
Ð. ÔÁÔÏÕËÇÓ: ÄýíáìÞ ìïõ, ðÜíôïôå, Þôáí êáé åßíáé ïé ðïëßôåò

• Ç Ðεριφέρεια äåí åßíáé εκλογικό λάφυρο, του ενός ή του άλλου κόµµατος
• Οι παρεµβάσεις µας, στην περιοχή του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων, είναι καθολικές. (óåë. 12)
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ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÁ ÅÑÃÁ
• ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÐÁÑÁËÉÁ, ÁËËÁÆÅÉ ÊÁÉ Ç ÊÅÍÔÑÉÊÇ ËÅÙÖÏÑÏÓ: Áνακοινώθηκε, επίσηµα, 
από το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, η ένταξη της κοινής πρότασης του ∆ήµου, του 
Επιµελητηρίου και του Εµπορικού Συλλόγου, στο πρόγραµµα για τη δηµιουργία ανοιχτών κέντρων 
εµπορίου.   (óåë. 6)

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÅÓÔÉÁÓÇÓ ÊÁÉ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁ

ÈÁ ÄÉÁÖÇÌÉÆÏÕÍ ÔÏ ÍÅÑÏ ÌÁÓ! 
(óåë. 7)

Γ. ΡΟÕÌÅËÉÙÔÇΣ: (óåë. 13)

«ÉÓÔÏÑÉÊÇ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ, ÃÉÁ ÔÏ 
ÈÅÌÁ ÔÇÓ ÐÁÑÁËÉÁÓ»

Ê. ÐÁÍÔÅËÅÏÕ: (óåë. 16)

«ÏÉ ÄÅÓÌÅÕÓÅÉÓ ÌÁÓ ÃÉÍÏÍÔÁÉ 
ÐÑÁÎÅÉÓ» 



ìå ôçí Ðüðç Áããåëïðïýëïõ 

Ôο καλοκαίρι είναι προ των πυλών… Ο κόσµος έχει αρχίσει να επισκέπτεται το 
Λουτράκι, ήδη από την 25η Μαρτίου, ως τον πιο κοντινό προορισµό στην Αθήνα.

Ας το µετρήσουν οι επαγγελµατίες και η δηµοτική αρχή… και ας κοιτάξουν, όλοι 
µαζί, να κάνουν ξανά το Λουτράκι, πόλο έλξης για όλα τα βαλάντια.

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

πάρετε το πρόγραµµά και να προγραµµατίσετε τις εξορµήσεις σας….
Πληροφορίες: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
ΤΗΛ. 27440 21081- 6944533525 - 6972837060 - 6946041655

ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÏÌÏÑÖÉÁÓ
ÊáëïêáéñéíÜ 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.

×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
Óå Üëëï Ýíá ìáãáæß - êüóìçìá, óôçí ðáñáëßá ôïõ Ëïõôñáêßïõ, åðÝíäõóå ï Êþóôáò 

ÌõëùíÜò.  Ôï QUEEN îåêßíçóå, áíáíåùìÝíï, êáé ãéá öÝôïò ôï êáëïêáßñé ôç ëåéôïõñãßá 
ôïõ, êáé óáò ðåñéìÝíåé óôç äéáóôáýñùóç ôùí ïäþí Äáìáóêçíïý êáé Ðïóåéäþíïò.

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.

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ - ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÌÁÓ

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!!!

ÊÑÁÔÇÓÁÌÅ ÔÉÓ ÃÅÕÓÅÉÓ,

ÌÅÉÙÓÁÌÅ ÔÉÓ ÈÅÑÌÉÄÅÓ!

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.



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 ….

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 22, 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 
7, 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.
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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

ΚΟΡΙΝΘΟΣ διαµέρισµα 120 τ.µ., 2ου, προσόψεως, διαµπερές, 3 υ/δ, κατασκευή ‘76, 
τέντες, θέα θάλασσα, αποθήκη 4 τ.µ., ανακαίνιση ‘12, Super Μοναδική Ευκαιρία - 
Πωλείται ∆ιαµέρισµα Αρίστης Κατάστασης σε Κεντρικό Σηµείο, Τριών Υπνοδωµατίων 
µε Βολικές Ντουλάπες & ∆ρύινα Παρκέτα Ποιότητας, Τεράστιο Σαλόνι, Ευρύχωρη 
Κουζίνα µε Ανακαινισµένα Ντουλάπια, Άνετο Μπάνιο µε ∆ύο Πατάρια για Εσωτερικό 
Αποθηκευτικό Χώρο, Βεράντες Εµπρός & Πίσω, Κεντρική Θέρµανση & Κλιµατισµό. 
Ιδανικό για Επαγγελµατική Στέγη: Τεχνικό, Λογιστικό - Φοροτεχνικό ή Ασφαλιστικό 
Γραφείο, Φροντιστήριο, Κοµµωτήριο ή Ιατρείο - Προλάβετε.
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Ουαααάουουου, εκλογές 2019…

Πέρασαν, κιόλας, 5 χρόνια, από τις εκλογές του 2014, στο ∆ήµο  
Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.   Αµείλικτος ο χρόνος, 
φέρνει τα πάντα στο φως…

∆εν κατάλαβα τίποτα, καµιά αλλαγή. Νοµίζω, ούτε και η πόλη 
κατάλαβε κάποια αλλαγή… Εσείς; Καταλάβατε;

Κι όµως, έχουν γίνει αλλαγές που αφορούν τη διεκδίκηση για τις καρέκλες. Αλλάζουν 
τα συναισθήµατα των ανθρώπων, όταν διεκδικούν την εξουσία… Είναι, βλέπεις, γλυκιά 
η άτιµη, είναι πλανεύτρα… Αλλαγές, λοιπόν: πρώην αγαπηµένοι αυτοδιοικητικοί, που ο 
ένας έπινε νερό, στο όνοµα της άλλης, των άλλων, κάποιοι άλλοι που έπιναν νερό για τον 
άλλον, η άλλη που έπινε νερό, για τον άλλον και για τους άλλους… Ουφ, µπερδεύτηκα, 
µωρέ… Θέλω να µε βοηθήσετε, να ξεµπερδευτώ. Πάµε, λοιπόν. Θέλω να µου πείτε, τι 
έχει αλλάξει, τα τελευταία χρόνια, στο Λουτράκι, µε όλους αυτούς που είχαν εκλεγεί, 
το 2014.

Θέλω να µου πείτε: Ήταν όλα καλά, όταν αυτοί που χώρισαν τα αυτοδιοικητικά τους 
τσανάκια και βρίσκονται αντίπαλοι, διοικούσαν µαζί τοοόσα χρόνια και µας τάιζαν, µαζί, 
σανό;

Όταν, στις εκλογές του 2014, µας έλεγαν ότι αυτός ήταν ο ικανότερος να διοικήσει 
το δήµο µας και µας έπεισαν, τελικά. Τώρα δεν είναι;

Πώς γίνεται, τώρα, αυτός να είναι ανίκανος και οι άλλοι να έχουν γίνει ικανότεροι;  
Και αφού ήταν ανίκανος, γιατί δεν τα βρόντηξαν να φύγουν, σε εύλογο χρόνο, ώστε να 
µπορούν, σήµερα, να διεκδικούν την καρέκλα του δηµάρχου;;;

Πώς συµπορεύτηκαν, τόσα χρόνια, και έρχονται, τώρα, να ζητήσουν την ψήφο µας, 
λες και έχουν εµφανιστεί από παρθενογένεση;;;

Όταν µια οµάδα εκλέχθηκε να διοικήσει, τα µέλη της δεν είναι συνυπεύθυνα, για το 
αποτέλεσµα της κοινής τους διοίκησης;

Θα µπορούσα να σας κάνω, ακόµα, πολλές ερωτήσεις, αλλά, µάλλον, δεν έχει 
νόηµα.. Και δεν έχει νόηµα, γιατί, πάλι, σανό θα µοιράσουν. Γιατί..;

Γιατί, για την κατάσταση που επικρατεί, στον υπέροχο ευλογηµένο αυτόν τόπο, 
οι µεγάλοι υπεύθυνοι είναι όλοι αυτοί που, αγκαλιασµένοι αυτοδιοικητικά, για 
πολλά χρόνια, συνδιοίκησαν, συναποφάσιζαν, ψήφιζαν και γνώριζαν τα πάντα… Οι 
ψηφοφόροι-επισκέπτες που δεν ζουν, 365 ηµέρες, στο Λουτράκι, έχουν πλήρη άγνοια 
για την καθηµερινότητα που βιώνουµε οι δηµότες που ζούµε, συνέχεια, στον τόπο 
αυτόν.  Ψηφίζουν, λοιπόν, για κάποια αυτονόητη άσφαλτο που, κάποια στιγµή, τους 
έστρωσαν…

Οι συναισθηµατικοί ψηφοφόροι ψηφίζουν, ανάλογα µε το πού έχει βάλει το παιδί, 
το ανίψι.  Είναι η θεία, ο θείος, ο αδελφός, η αδελφή, ο εξάδελφος, η εξαδέλφη. Και οι 
χειρότεροι ψηφοφόροι; Οι αδιάφοροι και οι επί προσωπικού…

Οι χειρότεροι υποψήφιοι, για µεγάλες και µικρές καρέκλες, είναι αυτοί που 
συνδιοίκησαν και, τώρα, αποποιούνται τις ευθύνες τους.  Αυτοί που επιτρέπουν σε 
υποψήφιους/ες να διασύρουν το Λουτράκι, µέσα από το διαδίκτυο, πανελλαδικά.  Θα 
ήθελα να ξέρω, αν εκλεγεί ο συνδυασµός τους, θα τα κάνουν, όλα αυτά που δεν έκαναν, 
τόσα χρόνια που συνδιοικούσαν, σε µια νύχτα; ∆εν έκαναν τίποτα για το δήµο µας, από 
τις µεγάλες καρέκλες που κάθονταν και, τώρα, έρχονται να σώσουν, από αγάπη, το 
Λουτράκι;;;

Αν νοµίζουν ότι το σανό τον φάγαµε όλοι… ε, τους λέω ότι είναι βαθιά νυχτωµένοι.

Αν είχαν, στην τελική, λύσεις για την ανάπτυξη και ευηµερία του δήµου µας και των 
δηµοτών, γιατί τις κρατούσαν, τόσα χρόνια, επτασφράγιστο µυστικό;

Πάτωσαν το δήµο, σωπαίνοντας και, τώρα, φωνασκούν και ωρύονται, ότι θέλουν να 
τον σώσουν… Μωρέ µπράβο, αγάπη για τον τόπο!

∆εν ήξερα ότι η αγάπη λειτουργεί κατά το δοκούν…
Ταπεινή µου πρόταση είναι:  Υπάρχουν συνδυασµοί που έχουν εξαιρετικές νέες 

υποψηφιότητες, νέους ανθρώπους, άφθαρτους, µε πραγµατικό όραµα και αληθινή 
αγάπη, για να σωθεί το Λουτράκι µας. Ανθρώπους που δεν έχουν αλλοτριωθεί από την 
εξουσία, που δεν έχουν βγάλει κάλους, από τις καρέκλες τις αυτοδιοίκησης. 

