland» (1987), «Vision Thing» 
(1990) θεωρούνται κλασικά, έχοντας σηµαδέψει, όχι µόνο 
την εποχή τους, αλλά και επόµενες γενιές καλλιτεχνών και 
ακροατών.

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΓΟΝΤΖΟΣ
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σγόντζος, 

µετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε, πριν αρκετές ηµέρες. Ο Κώστας, έως 
τις τελευταίες ηµέρες της ζωής του, έκανε ραδιόφωνο στον Atlantis.  Όταν απουσίασε 
αρκετές ηµέρες, χωρίς να έχει ενηµερώσει, οι  άνθρωποι του σταθµού προσπάθησαν να 
επικοινωνήσουν µαζί του, χωρίς αποτέλεσµα. Με την παρουσία αστυνοµίας, άνοιξαν το 
σπίτι του, όπου τον βρήκαν σε λιπόθυµη κατάσταση και τον µετέφεραν σε νοσοκοµείο.  
Εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες κι έδειξε ενθαρρυντικά σηµάδια ανάκαµψης, 
αλλά, τελικά, νικήθηκε από το εγκεφαλικό.   

Ο Κώστας ήταν γνωστός από την παρουσίαση της δηµοφιλούς 
µουσικής εκποµπής «Μουσικό Καλειδοσκόπιο», στην ΕΡΤ, αλλά 
και το επιτυχηµένο «Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα». Το περίεργο είναι 
ότι όλα τα ειδησεογραφικά sites που αναφέρονται στην απώλειά 
του, δίνουν µεγαλύτερο βάρος στην παρουσίαση της εκποµπής 
«Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα», παρά στο «Μουσικό Καλειδοσκόπιο» 
που τον έκανε πολύ δηµοφιλή στη νεολαία (κι όχι µόνο).

Συµµετείχε ενεργά στην παραγωγή, αλλά και παρουσίαση 
του φεστιβάλ «Rock in Athens ‘85» και διηγήθηκε τις εµπειρίες του, στο οµώνυµο βιβλίο 
του Γιώργου Τουρκοβασίλη, 33 χρόνια µετά. Τα τελευταία χρόνια, εργαζόταν στον 
Atlantis 105.2 FM, ως µουσικός παραγωγός. Εργάστηκε, επίσης, στους ραδιοσταθµούς 
ERA 2, ERA sport, Top FM, Ant1 FM, Rock FM, Skyrock και Planet.

ΟΙ SKID ROW ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Για δεύτερη φορά στην καριέρα τους, οι SKID ROW θα επισκεφθούν τη χώρα µας, 

για µία και µοναδική εµφάνιση, στην Αθήνα, στο «Κύτταρο Live», τη ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 
2019. Την πρώτη φορά, το Νοέµβριο του 2007, είχαν αφήσει το κοινό µε ανοιχτό στόµα, 
µε την ενέργειά τους, την απόδοσή τους και, φυσικά, µε το ανεξάντλητο ρεπερτόριό 
τους. Έχοντας στη σύνθεση τους τρία από τα πέντε ιδρυτικά τους µέλη (Rachel Bolan, 
Dave Sabo και Scotti Hill), µεταξύ των οποίων οι βασικοί συνθέτες όλων των µεγάλων 
επιτυχιών τους, 30 ακριβώς χρόνια µετά την κυκλοφορία του ντεµπούτου τους, η Αθήνα 
είναι έτοιµη να δεχτεί ένα από τα µεγαλύτερα hard rock σχήµατα όλων των εποχών, σε 
µια από τις συναυλίες που, είναι βέβαιο, πως θα πεις: «Ήµουν και εγώ εκεί»…

Ïι ειδήσεις αναδηµοσιεύονται µε την άδεια του ROCKMACHINE.GR

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏ 

ROCKMACHINE.GR
• Ôï Rock ñáäéüöùíï óôï Internet

To «Allou Travel Services» είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ταξιδιωτικό 
γραφείο, µε έδρα το Λουτράκι. Με την άρτια οργάνωση και υποδοµή, µε τη 
φαντασία, τη δηµιουργικότητα êáé ôçí åìðåéñßá που διαθέτεé, µπορåß να ó÷åäéÜóåé 
êáé íá προσφέρεé οποιαδήποτε ταξιδιωτική και τουριστική υπηρεσία.

YΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αεροπορικά εισιτήρια, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια (Ιταλία-Ελλάδα), 
κρατήσεις ξενοδοχείων, οργάνωση µεµονωµένων εκδροµών εσωτερικού και 
εξωτερικού, οργανωµένες εκδροµές εσωτερικού και εξωτερικού, ενοικιάσεις 
πούλµαν, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µεταφορές από τα λιµάνια – αεροδρόµια  
στα ξενοδοχεία σας και αντίστροφα, κρουαζιέρες εσωτερικού και εξωτερικού, 
οργάνωση εκδροµών για εταιρείες, συλλόγους, σχολεία, σωµατεία.

ÁÍÁËÁÌÂÁÍÏÕÌÅ:

ÊáôáóêåõÝò êáé ÓõíôçñÞóåéò êÞðùí, ÌåëÝôç êáé Áñ÷éôåêôïíéêÞ, 
Áõôüìáôï Ðüôéóìá, Åñãáóßåò êÞðïõ (êëÜäåìá - êáèáñéóìüò)

ÄéáèÝôïõìå: ìåãÜëç ðïéêéëßá öõôþí åóùôåñéêïý êáé åîùôåñéêïý 
÷þñïõ, ãëÜóôñåò (ðëáóôéêÝò, ðÞëéíåò), ëéðÜóìáôá, ÷þìáôá, äÝíôñá 
êáñðïöüñá, ðçñçíüêáñðá, åóðåñéäïåéäÞ.



ÃÉÁÔÑÏÉ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÌÁÓ

Ο Χειρουργός Οφθαλµίατρος Βασίλης Σ. Λιαράκος είναι Επιµελητής 
στην Οφθαλµολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Είναι 
κάτοχος Master του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιπλωµατούχος της 
Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Οφθαλµολογίας (F.E.B.O.). 

∆ιαθέτει εµπειρία στη διάγνωση, παρακολούθηση και την 
αντιµετώπιση παθήσεων µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Συνεργάζεται 
µε εξειδικευµένα ∆ιαγνωστικά και Θεραπευτικά Κέντρα των Αθηνών.Ôï 
éáôñåßï ôïõ âñßóêåôáé óôçí Óïëùìïý 6, êÜèåôá óôï ðáëéü Äçìáñ÷åßï.  Ôá 
ôçëÝöùíá ãéá ñáíôåâïý åßíáé 27440 62494 êáé 6938 188951.

Óïëùìïý 6, ËïõôñÜêé

e-mail: vsliarakos@gmail.com                     www.liarakoseyes.gr

Ëåùö. Áèçíþí 252
ËïõôñÜêé

(100ì. áðü ôç äéáóôáýñùóç 
   ôçò Ó÷ïëÞò Ìç÷áíéêïý)

ôçë. 27440 61006, fax  27440 61666

ÅñãáóôÞñéï Âéïðáèïëïãßáò
Ìéêñïâéïëïãéêü - Áéìáôïëïãéêü
Áíïóïëïãéêü - Âéï÷çìéêü
Ïñìïíïëïãéêü - TEST PAP
ÔìÞìáôá: ÐÁÉÄÉÊÇÓ ÁÉÌÏËÇØÉÁÓ
      ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÁÉÌÏËÇØÉÁÓ

ÅñãáóôÞñéï Áêôéíïëïãßáò
Õðåñç÷ïãñáöÞìáôá Óþìáôïò
Triplex Áããåßùí
Åëáóôïãñáößá Ìáóôïý
ÐáñáêåíôÞóåéò Èõñïåéäïýò
ÔìÞìá: ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÕÐÅÑÇ×ÙÍ - TRIPLEX

Ëåùö. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ 49
ÍåìÝá

(ðëçóßïí ôïõ Ôá÷õäñïìåßïõ)