Ας τους ψηφίσουµε, µπας και αναστηθεί ο τόπος µας. Και λέω ο τόπος µας, γιατί, 
µετά από τριάντα χρόνια που είµαι µόνιµη κάτοικος, µαζί µε την οικογένειά µου, έχω 
άποψη, έχω το δικαίωµα να οµιλώ, να κρίνω, να λέω ότι το Λουτράκι είναι ο τόπος µου, 
ο τόπος µας, και να απαιτώ και να επιθυµώ, από όλους τους υποψήφιους. 

Το Λουτράκι δεν χρειάζεται βρώµικη αντιπαράθεση, ούτε διασυρµό. Χρειάζεται να 
γίνει, αυτό που πραγµατικά του αξίζει: µια αξιοπρεπής, προσβάσιµη, φιλόξενη, καθαρή, 
λειτουργική σε όλα της, Ευρωπαϊκή Λουτρόπολη. 

Το Λουτράκι µας χρειάζεται και του αξίζει, να το διοικήσουν άφθαρτοι, ακέραιοι, 
ανιδιοτελείς και, το πιο σηµαντικό, να είναι ΑΡΙΣΤΟΙ ΣΕ ΟΛΑ..!  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ!!!

ΠΑΤΜΟΣ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Μεγαλείο, κατάνυξη, ψυχική ηρεµία, 
πνευµατική εξύψωση, είναι λίγα, µόνο, 
από τα συναισθήµατα που σου προκαλεί 
η επίσκεψη, σε ένα από τα πιο ιστορικά 
νησιά της πατρίδας µας. Η Χώρα της 
έχει ανακηρυχθεί µνηµείο παγκόσµιας 
κληρονοµιάς της UNESCO. 

Η Σκάλα, ανεβαίνοντας στη Χώρα, 
έχει το γραφικό λιµάνι της και τις ιστορικές εκκλησιές.  Απ’ 
όποια πλευρά του νησιού και να κοιτάξεις, θα δεις πανέµορφες 
εικόνες, χρυσοκίτρινες παραλίες, µε καταγάλανα νερά και 
εκπληκτικά τοπία. Καθόλου τυχαίο, που το νησί της Πάτµου το 
αποκαλούν «τα Ιεροσόλυµα της Ελλάδας»!

Στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
ο Θεολόγος, σύµφωνα µε τη χριστιανική παράδοση, µετά 
από οράµατα που είδε, έγραψε την περίφηµη «Αποκάλυψη» 
- το τελευταίο βιβλίο της Καινής ∆ιαθήκης - θα γνωρίσουµε 
τη σπηλιά που έµεινε ο Άγιος, θα δούµε πού κοιµόταν και το 
αποτύπωµα του χεριού του, στο σηµείο που κρατούσε για να 
σηκωθεί!

Στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
η οποία χτίστηκε το 1088 µ. Χ., σε στυλ κάστρου, µε 10 
παρεκκλήσια και 99 κελιά για τους µοναχούς, θα δούµε 
ένα  µουσείο, µε σπάνια εκκλησιαστικά κειµήλια και µια 
βιβλιοθήκη µοναδική, µε 890 χειρόγραφους κώδικες και 
13.000 έγγραφα, που αφορούν στην ιστορία της µονής. 

Στην αρχοντική Χώρα της Πάτµου, θα περιπλανηθείτε, 
σε στοές και σοκάκια, ανάµεσα σε επιβλητικά κτίρια 
γοτθικού και νεοκλασικού ρυθµού, που χρονολογούνται, 
ακόµα και από το 16ο αιώνα. Μπορείτε να κολυµπήσετε 
στα κρυστάλλινα νερά, στις παραλίες της Ψιλής Άµµου, 
της Βαγιάς, στις ∆ίδυµες παραλίες ή στο αµµουδερό 
Αγριολίβαδο.

Το νησί της Αποκάλυψης είναι, πραγµατικά, µια 
αποκάλυψη, για όσους το επισκεφτούν, για πρώτη φορά, 
και σας προσκαλούµε, να το ανακαλύψουµε µαζί, σε 
µια όµορφη πενταήµερη εξόρµηση που διοργανώνει το 
γραφείο µας, από 18 έως 22 Ιουνίου, στην εκπληκτική 
Πάτµο..!

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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Το έχω ξαναγράψει. Όµως, επανέρχοµαι. Γιατί 
το πιστεύω. Εµείς οι Έλληνες και έξυπνοι είµαστε 
και προοδευτικοί και εργατικοί. Το έχουν αποδείξει, 
περίτρανα, οι εκπατριζόµενοι, οι οποίοι, οπουδήποτε 
κι αν εγκαταστάθηκαν, και µεγαλούργησαν και έγιναν 
παράδειγµα προς µίµηση.

∆εν είναι µόνο οι σηµερινοί Έλληνες. Ας ανατρέξουµε 
και πολύ πίσω: Ο Χρυσούς αιώνας των Αθηνών. Η Μάχη 
του Μαραθώνα. Οι Θερµοπύλες και οι 300 του Λεωνίδα. 
Η Ναυµαχία της Σαλαµίνας. Ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο 
Αριστοτέλης, ο ∆ιογένης και άλλοι, και άλλοι.

Και, µετά, έχουµε: τις εκστρατείες του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

Και, όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, το 1453, πολλοί 
Έλληνες σοφοί και διανοούµενοι κατέφυγαν σε άλλα κράτη της Ευρώπης και 
συντέλεσαν, σηµαντικά, στην αναγέννηση της Ευρώπης.

Και σηµειώνω ότι εµείς οι Έλληνες, 400 χρόνια σκλαβωµένοι από τους 
Τούρκους, δεν µάθαµε τουρκικά, αλλά, αντίθετα, οι 
Τούρκοι έµαθαν ελληνικά.

Και, µετά, έχουµε την Επανάσταση του 1821. 
Εµείς, οι σκλαβωµένοι Έλληνες, ξεσηκωθήκαµε 
και νικήσαµε τη µεγάλη Οθωµανική αυτοκρατορία. 
Έχουµε, έπειτα, τους Βαλκανικούς πολέµους και 
το ΟΧΙ του Οκτωβρίου 1940. Και έχουµε, ακόµα, το 
κρυφό σχολειό, όπου τα ελληνόπουλα διδάσκονταν 
από τους ιερείς, να διαβάζουν ελληνικά.

Και όλα τα πιο πάνω, συνέβηκαν και, 
ενδεχοµένως, να επαναληφθούν, στο µέλλον. 
Όµως, η αντίδρασή µας θα είναι η ίδια. Γιατί εµείς 
οι Έλληνες είµαστε ΕΘΝΟΣ.  Και «έθνος» σηµαίνει 
το σύνολο των ανθρώπων κοινής καταγωγής, κοινής 
παράδοσης, κοινής ιστορίας και κοινών ηθών και 
εθίµων (Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ, τόµος Β, σελίδα 
487).

Εµείς οι Έλληνες δεν είµαστε λαός.  «Λαός» 
σηµαίνει το σύνολο των κατοίκων ενός τόπου, µιας 
χώρας, πόλης, χωριού, το σύνολο των υπηκόων 
ενός κράτους (Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ, τόµος ΙΓ, 
σελίδα 165).

Βέβαια, ίσως αντιπαραθέσει κάποιος - και 
δικαίως - την καταστροφή του ελληνισµού της 
Μικράς Ασίας, το 1922. Αυτή η καταστροφή, 
όµως, είναι άλλη ιστορία, πολύ µπερδεµένη. Ίσως 
χρειαστεί ειδική ανάλυση, σε άλλο σηµείωµα. 
Αναφέρω, απλώς, ότι ο Βενιζέλος, µε την Ελλάδα 
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, 
καταψηφίστηκε, στις εκλογές του 1920. Άδικο. 
Οι έξι καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν, από το 

κίνηµα του Πλαστήρα. Άδικο. 
Όµως, έχουµε και άλλα χαρακτηριστικά, καλά ή κακά. Είµαστε πρώτοι 

στη µουσική, στο χορό και στα τραγούδια. ∆ιακρινόµαστε για το κάπνισµα, τη 
χρήση αλκοόλ, τα ναρκωτικά και την παχυσαρκία. Είµαστε φοροφυγάδες και 
σπαταλάµε το δηµόσιο χρήµα. Σοβαρό, σοβαρότατο θέµα είναι η µείωση του 
πληθυσµού.  Η υπογεννητικότητα. Η «πρωτιά» στις εκτρώσεις. Η γήρανση 
του πληθυσµού, ως αποτέλεσµα των πιο πάνω. Η εξαγωγή φοιτητών. Ο 
εκπατρισµός επιστηµόνων. Η «πρωτιά» σε τροχαία. 

∆εν είναι δύσκολο να περιορίσουµε τα µειονεκτήµατα αυτά. Το «δεν 
µπορώ», δεν ισχύει. Το «δεν θέλω», ισχύει. Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, 
διότι, όπως είπαµε πιο πάνω, είµαστε έθνος. ∆εν είµαστε λαός.

Υστερόγραφο: παρακολούθησα, πρόσφατα, στον κινηµατογράφο, µια 
αγγλόφωνη ταινία: «Οι βράχοι της Ελευθερίας». Αναφέρεται στην τουρκική 
κατοχή, για 400 χρόνια, της Ελλάδας, τη βάναυση συµπεριφορά των Τούρκων 
και την προετοιµασία της επανάστασης του 1821. Πολύ ενδιαφέρουσα και 
συγκινητική. Να τη δείτε, αν σας τύχει ευκαιρία.

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

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ



Πριν λίγες ηµέρες, παρακολουθούσα την εξαιρετική 
εκποµπή του Αιµίλιου Λιάτσου, στο Kontra Channel.  Η εκποµπή 
µεταδίδεται, από τις 12 µέχρι τις 2 το πρωί, από τη συχνότητα 
του σταθµού, αλλά και από το διαδίκτυο, απ’ όπου µπορούν να την 
παρακολουθήσουν, όσοι συνδηµότες µας κατοικούν σε περιοχές, 
στις οποίες δεν εκπέµπει ο σταθµός.

Στη συγκεκριµένη εκποµπή, καλεσµένος, µεταξύ άλλων, ήταν 
ο Τάκης Μπαλτάκος.  Για όσους δεν τον γνωρίζουν, πρόκειται για 
διακεκριµένο νοµικό, δεξιάς ιδεολογίας, ο οποίος, όπως δήλωσε, 
ξεκίνησε τη δικηγορία, στο δικηγορικό γραφείο του προσωπικού 
δικηγόρου του Κωνσταντίνου Καραµανλή, στο ίδιο γραφείο όπου 
εργάστηκε, επί τέσσερα χρόνια, ο Κώστας Καραµανλής.

∆ιαβάστε, λοιπόν, τι ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο Τάκης 
Μπαλτάκος, ο οποίος, σήµερα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, µε τους ΑΝΕΛ.

«ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ»
«Θα ξεκινήσω, µε την ανάγνωση ενός µικρού κειµένου, από δήλωση που είχε κάνει ο  

Ανδρέας Παπανδρέου, το 1995, µετά από µια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θα διαβάσω κάτι που είπε ένας πολιτικός αρχηγός, τον οποίο η δική µου παράταξη και 
εγώ, προσωπικά, τον πολεµήσαµε, όσο πιο ακραία µπορούσαµε:

«∆εν έχω κανέναν λόγο, να κρύψω από τον ελληνικό λαό την αλήθεια. Θέλω να 
πω ότι είδα, πράγµατι, το «διευθυντήριο» να λειτουργεί.  Τι είναι η ενωµένη Ευρώπη; 
Ποιος την κυβερνά; Ποιον ρόλο παίζουµε, πλέον, ως εθνικές κυβερνήσεις;  Πάµε 
σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναµης, όχι στο βωµό µιας συλλογικής 
δηµοκρατικής διαδικασίας, αλλά στο βωµό των συµφερόντων.  Υπάρχει σαφές σχέδιο, 
για τη µηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα µπορούν να παίξουν, 
δηµοκρατικά, αποτελεσµατικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που µας 
δίνει το διευθυντήριο».»

«Η ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙ»
Μετά την ανάγνωση των δηλώσεων του Α. Παπανδρέου, ο Τ. Μπαλτάκος συνέχισε, 

τονίζοντας τα εξής:
«Μιλάτε για τις παρεµβάσεις Στουρνάρα.  Αυτές οι παρεµβάσεις, οφείλονται στο 

ότι, στην ουσία, δεν έχουµε, αυτήν τη στιγµή, τράπεζα της Ελλάδος. Η τράπεζα της 
Ελλάδος είναι στη Φρανκφούρτη. Ο κόσµος νοµίζει ότι οι εκλογές είναι δηµοσκόπηση, 
για τις εθνικές εκλογές, επειδή έτσι του λένε κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί.  Αυτό, όµως, 
που δεν γνωρίζει ο µέσος λαϊκός άνθρωπος, είναι ότι η τύχη του, πλέον, κατευθύνεται 
από ανθρώπους, τους οποίους δεν έχει δει και δεν έχει ψηφίσει, δεν έχουν εκλεγεί 
από αυτόν.   Αυτήν τη στιγµή, πηγαίνουµε σε µια χώρα, η οποία, στο µέλλον, δεν θα 
έχει πρωθυπουργό, αλλά νοµάρχη. Πηγαίνουµε σε µια χώρα, η οποία θα είναι επαρχία 
ενός ενιαίου κράτους, που θα έχει έδρα τις Βρυξέλλες. Πηγαίνουµε σε µια χώρα, η 
οποία δεν θα έχει εθνική κυριαρχία. Η κυριαρχία της θα εξαρτάται, από ανθρώπους, 
επαναλαµβάνω, τους οποίους, ο µέσος λαϊκός άνθρωπος, ούτε τους έχει δει ποτέ, ούτε 
γνωρίζει ποιοι είναι, ούτε τους έχει ψηφίσει.» 

«Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ»
«Ο Καραµανλής δεν µας έβαλε, ποτέ, σε καµιά ενωµένη Ευρώπη, διότι δεν υπήρχε, 

τότε, αυτή η έννοια. Μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, δηλαδή σε µια 
χαλαρή σχέση κρατών που δεν έχουν δασµούς, έχουν οικονοµική συνεργασία και τίποτα, 
πέρα από αυτό. Εκείνο, λοιπόν, το οποίο προσωπικά πιστεύω και προτείνω, είναι ότι 
πρέπει να ενισχυθούν, αντίθετα µε ό,τι ακούγεται στην Ελλάδα, εκείνες οι ευρωπαϊκές 
δυνάµεις, οι οποίες θέλουν να ανακόψουν την πορεία προς την ενωµένη Ευρώπη, ώστε 
να επιστρέψουµε, σε αυτό που λέγαµε «Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα», δηλαδή 
σε µια κοινότητα εθνών-κρατών, στην οποία οι λαοί θα αποφασίζουν και θα εκλέγουν 
κυβερνήσεις και δεν θα διευθύνει ένα «διευθυντήριο», όπως είχε πει ο Παπανδρέου. 
∆εν το είπε κάποιος ακροδεξιός. Ο άνθρωπος αυτός, µε την οξυδέρκεια την οποία 
διέθετε, είχε καταλάβει ότι δεν πηγαίνουµε σε δηµοκρατικές διαδικασίες.  Στην ουσία, 
δηλαδή, αυτή η ενωµένη Ευρώπη δεν θα είναι η Ευρώπη των λαών, αλλά η Ευρώπη του 
τραπεζικού κεφαλαίου.

Στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, λοιπόν, και όχι στις εθνικές εκλογές, κρίνεται 
το µέλλον της χώρας.»

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Αυτή η φράση, περικλείει και όλη την ουσία των ευρωεκλογών.  Η επιλογή της 

ψήφου µας πρέπει να γίνει µεταξύ αυτών που δεν είναι οσφυοκάµπτες και εθελόδουλοι, 

αλλά ενδιαφέρονται για την εθνική µας κυριαρχία και το µέλλον των παιδιών µας.  Και 
υπάρχουν πολλοί, σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.  Υπάρχει, µεταξύ άλλων, το 
κόµµα «Ελλάδα - ο Άλλος ∆ρόµος», του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, ο 
οποίος δίνει µάχες και έχει κάνει δεκάδες παρεµβάσεις, υπέρ των συµφερόντων της 
Ελλάδας, στο Ευρωκοινοβούλιο.  Ήταν αυτός που συγκρούστηκε µε τον ανθέλληνα 
Βέµπερ, λέγοντας στα µούτρα του, να ζητήσει από την πρωθυπουργό της χώρας του τις 
γερµανικές αποζηµιώσεις, και µετά να µας µιλάει για αξιοπρέπεια.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΕΜΠΕΡ;
Για όσους δεν γνωρίζουν, ποιος είναι ο Βέµπερ, να αναφέρουµε ότι είναι ο «εκλεκτός» 

υποψήφιος της Ευρωπαϊκής δεξιάς, για τη θέση του Προέδρου της Κοµισιόν.  Και ο 
«εκλεκτός», βέβαια, του (υπό προθεσµία) αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ο 
οποίος, µάλιστα, κάνει µαζί του και δηµόσιες εµφανίσεις.

Είναι αυτός που, µέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, είχε το θράσος να µας πει τα εξής:
«Στα βόρεια σύνορά σας, είναι η Βουλγαρία.  Πώς µπορείτε να εξηγήσετε στους 

Βούλγαρους, ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να δεχθεί, περαιτέρω, περικοπές, παρότι σε 
πέντε κράτη, µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κατώτερος µισθός είναι χαµηλότερος, 
απ’ ό,τι στην Ελλάδα;»

Αυτός είναι ο Βέµπερ, τον οποίο, όπως δήλωσε ο Κούλης, «στηρίζει ολόψυχα, για να 
γίνει ο επόµενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΑΕ
Ανάµεσα σε αυτούς που συγκρούονται, για τα συµφέροντα της χώρας µας, είναι 

και η Λαϊκή Ενότητα.  Είναι το κόµµα που οι Έλληνες «τιµώρησαν», παρότι οι βουλευτές 
της, συνεπείς στις δεσµεύσεις τους, παρότι εκλέχθηκαν µε το ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν 
το τρίτο µνηµόνιο, αποχώρησαν από το κυβερνών κόµµα και απαρνήθηκαν απολαβές, 
περίπου 300.000 ευρώ, που θα τους απέφερε η τετραετής τους θητεία στη Βουλή.  Και 
τους «τιµώρησε», δίνοντας στη ΛΑ.Ε., ποσοστό κάτω από 3%, που δεν της επέτρεψε να 
µπει στη Βουλή.  Σε ποια χώρα του κόσµου, σοβαροί και συνειδητοποιηµένοι πολίτες θα 
έκαναν µια τέτοια επιλογή;

Ο σηµερινός ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, Νίκος Χουντής, όπως και ο Νότης Μαριάς, 
έδινε, συνεχώς, µάχες, για τη χώρα µας, στην Ευρωβουλή.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ
Πάµε στα «δικά µας». Με γοργούς ρυθµούς, προχωράνε τα έργα στο δήµο µας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ανάπλασης της παραλίας µας, ανακοινώθηκε, 
επίσηµα, από το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, η ένταξη της κοινής πρότασης 
του ∆ήµου, του Επιµελητηρίου και του Εµπορικού Συλλόγου, στο πρόγραµµα για τη 
δηµιουργία ανοιχτών κέντρων εµπορίου.  Εγκρίθηκαν 1.748.600 ευρώ, µε τα οποία θα 
αλλάξει η εικόνα της κεντρικής λεωφόρου και καθέτων σε αυτήν δρόµων, καθώς και 
των καταστηµάτων που συµµετέχουν, µε στόχο να τονωθεί η εµπορική δραστηριότητα 
και να παραταθεί η παραµονή των επισκεπτών, στο εµπορικό κέντρο της πόλης του 
Λουτρακίου.  Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου Λουτρακίου, το οποίο έχει σταλεί για δηµοσίευση σε ΦΕΚ, και µε 
το οποίο λύνονται προβλήµατα που εκκρεµούσαν, για δεκαετίες.

Παράλληλα, την ώρα που γράφεται η στήλη, υπάρχει η πληροφορία ότι, µέσα στην 
εβδοµάδα, θα υπογραφεί η σύµβαση, µε την οποία θα ανοίξει ο δρόµος για την έλευση 
του Προαστιακού, στην πόλη του Λουτρακίου.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ, ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Μια νέα ανεξάρτητη κίνηση, έκανε την εµφάνισή της, στα αυτοδιοικητικά δρώµενα 

του δήµου µας.  Όπως αναφέρει, στην ανακοίνωσή της, η «Εναλλακτική Κίνηση», για 
το Τοπικό Συµβούλιο Λουτρακίου – Περαχώρας, «οι επερχόµενες δηµοτικές εκλογές 
δίνουν, στους πολίτες, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να επιλέξουν συνδυασµούς 
τοπικών συµβουλίων, ανεξαρτήτως από την εκλογή δηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων.  
Η Εναλλακτική Κίνηση αποτελεί µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός τοπικού φορέα, που 
αποτελείται από πολίτες του δήµου µας, µε κοινό όραµα και στόχο.

Οι αυξηµένες, πλέον, αρµοδιότητες των τοπικών συµβουλίων δίνουν, σε όλους 
µας, την επιλογή, όχι µόνο να ψηφίσουµε, αλλά και να συµµετέχουµε, ενεργά, στις 
αποφάσεις και τα δρώµενα του δήµου.  Στόχος µας είναι η αποφασιστική αντιµετώπιση 
των καθηµερινών προβληµάτων και η συµµετοχή µας, µε προτάσεις που συµβάλλουν 
στην αναβάθµιση του τόπου, ως τουριστικού προορισµού.  Με κεντρικό µας σύνθηµα, 
«ΠΡΩΤΑ Ο ΤΟΠΟΣ», σας καλούµε, στις ερχόµενες δηµοτικές εκλογές, να στηρίξετε, µε 
την ψήφο σας και τη βοήθειά σας, την προσπάθεια αυτή.»

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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ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ
ΘΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ!

Μια εξαιρετική ιδέα 
υλοποιείται από τον Πρόεδρο, Φ. 
Θυµή, και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης του ∆ήµου µας.  
Η ∆ΕΥΑΛΠ – Αγ. Θ., σχεδίασε, 
στα πρότυπα κορυφαίων 
εµφιαλωµένων νερών, µπουκάλι, 
µε το οποίο θα σερβίρεται το 
νερό Λουτρακίου, στους χώρους 
εστίασης του Λουτρακίου και 
της Περαχώρας.  Το µπουκάλι 
θα βρίσκεται στα τραπέζια των 
επιχειρήσεων, µε το ξεκίνηµα 
της θερινής περιόδου.  Πρόκειται, 
βέβαια, για µια κορυφαία µορφή 
διαφήµισης, για τον τόπο µας και 
το νερό του.