ôçë. 27460 22045, fax 27460 23160 
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Ο É. ÊïâÜíçò åßíáé Ïñèïðáéäéêüò ×åéñïõñãüò, åîùôåñéêüò óõíåñãÜôçò ôïõ 
Mediterraneo Hospital Áèçíþí. Ìåôáîý Üëëùí, åéäéêåýåôáé óå áñèñïóêïðÞóåéò  
ãüíáôïò - þìïõ, áñèñïðëáóôéêÝò éó÷ýïõ - ãüíáôïò, ôñáýìáôá - êáêþóåéò êáé 
ðáèÞóåéò ôçò óðïíäõëéêÞò óôÞëçò. 

Ôï éáôñåßï ôïõ âñßóêåôáé óôçí Êïõíôïõñéþôïõ 6, Ýíá óôåíü ìåôÜ ôïí ÏÓÅ, êáé 
ôï ùñÜñéï ëåéôïõñãßáò åßíáé 9 -1 ôï ðñùß êáé 6 - 9 ôï áðüãåõìá. Ôá ôçëÝöùíá 
ôïõ ãéáôñïý åßíáé 27440 23833 êáé 6936 813113. 

Σύλβια Αναϊς ∆ηµητρίου
ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ - ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ

Ισορροπηµένη διατροφή για υγεία και ευεξία - Πρόληψη/
Αντιµετώπιση Παχυσαρκίας - Αύξηση/Βελτίωση Βάρους -  

Παιδική/Εφηβική Παχυσαρκία - ∆ιατροφή για Χορτοφάγους

www.mynutritionist.gr

Πεντέλης 120
Μαρούσι 

ôçë. 213 0050045, êéí. 6947 304107
email: dimitriou.sylvia@gmail.com

Η Σύλβια Αναϊς ∆ηµητρίου είναι ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος, πτυχιούχος 
του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

Ασκεί το επάγγελµα του ∆ιαιτολόγου από το 2008 και είναι µέλος του 
Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων-∆ιατροφολόγων Ελλάδος.

Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÑÙÔÏÐÁÐÁÓ åßíáé ×åéñïõñãüò Ïäïíôßáôñïò êáé Ý÷åé 
ìåôåêðáéäåõèåß óôçí ÁéóèçôéêÞ ÏäïíôéáôñéêÞ.  Ôï éáôñåßï ôïõ âñßóêåôáé óôçí 
êåíôñéêÞ ìáò ëåùöüñï, Åë. ÂåíéæÝëïõ, óôïí áñéèìü 55, ëßãï ìåôÜ ôçí ÔñÜðåæá 
Ðåéñáéþò.  Ôï ôçëÝöùíá ôïõ ãéáôñïý åßíáé 2744 301500 êáé 693 2602166.

Ôçë. 2744 301500
Êéí. 693 2602166, 699 5922554

Εφηµερίδα “Η Αëëáãή óôï ËïõôñÜêé”

Αρ. Φύλλου 123 - Áðñßëéïò 2019
Ιδιοκτήτñéá-Εκδότñéá: Äéïíõóßá 
ÌáñìáñÜ
Έδρα: Áè. Ïéêïíüìïõ 20 - ËïõôñÜêé
Τηλ.:  27440 64392 - 6972 090261
e-mail: alloutr@hotmail.com

Σύµβουλος Έκδοσης: Πë. Μνηµατίδης
ÓõíåñãÜôçò:  Ðüðç Áããåëïðïýëïõ
  (ôçë. 6944464498)

Íïìéêüò Óýìâïõëïò: Ä. Êüëëéáò
Åîùôåñéêüò óõíåñãÜôçò:Ã. ÁëåîáíäñÞò
Εκτύπωση: 
Print Moraris - Áãëáïöþíôïò 1-3-5
Τα επώνυµα άρθρα δεν εκφράζουν
απαραίτητα τη γνώµη τçò εκδότñéáò.
Ευχαριστούµε όλους όσοé µε τα άρθρα 
αλλά και την ανιδιοτελή εργασία τους 
συνέβαλαν στην έκδοση αυτής της 
εφηµερίδας.