Η δηµιουργία του µπουκαλιού 
ήταν µια δέσµευση της εταιρείας, 
από την περσινή γιορτή νερού, κατά 
τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε 
και η σχετική πρόταση.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ
Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε στην «Α», ο συνδηµότης µας, Ι. Σερπετζόγλου, 

αναφέροντας τα εξής: 
«Ευχαριστούµε τον Αντιδήµαρχο πολεοδοµίας Κώστα Παντελέου, για την 

ανταπόκρισή του στο αίτηµά µας, να τοποθετηθεί κάτοπτρο κίνησης (καθρέπτης), 
στη συµβολή του δρόµου της Περαχώρας προς τον Όσιο Πατάπιο.  Με αυτόν τον 
τρόπο, διευκολύνεται η κίνηση όλων των οχηµάτων και, ιδιαίτερα, των επισκεπτών, 
και αποφεύγονται πιθανά ατυχήµατα.»  

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Αρκετοί φίλοι êáé óõíåñãÜôåò της åöçìåñßäáò ìáò είναι υποψήφιοι στις 

δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές της Κυριακής.  Θεωρώ υποχρέωσή µου να 
τους αναφέρω, διότι θεωρώ ότι αξίζουν της προσοχής σας.

óõíÝ÷åéá óôçí åðüìåíç óåëßäá

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.

ΜÏÕÓÉÊÇ ÊÁÉ ÖÙÔÉÓÔÉÊÇ ÊÁËÕØÇ 
ÃÁÌÙÍ, ÂÁÐÔÉÓÅÙÍ 

ÊÁÉ ÊÁÈÅ ÅÉÄÏÕÓ PARTYs.

Λουτράκι, τηλ. 6945 294570, www. djsoleist.com

ÁÈ. ÃÊÉÊÁÓ: 
ÌÅ ÔÇ “ÍÅÁ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏ”  

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. 
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óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá

ΝΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ
Η Νούλα Κουρούκλη γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λουτράκι. 

Είναι πτυχιούχος Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, τµήµα 
Λογιστικής και ασκεί εµπορική δραστηριότητα στην πόλη µας.  
Έχει πολυετή πολιτική και αυτοδιοικητική δράση, κατά την οποία, 
πάντοτε, διακρίθηκε για το ήθος και το ενδιαφέρον της για το 
Λουτράκι.  Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, εκλέχτηκε 
σύµβουλος, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λουτρακίου- Περαχώρας. 
Έχει διατελέσει πρόεδρος στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων 
του Λυκείου Λουτρακίου και είναι πρόεδρος της Ένωσης Εµπόρων 
και Επαγγελµατοβιοτεχνών Λουτρακίου.  Είναι υποψήφια µε το 
συνδυασµό του Κωστή Ζερβού.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
Ο Γιάννης Αλεξανδρής είναι φωτογράφος, έχοντας σπουδάσει 

στην ΑΚΤΟ.  Κατοικεί, µόνιµα, από το 1990, στο Λουτράκι, όπου 
διατηρεί δύο επιχειρήσεις, ένα φωτογραφείο και ένα καφέ, στην 
παραλία.  Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου 
Εµπόρων και Επαγγελµατοβιοτεχνών και µέλος του Τουριστικού 
Οργανισµού Λουτρακίου.  Είναι υποψήφιος µε το ανεξάρτητο 
ψηφοδέλτιο της «Εναλλακτικής Κίνησης», για τη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Λουτρακίου – Περαχώρας. 

ΧΑΡΑ ΜΟΥΖΑΚΗ
Η Χαρά Μουζάκη ήταν ένας από τους «άσσους στο µανίκι» 

που κρατούσε ο Γιώργος Γκιώνης.  ∆ραστηριοποιείται, πάνω 
από δύο δεκαετίες, στα πολιτικά και συνδικαλιστικά δρώµενα 
του Λουτρακίου. Ήταν υποψήφια, το 2006, µε το συνδυασµό του 
Παύλου Μίχα, και είναι από τα πρόσωπα που παίζουν πάντοτε 
ρόλο και καθορίζουν τις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, στο ∆ήµο µας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΑΣ
Ο Μιχάλης Κουκάς γεννήθηκε στην Αθήνα.  Φοίτησε στη 

∆ηµοτική Σχολή Μαρούδα και στο Απολλώνειο Γυµνάσιο.  ∆ιαθέτει 
γνώσεις στον τοµέα του τουρισµού, έχοντας στην ιδιοκτησία του 
ξενοδοχείο στο Μαρµάρι Ευβοίας.  Σήµερα, είναι συνταξιούχος, 
µένει µόνιµα στα Ίσθµια και, όπως δήλωσε στη στήλη, κατεβαίνει 
υποψήφιος, µε το συνδυασµό του ∆. Βασιλείου, ώστε «να διορθώσει 
τα κακώς κείµενα της περιοχής που αγαπάει, από µικρό παιδί.»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γέννηµα θρέµµα Λουτρακιώτης, είναι γιος του Χρήστου 

Βασιλείου, του σιδερά και της Σοφίας Βασιλείου.  Έχει εξαιρετικό 
βιογραφικό, στον τοµέα της µουσικής, µε σηµαντικές παρουσίες 
σε συµφωνικές ορχήστρες των Αθηνών.  ∆ιετέλεσε, επίσης, 
καθηγητής στη Φιλαρµονική της Περαχώρας.  Είναι υποψήφιος µε 
το συνδυασµό του ∆. Βασιλείου.

 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ

Η πορεία του «γιατρού», στα κοινά του τόπου µας, ξεκίνησε από το 2002.  
Έχει διατελέσει δηµοτικός σύµβουλος, αντιδήµαρχος, πρόεδρος Οργανισµών, 
αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ, από το 2016, µέχρι σήµερα, είναι 

αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του 
Νοσοκοµείου Κορίνθου.  Όπως δήλωσε στη στήλη, 
«αναγνωρίζοντας ότι η Κορινθία πρέπει να αποτελέσει 
πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
συστρατεύοµαι, µε το γενικό γραµµατέα του υπουργείου 
Υποδοµών, υποψήφιο περιφερειάρχη, Γ. ∆έδε.  Όλην 
την προεκλογική περίοδο, διαπιστώσαµε ότι τα 
προβλήµατα της Κορινθίας και των υπόλοιπων νοµών, 
έχουν οξυνθεί, λόγω της ανύπαρκτης διαχείρισης, από 

τη σηµερινή Περιφερειακή Αρχή.  Με σωστό σχεδιασµό, γνώση των προβληµάτων και, 
κυρίως, µε καθηµερινή συνάντηση και συνεννόηση µε τον πολίτη, θα αναδείξουµε την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου.»

ΤΕΡΨΗ ΚΑΤΑΠΟ∆Η
Η Τέρψη είναι γνωστή, ως καθηγήτρια, στο Γυµνάσιο 

Λουτρακίου.  Παράλληλα, όµως, έχει πολυετή δράση στην πολιτική 
και συνδικαλιστική ζωή του Λουτρακίου.  Επίσης, έχει διατελέσει 
Πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, στα σχολεία του 
∆ήµου µας.   Είναι υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος, µε το 
συνδυασµό του Θ. Πετράκου.

Φίλες και Φίλοι,

Ενόψει των ∆ηµοτικών εκλογών, που θα διεξαχθούν την 26η Μαΐου, έκρινα 
σκόπιµο να διατυπώσω την αγωνία και την ανησυχία µου, για την κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει ο ∆ήµος µας. 

∆υστυχώς, για τον τόπο µας, η απερχόµενη δηµοτική αρχή δεν έχει να 
επιδείξει κάποιο έργο, για το οποίο µπορεί να είναι υπερήφανη. Το µόνο που 
είδαµε στα πεπραγµένα τους, είναι οι µακέτες έργων που ΘΑ πραγµατοποιηθούν, 
στο απώτερο µέλλον, λες και δεν τους ήταν αρκετά εννέα ολόκληρα χρόνια, στο 
τιµόνι του ∆ήµου. Το µόνο έργο που ολοκλήρωσαν επιτυχώς - µε υπογραφές και 
σφραγίδες - είναι η σύναψη των γιγαντιαίων δανείων και η δηµιουργία υπέρογκων 
χρεών, τα οποία υποθήκευσαν, ανεπιστρεπτί, το µέλλον του τόπου µας.

Από την άλλη, το τελευταίο διάστηµα, παρακολουθούµε, ως θεατές, 
τραγελαφικά γεγονότα. Οι, µέχρι πριν λίγους µήνες, αχώριστοι συνεργάτες 
και, για πολλά χρόνια, συνοδοιπόροι, ο απερχόµενος ∆ήµαρχος και η τέως 
Αντιδήµαρχος δεν ανταλλάσουν, πλέον, ούτε «καληµέρα». Λες και ξύπνησαν, 
ξαφνικά, σαν ωραίες κοιµωµένες και «πέφτουν από τα σύννεφα», διαπιστώνοντας 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είχαν δίπλα τους, για µια ολόκληρη 
δεκαετία. Ποιος θα µπορούσε να τους εµπιστευτεί ξανά;

Ο απερχόµενος ∆ήµαρχος ασχολείται µε τα αυτοδιοικητικά, για πάνω από 
25 έτη, εκ των οποίων τα 9, διετέλεσε ∆ήµαρχος. Μετά από τόσα χρόνια, ακόµα 
δεν έχει καταλάβει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι αρχαία ρωµαϊκή αρένα, 
στην οποία νικητής µονοµάχος αναδεικνύεται αυτός που έχει µεγαλύτερη µυϊκή 
µάζα ή ουρλιάζει, δυνατότερα, από τους υπόλοιπους. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
είναι χώρος ∆ηµοκρατίας και ∆ιαφάνειας, όπου αντιπαρατίθενται ιδεολογίες 
και απόψεις, οι οποίες στηρίζονται σε τεκµηριωµένα και εµπεριστατωµένα 
επιχειρήµατα. Θα πρέπει, επιτέλους, να κατανοήσουν πως, όσο κι αν κραυγάζουν, 
όσο κι αν υβρίζουν, δεν πρόκειται να φοβίσουν ή, έστω, να αποθαρρύνουν τους 
σκεπτόµενους πολίτες αυτού του τόπου, από το να εκφράσουν ελεύθερα, τις 
ιδέες και το ήθος που πρεσβεύουν. 

Η πολιτική, για µένα, δεν είναι µια σχέση ανάγκης και βιοπορισµού. Αντιθέτως, 
είναι η οδός έκφρασης των πολιτικών και κοινωνικών µου ευαισθησιών. Συµµετέχω, 
στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές, µε αποκρυσταλλωµένα αυτοδιοικητικά 
κριτήρια. Είναι, πλέον, επιτακτικό, να επαναφέρουµε το ήθος και τον πολιτικό 
πολιτισµό, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ως υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, 
επιδιώκω να εκφράσω εκείνους τους δηµότες, οι οποίοι έχουν το προνόµιο να 
κυκλοφορούν στην τοπική κοινωνία, µε καθαρό µέτωπο και ψηλά το κεφάλι, 
χωρίς να περιµένουν κάποια εξυπηρέτηση, αλλά απαιτώντας, στο ακέραιο, τα 
αυτονόητα.

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΚΟΥΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

Ã. ÊÁÊÏÕÑÏÓ: Ç ÐÏËÉÔÉÊÇ ÄÅÍ 

ÅÉÍÁÉ Ó×ÅÓÇ ÁÍÁÃÊÇÓ ÊÁÉ ÂÉÏÐÏÑÉÓÌÏÕ

Αγαπηµένοι φίλοι,

1,5 ΜΟΛΙΣ, ΧΡΟΝΟ, ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
- Μειώσαµε 50% τα έξοδα
- Μας εγκρίθηκαν νέα προγράµµατα, περίπου 8 εκ. 
ευρώ
- Κάναµε τη µεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση
- Ανοίξαµε τις πόρτες του Επιµελητηρίου στην 
κοινωνία

- Ðερισσότεροι από 10.000 Κορίνθιοι, συµµετείχαν σε επιστηµονικές, 
επιχειρηµατικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ
Πρόεδρος Επιµελητηρίου Κορινθίας

Υπ. περιφερειακός σύµβουλος
µε τον Πέτρο Τατούλη

Ð. ÐÉÔÓÁÊÇÓ: “Πάµε ΜΠΡΟΣΤΑ!”
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Ð. ÔÁÔÏÕËÇÓ: ÄýíáìÞ ìïõ, ðÜíôïôå, Þôáí êáé åßíáé ïé ðïëßôåò

• Ç Ðεριφέρεια äåí åßíáé εκλογικό λάφυρο, του ενός ή του άλλου κόµµατος
• Οι παρεµβάσεις µας, στην περιοχή του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, είναι καθολικές.

- Κε Τατούλη, µετά από µια 9ετή θητεία, ως Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, είστε 
ξανά υποψήφιος, στις εκλογές της 26ης Μαΐου.  Πολλή συζήτηση γίνεται, εδώ και 
χρόνια, εάν θα πρέπει τα κόµµατα και οι κοµµατικοί µηχανισµοί να εµπλέκονται στις 
διαδικασίες των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Στις προηγούµενες εκλογικές 
αναµετρήσεις, είχατε τη στήριξη, από διαφορετικά, µάλιστα, κόµµατα.  Σε αυτές τις 
εκλογές, κατέρχεστε ως ανεξάρτητος.  Ποια είναι η άποψή σας;
- Η άποψή µου είναι ξεκάθαρη. Το 2010, δηµιουργήθηκε η Νέα Πελοπόννησος, η 
παράταξή µας. ∆ηµιουργήθηκε από ανθρώπους, στελέχη, πολίτες, οι οποίοι είχαµε, 
όλοι, διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές, αλλά αποφασίσαµε να συµπορευτούµε, 
συµφωνώντας σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, για τον τόπο µας. Από την πρώτη στιγµή, είπα, 
ξεκάθαρα, ότι τα κόµµατα πρέπει να µένουν µακριά από την αυτοδιοίκηση και, µάλιστα, 
να µην επιχειρούν να σαµποτάρουν το θεσµό, να µη δείχνουν κόµπλεξ, απέναντι στην 
τοπική διακυβέρνηση, η οποία, για εµένα, είναι η έκφραση της εξουσίας των πολιτών. 
Σε αυτήν την πορεία, κατά την διάρκεια της οποίας, η Νέα Πελοπόννησος παρέµεινε 
ανεξάρτητη, υπερκοµµατική, αχρωµάτιστη, συνεργαστήκαµε και συγκρουστήκαµε, 
διαδοχικά, όταν αυτό χρειάστηκε, µε όλα τα πολιτικά κόµµατα. Σκεφτείτε ότι, αυτά τα 
εννέα χρόνια, η χώρα µας άλλαξε 7 πρωθυπουργούς, 7 κυβερνήσεις και 9 υπουργούς 
Ανάπτυξης. Οπότε, είναι εξαιρετικά µίζερο, να θεωρεί κάποιος ότι ο περιφερειάρχης 
µπορεί να λειτουργήσει ως κοµµατάρχης ή ως το µακρύ χέρι, της εκάστοτε κεντρικής 
εξουσίας. Άλλωστε, στην πολιτική, έχω µακρά ιστορία. Από βουλευτής, ακόµη, δεν 
δίστασα να πω την αλήθεια και να γίνω δυσάρεστος, για τη χρεοκοπία που ερχόταν, και 
πλήρωσα το πολιτικό κόστος. Όµως, πάντοτε, επιβίωσα πολιτικά, και έγινα ακόµη πιο 
δυνατός, γιατί δύναµή µου, πάντοτε, ήταν και είναι οι πολίτες. Ούτε τα συστήµατα, ούτε 
τα συµφέροντα, ούτε οι παράγοντες και οι δήθεν κουµανταδόροι. 

Στην Πελοπόννησο,  οι πολίτες θα επιλέξουν, για ακόµη µια φορά, τους ανθρώπους, 
τον ηγέτη  που θα πάει µπροστά τον τόπο, και όχι αυτόν που θα αναλάβει το ρόλο του 
κοµµατικού εισπράκτορα. 
- Εάν σας προσφερόταν το χρίσµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα το αποδεχόσασταν;
- Θα ήθελα να είµαι ξεκάθαρος: Ο αρχηγός του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως 
είχε κάθε δικαίωµα να κάνει, επέλεξε τον υποψήφιο που τον αντιπροσωπεύει, πολιτικά 
και ηθικά. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο συνοδεύτηκε, ως παραπολιτικός περίγυρος, 
αποτελεί µια ιστορία που δεν µε αφορά. ∆εν έφυγα ποτέ από την Ν∆ και δεν άλλαξα 
ποτέ ιδέες και απόψεις. Εφάρµοσα, στην Πελοπόννησο, την πολιτική που υποστηρίζω 35 
χρόνια, από την πρώτη ηµέρα της εµπλοκής µου στα κοινά. Για την εφαρµογή αυτής της 
πολιτικής, δεν έθεσα, ως προαπαιτούµενο, το κοµµατικό χρίσµα. Το έκανα, στη βάση ενός 
µοντέλου συνεργασίας και συνεννόησης των πολιτικών δυνάµεων, στον τόπο µου, ένα 
µοντέλο που, αργότερα, υιοθετήθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή. ∆εν µετακινήθηκα, 
πολιτικά, ούτε πιο αριστερά, ούτε πιο δεξιά. Παρέµεινα στο διευρυµένο χώρο της 
κεντροδεξιάς, του κοινωνικού φιλελευθερισµού και του προοδευτικού καπιταλισµού. 
Αυτό που ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αποκαλούσε ριζοσπαστικό φιλελευθερισµό. 
Χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισµό.

Θα µου επιτρέψετε, όµως, και µια ευρύτερη πολιτική αναφορά. Ο επαναπροσδιορισµός 
του πλειοψηφικού χώρου του κέντρου και των πολιτικών δυνάµεων που θα το εκφράσουν, 
είναι για εµένα, σήµερα, το αιτούµενο. Και αυτή είναι και η προσδοκία των πολιτών: 
να βρεθεί εκείνος ο πολιτικός χώρος που θα εκφράσει, µε νηφαλιότητα, σύνεση και 
ρεαλισµό, χωρίς ακρότητες και λαϊκισµό, ένα σχέδιο εθνικής συνεννόησης, για την 
επόµενη ηµέρα της µεταµνηµονιακής Ελλάδας, τη Νέα Ελλάδα. 
- Τα προγνωστικά σάς δίνουν σχεδόν βέβαιο νικητή, σε αυτές τις εκλογές.  Είναι 
δεδοµένο, ότι το σύστηµα της απλής αναλογικής απαιτεί συνεργασίες, για τη λήψη 
αποφάσεων, στο Περιφερειακό Συµβούλιο.  Όµως, προεκλογικά, έχει επικρατήσει ένα 
βαρύ κλίµα, µεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του Περιφερειάρχη.  Με ποιον τρόπο 
θα ξεπεραστεί;
- ∆εν έχω µπει, ούτε µισό δευτερόλεπτο, σε αυτόν το διαγκωνισµό της λάσπης. Εµείς 
είµαστε πεντακάθαροι. Μιλούµε στους πολίτες, µε αυτό που είµαστε, χωρίς φτιασίδια. 
Μιλάµε µε το έργο µας και τις δεσµεύσεις µας, για το αύριο. ∆εν υπάρχει κανένα 

βαρύ κλίµα. Στελέχη, από όλους τους συνδυασµούς, είµαι απόλυτα βέβαιος, ότι θα 
µας ακολουθήσουν, σε αυτόν το δρόµο, την επόµενη ηµέρα της εκλογικής διαδικασίας. 
Όχι µε αλισβερίσια, αλλά στη βάση µιας προγραµµατικής συµφωνίας. Τα στελέχη δεν 
έχουν καµία σχέση µε τις κεντρικές στρατηγικές, της λάσπης και του µηδενισµού. Το ότι 
υπάρχουν παρατάξεις, που οι επικεφαλής τους πολιτεύονται, µιλώντας µόνο για εµένα, 
προσωπικά, χωρίς κανένα στοιχείο προγραµµατικού λόγου, το θεωρώ ντροπή. Θεωρώ 
ότι δεν αξίζει στα στελέχη τους. 
- Ζητήσατε αυτοδυναµία, δηλαδή οι πολίτες να σας δώσουν την εντολή, από την πρώτη 
Κυριακή. ∆εν θα συνεργαστείτε; 
- Θα συνεργαστώ, σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε, µην ξεχνάτε ότι αυτό συνέβη, σε 
όλην αυτήν την περίοδο. Όχι µε λευκή επιταγή, αλλά σε συγκεκριµένα ζητήµατα, στα 
οποία διαπιστώνεται συµφωνία.  Στο µόνο που είµαι κάθετα απέναντι είναι, αφενός, 
το εγχείρηµα ορισµένων, να ευτελίσουν το θεσµό της περιφερειακής διακυβέρνησης 
και, αφετέρου, να αντιµετωπίζουν την περιφέρεια ως εκλογικό λάφυρο, του ενός ή του 
άλλου κόµµατος. Σε αυτές τις λογικές, θα είµαι, φανατικά, απέναντι.
- Ένα από τα µεγάλα θέµατα που αντιµετωπίσατε, ως Περιφερειάρχης, είναι αυτό 
της διαχείρισης των απορριµµάτων.  Επειδή έχουν ακουστεί πολλά, θα θέλαµε να 
εξηγήσετε στους αναγνώστες µας, ποια θα είναι τα οφέλη της λύσης που προτάξατε. 
- Εξαρχής, η προσέγγισή µας, για το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, ήταν 
ανατρεπτική. Οι µέχρι τότε πολιτικές προσεγγίσεις, του µεγαλύτερου προβλήµατος 
της Πελοποννήσου και της χώρας, επέβαλλαν µια ατέρµονη σπατάλη χρηµάτων, σε µη 
ολοκληρωµένες λύσεις, µε τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη δηµόσια υγεία 
και στην οικονοµία της Πελοποννήσου. Εµείς αντιστρέψαµε, τελείως, αυτή την αντίληψη, 
σπάσαµε κατεστηµένα συµφέροντα, αντιµετωπίσαµε τη «µαφία» των σκουπιδιών που, 
µέχρι τότε, δρούσε ανενόχλητα, και είδαµε το πρόβληµα, ως ευκαιρία. Ως ευκαιρία 
ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονοµίας της Πελοποννήσου, που θα διασφάλιζε, 
σε απόλυτο βαθµό, και τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και το προφίλ της 
Περιφέρειάς µας. 

Πετύχαµε να επιβάλουµε το µοντέλο της Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, ως εθνικό και, σε χρόνο ρεκόρ, να ολοκληρώσουµε έναν διεθνή διαγωνισµό, 
µε ανταγωνιστικό διάλογο, κάτι που αποτελούσε σηµαντικότατη καινοτοµία, για τη 
χώρα. Το αποτέλεσµα είναι ότι αποτρέψαµε δυσβάσταχτα πρόστιµα που απειλούσαν 
την οικονοµική υπόσταση των ∆ήµων, εξασφαλίσαµε την οριστική και βιώσιµη λύση του 
προβλήµατος, το µικρότερο κόστος στον πολίτη, το µεγαλύτερο όφελος στο περιβάλλον 
και τη δηµόσια υγεία, και µια επένδυση, ύψους 168 εκατοµµυρίων ευρώ. Γύρω από αυτή 
την επένδυση, θα αναπτυχθεί µια νέα, σε υγιή βάση, οικονοµία, µε σηµαντικά οφέλη, 
ακόµα και στον τουρισµό. 

Το έργο βρίσκεται, πλέον, στη φάση υλοποίησής του και είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
γι’ αυτό. Οι πολίτες της Πελοποννήσου µάς εµπιστεύτηκαν, για το σχέδιό µας και την 
πολιτική µας αποφασιστικότητα και τους ανταποδίδουµε το αποτέλεσµα του έργου 
µας. 
-  Αυτό που έχει ακουστεί, όµως, είναι ότι θα αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη.  Είναι 
αλήθεια;
- Το έργο «πολεµήθηκε» από συγκεκριµένα συστήµατα, γιατί ερχόταν, σε ευθεία 
αντιπαράθεση, µε τα οικονοµικά συµφέροντα της «µαύρης µαφίας σκουπιδιών». Το 
επιχείρηµα της αύξησης των δηµοτικών τελών ήταν πάντοτε η εύκολη κατηγορία που 
εξέφραζε την απέλπιδα προσπάθεια αντίστασης των συµφερόντων αυτών, απέναντι στην 
υγιή οικονοµία και τον εξορθολογισµό του κόστους της διαχείρισης των απορριµµάτων. 
Όλα αυτά τα χρόνια, δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ σπαταλούνταν, για τη µεταφορά 
και ταφή των απορριµµάτων σε δάση, αρχαιολογικούς χώρους και ρέµατα. Υπήρξε, 
µάλιστα, ∆ήµαρχος µεγάλου ∆ήµου της Πελοποννήσου και σηµερινός υποψήφιος, που 
είχε συνάψει σύµβαση µε εργολάβο - ο οποίος είχε προβλήµατα µε τη ∆ικαιοσύνη - 
αξίας πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς ποτέ να λογοδοτήσει για το ποσό αυτό, ούτε 
να απολογηθεί, πού πήγαιναν τα σκουπίδια του ∆ήµου του. Από την έναρξη λειτουργίας 
του έργου, η οικονοµική πραγµατικότητα θα επιβάλει στις ∆ηµοτικές αρχές, όχι την 
αύξηση των δηµοτικών τελών, αλλά τη µείωσή τους. 
- Ας περάσουµε στα «δικά µας».  Θα θέλαµε να µας κάνετε έναν απολογισµό των 
έργων, τα οποία έχει κάνει η Περιφερειακή σας Αρχή, από το 2010, στην περιοχή του 
∆ήµου µας, καθώς και το πρόγραµµά σας, για την περιοχή µας, εφόσον εκλεγείτε ξανά, 
στη θέση του Περιφερειάρχη.
- Το έργο της ανάπλασης του παραλιακού µετώπου του Λουτρακίου, που έχουµε 
δροµολογήσει, µε 5 εκατοµµύρια ευρώ, έχει εµβληµατικό χαρακτήρα και θα δώσει 
σηµαντική αναπτυξιακή πνοή, στην τοπική οικονοµία της περιοχής. Έχουµε κάνει, 
επίσης, προσωρινές παρεµβάσεις αποκατάστασης της βατότητας του δρόµου Σχίνος 
– Αλεποχώρι και είµαστε έτοιµοι, για το έργο της ολοκληρωµένης παρέµβασης, στο 
σηµαντικό αυτό οδικό τµήµα που ενώνει την Πελοπόννησο µε την Αττική. 

Οι παρεµβάσεις µας, στην περιοχή του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων, µπορώ να πω, είναι καθολικές. Έχουµε επενδύσει σηµαντικούς πόρους 
και, σε αγαστή συνεργασία µε όλους τους θεσµικούς φορείς της περιοχής, έχουµε 
εξασφαλίσει έργα σχολικής στέγης (όπως το Λύκειο Λουτρακίου και το σχολείο των 
Αγίων Θεοδώρων), δοµών υγείας (όπως το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου), ύδρευσης (όπως 
της Περαχώρας), προσβασιµότητας και αθλητικών εγκαταστάσεων.   

Απ’ την άλλη πλευρά, έχουµε ήδη καταθέσει το φάκελο για την αδειοδότηση του 
καταδυτικού πάρκου, στο Λουτράκι, το οποίο θα δώσει ένα νέο και ιδιαίτερα δυναµικό 
προϊόν, στην τουριστική οικονοµία της περιοχής. Είµαστε έτοιµοι, επίσης, να υποβάλουµε 
το φάκελο του έργου του αλιευτικού καταφυγίου των Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραµµα 

óõíÝ÷åéá óôçí åðüìåíç óåëßäá
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Αγαπητοί συµπολίτες, 
συµπολίτισσες,

Στις 13/5/19, στη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ελήφθη 
η απόφαση, για τη χρηµατοδότηση 
του έργου της ανάπλασης του 
παραλιακού µετώπου της πόλης 
του Λουτρακίου και, µε αυτόν τον 
τρόπο, δόθηκε η οριστική λύση, 
σε ένα πρόβληµα που ταλάνιζε τον 
τόπο µας, επί δεκαετίες.

 
Οφείλω να ευχαριστήσω τα µέλη του ∆ιοικητικού µου 

Συµβουλίου, που ήταν συνοδοιπόροι µου, στην προσπάθεια 
αυτή, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου και του 
Λιµενικού Ταµείου που συνέβαλαν, µε τις γνώσεις τους, στην 

επιτυχή κατάληξη των επιλογών µας και, πρωτίστως, τον κ. 
∆ήµαρχο που συνέβαλε τα µέγιστα, êáèþò êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá 
ÐåëïðïííÞóïõ, ãéá ôï Üíïéãìá ôçò åéäéêÞò ðñüóêëçóçò ãéá ôï 
ËïõôñÜêé, ãéá ôçí Ýíôáîç ôïõ Ýñãïõ óôï ÅÓÐÁ.

Εµείς είχαµε αναλάβει τη δέσµευση να φέρουµε, σε πέρας, 
ένα δύσκολο έργο, το οποίο, ασχέτως δηµοτικής αρχής, είναι 
έργο πνοής, για το τόπο µας και για το µέλλον των παιδιών 
µας και αποτελούσε διακαή πόθο όλων των πολιτών, για 
δεκαετίες. Είµαστε ευτυχείς που καταφέραµε να το πετύχουµε 
και ευελπιστούµε ότι, µε την εµπιστοσύνη των πολιτών, θα 
πετύχουµε ακόµα περισσότερα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ã. ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ: “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ”

óõíÝ÷åéá áðü ôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá

Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ενισχύσουµε, τόσο την 
οικονοµία του κλάδου αυτού, όσο και να αξιοποιήσουµε τις προοπτικές του τουρισµού 
σκαφών αναψυχής. 

Θέσαµε, επίσης, το Λουτράκι, ως ένα σηµαντικό προορισµό, για την ανάπτυξη του 
συνεδριακού τουρισµού. Ήδη έχουµε φέρει µεγάλα γεγονότα, όπως το συνέδριο του 
Economist, το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για τα δικαιώµατα των ΑΜΕΑ, ενώ έχουµε 
υποστηρίξει τη διοργάνωση των Special Olympics. 

Με τον Τουριστικό Οργανισµό Λουτρακίου, έχουµε εδραιώσει µια στρατηγική 
συνεργασία, η οποία έχει αποδώσει σηµαντικούς καρπούς, στην οικονοµία της περιοχής 
και της Πελοποννήσου, συνολικά. Έχουµε συνδιοργανώσει πολλά ταξίδια εξοικείωσης 
τουριστικών πρακτόρων και δηµοσιογράφων, από πολλές χώρες, ειδικά σε ό,τι αφορά 
τον αθλοτουρισµό, και έχουµε αναδείξει το Λουτράκι σε τουριστικό προορισµό υγείας 
– ευεξίας.   

Στόχος µας, παραµένει η επέκταση του προαστιακού στο Λουτράκι, έργο για το οποίο 
οι ευθύνες έχουν ονοµατεπώνυµο. Ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου υποδοµών, 
που ήταν και δικός µας αντιπεριφερειάρχης, κατά την πρώτη µας θητεία, ασχολείται µε 
το θέµα, εδώ και εννέα χρόνια, τα τέσσερα από τα οποία, από τη σηµερινή νευραλγική 
του θέση. Ενώ, συνεχώς, εξαγγέλλεται η υλοποίηση του έργου, µέχρι σήµερα, το έργο 
δεν έχει ξεκινήσει. 

Παραµένουµε συνεπείς, στην κατεύθυνση της ανάδειξης του πολιτισµικού 
αποθέµατος του Λουτρακίου και της σύζευξής του µε το τουριστικό προϊόν. Αποτελεί 
συγκριτικό πλεονέκτηµα και θα βοηθήσει καταλυτικά, ώστε το Λουτράκι να αποκτήσει 
βιωσιµότητα, στην ανάπτυξη του τουρισµού του. 

- Θα ήθελα να τελειώσουµε τη συζήτησή µας, µε το θέµα του Ισθµού.  Η εικόνα, για 
ένα τουριστικό αξιοθέατο, το οποίο επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, 
ετησίως, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.  Καταρχήν, θα θέλαµε να µας ξεκαθαρίσετε, 
εάν αποτελεί αρµοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Η Κορινθία και ο Ισθµός αποτελούν την πύλη της Πελοποννήσου. Για το λόγο αυτόν, 
στο σχεδιασµό µας, αποτελεί σηµαντικό και στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της 
Πελοποννήσου. ∆υστυχώς, όµως, η αρµοδιότητα του Ισθµού ανήκει στην Ανώνυµη 
Εταιρεία ∆ιώρυγας της Κορίνθου, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
Όλα αυτά τα χρόνια, διεκδικήσαµε την αρµοδιότητα αυτή, ώστε να µπορέσουµε να 
επενδύσουµε, σε ένα από τα σηµαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Κορινθίας, της 
Πελοποννήσου και της Ελλάδας. Το πρόβληµα αυτό, άλλωστε, αναδεικνύει και την 
ορθότητα της διεκδίκησής µας, για τη µετάβαση, από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 
στην Περιφερειακή ∆ιακυβέρνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είχαµε την ελευθερία 
κινήσεων και θα µπορούσαµε να επενδύσουµε σηµαντικούς πόρους, µοχλεύοντας, 
παράλληλα, πόρους της ιδιωτικής οικονοµίας, και να αναπτύξουµε την οικονοµία της 
περιοχής, προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας, στους τουρίστες. 
- Παρότι, όπως µας εξηγήσατε, δεν είναι στην αρµοδιότητά σας, έχετε κάνει ή 
προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, για τη βελτίωση της υφιστάµενης 
κατάστασης;
- Παρά το γεγονός, ότι δεν έχουµε την αρµοδιότητα, δεν εγκαταλείψαµε τον Ισθµό. 
Αναδεικνύουµε τον ∆ίολκο και τον ιστορικό χερσαίο χώρο των Κεχριών, µε 2,5 
εκατοµµύρια ευρώ που έχουµε επενδύσει, έχοντας, παράλληλα, εξασφαλίσει 4 
εκατοµµύρια ευρώ, για τον οδικό άξονα Ισθµού – Επιδαύρου, ώστε να βελτιώσουµε την 
ασφάλεια και την άνεση, ενός από τους πιο τουριστικούς δρόµους της Πελοποννήσου. 
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Σε λίγες ηµέρες, θα αναδειχθεί η νέα 
περιφερειακή αρχή, που θα κληθεί να 
οδηγήσει την Πελοπόννησο, τα επόµενα 
χρόνια, στην έξοδο από το τέλµα, στο 
οποίο έχει περιέλθει, µε ευθύνη της 
απερχόµενης οµάδας, που τη διοίκησε επί 
9 χρόνια.

Η επιλογή είναι και ατοµική και 
συλλογική, και πρέπει κανείς να σκεφτεί, 
πολύ σοβαρά, µέχρι να πάει στην κάλπη.  
Να σκεφτεί το δικό του µέλλον, το µέλλον 
της πόλης, του νοµού και της περιφέρειάς 
του, πάντα µε γνώµονα τους καιρούς, που 
είναι δύσκολοι και απαιτούν, από όλους 
µας, υπερβάσεις.

Πρέπει να παλέψουµε, για ένα αύριο 
µε µεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Πρέπει να αγωνιστούµε, για τα 
πιστεύω µας και τα ιδανικά µας.

Αποτελεί, καθαρά, δική µας απόφαση, να συµβάλουµε, µε όλη µας τη 
δύναµη, για να θέσουµε νέες βάσεις, για ένα καλύτερο αύριο.

Ξεκινά αυτή η νέα πορεία, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε 
επικεφαλής τον Παναγιώτη Νίκα, γνωρίζοντας τις αντικειµενικές προοπτικές 
και δυνατότητες της περιοχής αυτής.

Αποτελεί βαθιά µου πεποίθηση ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 
περιοχή µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που µπορεί να αποτελέσει πηγή 
ανάπτυξης και ευηµερίας, για τους κατοίκους της, αλλά και για όλη την 
Ελλάδα.

Για όλους εµάς:
- που πιστεύουµε σε µια ειλικρινή σχέση του πολίτη µε την Πολιτεία,
- που θέλουµε να αποφύγουµε τα λάθη του παρελθόντος,
- που διεκδικούµε ρήξεις και τοµές, για το καλό του κοινωνικού 

συνόλου,
- που απαιτούµε να µην πάνε χαµένες οι θυσίες και οι προσπάθειές 

µας,
- που θέλουµε µια µεγάλη και ευρεία ∆ηµοκρατική Παράταξη,
δεν υπάρχει χρόνος για πειραµατισµούς.

Ζητώ την εµπιστοσύνη σας, στο πρόσωπό µου, αυτήν τη φορά, µε τη ψήφο 
σας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στη δηµοτική ενότητα Κορινθίας.

Ζητώ την ψήφο σας, για να αγωνιστώ µαζί σας και να συµβάλω, µε 
όλες µου τις δυνάµεις, για να λύσουµε προβλήµατα, να αποκαταστήσουµε 
αδικίες, να ακούσουµε τους ανθρώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
να ξεκινήσουµε, µαζί, µια νέα προσπάθεια για τον τόπο µας.

Ζητώ ψήφο εµπιστοσύνης από τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, για να 
φτιάξουµε ΟΛΟΙ µαζί τον τόπο µας, όπως ονειρευόµαστε.

Τόσο η προσωπική µου πορεία, όσο και η συνολική πορεία του συνδυασµού 
«Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο», εγγυώνται καλύτερες ηµέρες και 
πρόοδο, σε όλους τους τοµείς.

Στην νέα πορεία, θα είµαστε πολύ κοντά στους Κορίνθιους.
Και το αξίζουν και το δικαιούνται, γιατί η Κορινθία είναι εξαιρετικός 

τόπος και οι Κορίνθιοι εξαιρετικοί άνθρωποι..!
∆έσµευση δική µου είναι ότι, αν µε επιλέξετε και µε τιµήσετε µε την 

ψήφο σας, θα αγωνιστώ µε όλες τις δυνάµεις µου, ώστε να κάνουµε την 
Κορινθία πρώτη, σε όλους τους τοµείς.

Έφτασε η µεγάλη στιγµή, να τελειώνουµε µε ό,τι µας κούρασε, µας 
πίκρανε και µας απογοήτευσε.

Στηρίζουµε δυνατά τον Παναγιώτη Νίκα, την παράταξη «Πρωτοβουλία για 
την Πελοπόννησο»

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΗ
Υποψήφια Περιφερειακή σύµβουλος

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΣΙΜΗ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΜΕ ΠΑΘΟΣ, 
ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΣ





Κατά τη διάρκεια της θητείας της ∆ηµοτικής µας 
Αρχής, όχι µόνο πραγµατοποιήσαµε έργα, αλλά και 
βάλαµε τις βάσεις, για πολλά ακόµα, τα οποία, ήδη, 
εκτελούνται, και θα ολοκληρωθούν, σύντοµα, ακόµα 
και µέσα στο 2019.  Ως αρµόδιος, οφείλω να κάνω 
απολογισµό στους δηµότες, για όσα έγιναν, το χρονικό 
διάστηµα των δυόµισι ετών, κατά το οποίο υπηρέτησα, 
από τη θέση του Αντιδηµάρχου Πολεοδοµίας και 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  Με τη βοήθεια των υπηρεσιών 

µας, καταρτίζοντας δύο τεχνικά προγράµµατα, για τα 
έτη 2018 και 2019, πετύχαµε:

- Την ανάπλαση του Πάρκου ∆εξαµενής.  Ήδη κατασκευάζονται, µε 
αυτεπιστασία (δηλαδή από συνεργεία του ∆ήµου), γήπεδα µπάσκετ, 
mini soccer και δύο γήπεδα τένις.  Από το Πράσινο Ταµείο, έχει εγκριθεί 
χρηµατοδότηση και, µε την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, ξεκινάει, εντός 
του 2019, η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου, χωρητικότητας 800 θέσεων.

- Τον εµπλουτισµό των παιδικών χαρών του δήµου, µε πιστοποιηµένα 
παιχνίδια.  Υπογράφτηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο και τα έργα θα 
ολοκληρωθούν, µέσα σε ένα εξάµηνο.  Επίσης, θα κατασκευαστεί καινούρια 
παιδική χαρά, στο Σχίνο.

- Την εξασφάλιση, ποσού 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ (1,9 εκ. για το Λουτράκι, 
1 εκ. για τους Αγίους Θεοδώρους, 600.000 για τα Σχίνο), για έργα οδοποιΐας.  
Τα έργα θα πραγµατοποιηθούν, εντός του 2019.

- Την κατασκευή δύο πεζοδρόµων, στους Αγίους Θεοδώρους, µε 
χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο.  Εντός του 2019, ολοκληρώνεται 
το έργο.

- Την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µε την έγκριση για τη φιλική εξαγορά 
των οικοπέδων, για την κυκλοφοριακή σύνδεση, η οποία ήταν προϋπόθεση, 
ώστε να χρηµατοδοτηθεί η κατασκευή του Μουσείου Περαχώρας

- Την ανάπλαση της Πλατείας Παυσανία, στο Σχίνο.  Έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία και µπαίνει, σύντοµα, ο εργολάβος.    

- Την έγκριση, µέσω ΕΣΠΑ, της χρηµατοδότησης αγροτικών δρόµων, για 
την πρόσβαση σε αγροτικές περιοχές, στην επικράτεια του δήµου µας (όπως 
για παράδειγµα, τα δύο χιλιόµετρα, στην περιοχή Σέλκι).

Όλα αυτά, συµπεριλαµβάνονται σε µια µακρά λίστα, µικρών και µεγάλων 
παρεµβάσεων, όπως η συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, η 
ενεργειακή αναβάθµιση του κολυµβητηρίου µας, τις οποίες υλοποίησε και 
υλοποιεί η ∆ηµοτική µας Αρχή, δίνοντάς µας το θάρρος, να ζητάµε, ξανά, την 
ψήφο των συνδηµοτών µας, ώστε να συνεχίσουµε το έργο µας.

Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ: «ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ»

Κατασκευάσαµε και ξεκινάµε, σύντοµα, το δηµοτικό κτηνιατρείο, για την 
περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Αναµένεται η οριστική άδεια, η 
οποία θα εκδοθεί, µόλις αγοραστεί ο εξοπλισµός, µε έξοδα τα οποία, ήδη, έχουν 
εγκριθεί, στον προϋπολογισµό του 2019.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ!
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ÎÅÑÅÉÓ ÏÔÉ ÔÏ ÍÅÑÏ 
ÅÉÍÁÉ ÐÏËÕÔÉÌÏ!!!

Ä.Å.Õ.Á. 
ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - 

ÁÃÉÙÍ ÈÅÏÄÙÑÙÍ

Μην κάνεις
ξανά...

την πάπια

ΓΕΜΙΣΕ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ!

Στο Λουτράκι, πραγµατοποιείται το πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα χειροπάλης, µε την παρουσία περισσότερων από 1.000 αθλητών και επισκεπτών, από 31 
χώρες!

Τις τελευταίες µέρες, βλέπουµε εκατοντάδες νέους αθλητές, που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα, να κυκλοφορούν στους δρόµους. Σίγουρα θα τους έχετε 
δει. Κάνουν βόλτες στην παραλία, στους κεντρικούς δρόµους, ψωνίζουν από τα τουριστικά και από άλλα καταστήµατα, αρκετοί τους σταµατούν στο δρόµο και 
φωτογραφίζονται µαζί τους!

Τέτοιου είδους διοργανώσεις που έρχονται, για µια 
ακόµη φορά, στη περιοχή µας, εκτός υψηλής περιόδου, 
εκτός από τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά λεωφορεία, 
αποφέρουν σηµαντικά οφέλη, για την τοπική οικονοµία και 
τα καταστήµατα της περιοχής µας.

Επίσης, διαφήµιση αποτελεί η άρτια, σε όλα τα 
επίπεδα, διοργάνωση, αφού οι αθλητές και οι διοργανωτές 
του Πρωταθλήµατος µιλούν, µε τα καλύτερα λόγια, για την 
πόλη µας.

Η προβολή, εκτός από τις εµπειρίες των επισκεπτών 
που θα διαδώσουν τις καλές εντυπώσεις που αποκοµίζουν, 
ενισχύεται και από τηλεοπτική παραγωγή, η οποία 
προβάλλεται, δορυφορικά σε απευθείας µετάδοση, σε 10 
ευρωπαϊκές χώρες.  Μάλιστα, στιγµιότυπα θα προβληθούν 
και από το κανάλι Eurosport!

Ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας, Assen 
Hadjitodorov, και ο Γενικός Γραµµατέας, Mircea Simionescu 
– Simicel, δήλωσαν ενθουσιασµένοι µε τη διοργάνωση, 
ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµµετοχή 
αθλητών µε ειδικές ανάγκες, που δείχνουν τη σωµατική 
τους δύναµη, αλλά και τη δύναµη ψυχής που διαθέτουν.

ÌÅ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ΤΟΥ LOUTRAKIBLOG 
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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

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα είναι ένα είδος νεοπλασίας που εµφανίζεται, 
κυρίως, στις λευκόχρωµες γάτες και σκύλους, λόγω της έκθεσης στην υπεριώδη 
ακτινοβολία, δηλαδή στον ήλιο. Είναι νεόπλασµα του δέρµατος, αρκετά επιθετικό, έστω 
και αν εξελίσσεται, µερικές φορές, αργά και δίνει µετάσταση, σε λεµφογάγγλια και 
πνεύµονες.

Συµπτώµατα
Το νεόπλασµα αυτό εµφανίζεται σαν έλκος, σαν πληγή που δεν επουλώνεται. 

Καθώς προχωράει, νεκρώνεται και καταστρέφεται η περιοχή που προσβάλλει. Στο 
σκύλο, εµφανίζεται στην κοιλιά, στα δάκτυλα (κυρίως, γύρω από τα νύχια), το όσχεο, 
τα χείλη και την άκρη της µουσούδας. Στη γάτα, εµφανίζεται στα πτερύγια των αυτιών, 
στα χείλη, στα βλέφαρα και στην άκρη της µύτης. Πολύ πιο σπάνια, αυτή η νεοπλασία 
εµφανίζεται σαν συµπαγής πλάκα ή σαν κουνουπίδι. Η αιµορραγία που προκαλεί είναι 
αρκετά έντονη, ενώ, όταν επιµολύνεται από βακτήρια - όπως στα πτερύγια της γάτας 
- εµφανίζεται έντονος κνησµός. Όταν εµφανίζεται στη µύτη, µπορεί να έχουµε έντονα 
φτερνίσµατα µε αίµα.

∆ιάγνωση
Εκτός από τα συµπτώµατα και το ιστορικό (αν κλείνει η πληγή και πώς εξελίσσεται), 

η επιβεβαίωση γίνεται µε κυτταρολογική εξέταση. Παίρνει ο κτηνίατρος δείγµα, από την 
περιοχή που έχει πρόβληµα και το βλέπει στο µικροσκόπιο, αφού το βάψει µε ειδική 
χρώση. Από τα κύτταρα που θα δει, βγαίνει και η επιβεβαίωση της νεοπλασίας.

Θεραπεία
Εξαιτίας της επιθετικότητας του καρκίνου, η θεραπεία πρέπει να είναι, εξίσου, 

δραστική. Η θεραπεία εκλογής είναι η πλήρης χειρουργική αφαίρεση. Όταν εµφανίζεται 
στο πτερύγιο του αυτιού, αυτό πρέπει να αφαιρείται τελείως. Το ίδιο και όταν εµφανίζεται 
στο δάκτυλο: πρέπει να ακρωτηριάζεται. Όταν εµφανίζεται σε σηµεία που δεν µπορεί να 
εξαιρεθεί τελείως, συνεχίζουµε µε χηµειοθεραπεία.

Πρόληψη
Το πιο σηµαντικό απ’ όλα, είναι να µην εµφανιστεί καθόλου η νεοπλασία. Μια και 

το έναυσµα, για την εµφάνισή του, είναι η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου, πρέπει 
να µειώνουµε την έκθεση των µικρών µας συντρόφων σε αυτόν, ιδιαίτερα, αν είναι 
ανοιχτόχρωµοι. Εποµένως, τα λευκά σκυλιά και γατιά, ή αυτά που έχουν λευκά αυτιά, 
ακρορίνια ή άκρα, πρέπει να διαθέτουν σκιερό χώρο για διαµονή. Είτε εξασφαλίζουµε 
υπόστεγο, αν µένουν σε αυλή, είτε, ακόµα καλύτερα, µένουν εντός του σπιτιού. 
Αποφεύγουµε τη βόλτα, από τις 11:00 έως τις 16:00. Αν είναι ανάγκη, να βρεθεί το 
ζωάκι µας στον ήλιο, εφαρµόζουµε αντηλιακό, στις ευαίσθητες περιοχές (κοιλιά, αυτιά, 
δάκτυλα, ακρορίνιο). Μια µε δύο φορές το χρόνο, µια κλινική εξέταση, στον κτηνίατρό 
σας, µπορεί να εντοπίσει, έγκαιρα, τα πρώιµα σηµάδια της νεοπλασίας.

ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ,
 ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ



PROPHETS OF RAGE: ΣΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΟ TAE KWON DO ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Όταν οι επαναστάτες του σκληρού ήχου συναντούν τους θρυλικούς εκπροσώπους 

της rap, τότε µιλάµε για τον ορισµό του supergroup! Prophets of Rage: Τα µέλη των 
Rage Against the Machine και Audioslave, Tom Morello, Tim Commerford και Brad 
Wilk, ενώνουν τις γροθιές τους, µε τους DJ Lord και Chuck D των Public Enemy και 
τον B Real των Cypress Hill.

Σε συνέντευξή του, ο 
Morello δηλώνει πως “οι 
επικίνδυνοι καιροί απαιτούν 
επικίνδυνα τραγούδια”! 
Και αυτό ακριβώς κάνουν 
οι Prophets of Rage:  
Έρχονται σαν θύελλα στη 
σκηνή, ενωµένοι σε µια 
γροθιά, δηµιουργούν και 
αφυπνίζουν συνειδήσεις!

Τα εισιτήρια ξεκινούν 
από 29 ευρώ.

ΟΙ BLUE OYSTER CULT ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΣΚΟ
Μιλώντας στο  MassLive.com, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτικό 

µέλος των Blue Oyster Cult, Eric Bloom, είπε ότι το συγκρότηµα ετοιµάζει το πρώτο 
studio άλµπουµ του, από το 2001, όταν είχαν κυκλοφορήσει το “Curse Of The 
Hidden Mirror”.

“∆εν θα έλεγα ότι το δουλεύουµε, αλλά θα ξεκινήσουµε, σύντοµα. Υπάρχουν 
τραγούδια που τα δουλεύουµε χρόνια, αλλά υπάρχει µια γενική καθυστέρηση, 
επειδή η συµφωνία που θα κάνουµε δεν αφορά µόνο το καινούριο άλµπουµ, 
αλλά και τα άλµπουµ της δισκογραφίας µας (back catalog). Το θέµα είναι και 
οικονοµικό, γιατί, σήµερα, οι πωλήσεις δεν φθάνουν, για να καλύψουν όλα τα 
έξοδα (ηχογραφήσεις, µίξη, παραγωγός, εξώφυλλα κ.λπ). Κι όταν πρόκειται να 
κάνουµε δίσκο, ας τον κάνουµε να είναι καλός, από κάθε πλευρά. Το παράδοξο 
είναι ότι ανήκουµε στην κατηγορία των classic rock συγκροτηµάτων, αλλά ο κόσµος 
που µας ανέδειξε δεν θα αγοράσει το δίσκο, γιατί µεγάλωσε ηλικιακά.  Έτσι, 
απευθυνόµαστε σε νεότερο, ηλικιακά, κοινό. Οι Classic rock ραδιοσταθµοί δεν θα 
παίξουν τα καινούρια τραγούδια µας, οι Pop σταθµοί δεν µας έχουν καν στη λίστα 
τους. Πώς ο κόσµος θα µάθει ότι έχουµε καινούρια τραγούδια;» 

Ο Bloom αναρωτιέται, αν έχει νόηµα, ένα συγκρότηµα, όπως οι Blue Oyster Cult, 
να κυκλοφορεί άλµπουµ µε τραγούδια, στην ψηφιακή εποχή, όταν η όλη κατάσταση 
οδεύει στις πλατφόρµες, µε 2-3 καινούργια τραγούδια.. «Όταν ξεκινήσαµε την 
καριέρα µας, υπήρχε το βινύλιο και η κασέτα. Στη ψηφιακή εποχή, τα πράγµατα 
είναι εντελώς διαφορετικά. Όλα έχουν αλλάξει. Η βιοµηχανία του δίσκου σε 
αντιµετωπίζει πολύ διαφορετικά, καθώς κι αυτή έχει αλλάξει. Οι δισκογραφικές 
εταιρείες έρχονται και παρέρχονται, σε µικρό διάστηµα, και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες 
εµπορεύονται τα τραγούδια τους, ανεβάζοντάς τα στο YouTube. Η music business 
έχει καταρρεύσει.»

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία δύο studio άλµπουµ τους, Heaven Forbid 

και Curse of the Hidden Mirror (2001), ήταν καλά, παράδοξο για συγκρότηµα που 
έχει κλείσει 47 χρόνια ζωής!

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΙ STRANGLERS!
Οι  Stranglers επιστρέφουν στη χώρα µας, για µια µοναδική εµφάνιση, 

αφιερωµένη σε όσους αγαπούν τις δεκαετίες ‘70 και ‘80!
Με 2 πλατινένιους και 6 χρυσούς δίσκους, 12 τραγούδια στο βρετανικό Τop20 

και µια σταδιοδροµία που µετράει πάνω από 4 δεκαετίες, οι Stranglers είναι ένα 
από τα µακροβιότερα και πιο επιτυχηµένα συγκροτήµατα όλων των εποχών, 
έχοντας κυκλοφορήσει 
τραγούδια-σταθµούς, 
όπως τα “Always 
the Sun”, “No More 
Heroes”, “Peaches”, 
“Nice ‘n’ Sleazy”, 
“Hanging Around”, 
αλλά και το single 
“Golden Brown”, 
που κυκλοφόρησε το 
1982 και αποτελεί 
τη µεγαλύτερη 
εµπορική επιτυχία του 
συγκροτήµατος.

Την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2019, το FUZZ club υποδέχεται τους 
πολυαγαπηµένους «άντρες µε τα µαύρα» του ελληνικού κοινού, σε µια βραδιά 
γεµάτη κέφι, χορό και τραγούδια που έχουν µεγαλώσει γενιές και γενιές.

KAI OI ANTHRAX ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ DISTRUBED ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΡΟΥ!!!!
Οι θρυλικοί Anthrax είναι η µπάντα που θα συνοδεύσει τους εκρηκτικούς 

Disturbed, την Κυριακή 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού! Oι Αµερικανοί τιτάνες του 
thrash metal, µαζί µε τη σπουδαία µπάντα από το Σικάγο, θα δηµιουργήσουν µία 
ανεπανάληπτη βραδιά σκληρού ήχου, που θα κλείσει, ιδανικά, το Release Athens 
2019.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Φαληρέας, ιστορικό στέλεχος της δισκογραφίας 

και παραγωγός. Ήταν αδερφός του Τάσου Φαληρέα και ιδιοκτήτης του ιστορικού 
δισκοπωλείου Pop Eleven, ενός από τα πρώτα καταστήµατα δίσκων στην Αθήνα που 
έφερναν δίσκους εισαγωγής, αλλά και ρούχα. Το Pop Eleven ή POP 11 ήταν, όχι 
µόνο ένα από τα γνωστά δισκοπωλεία, αλλά και χώρος συνάντησης µουσικόφιλων 
και καλλιτεχνών. Αρχικά, βρισκόταν στην οδό Σκουφά και, έπειτα, µετακόµισε 
στη γωνία Πινδάρου και Τσακάλωφ, πάντα στο Κολωνάκι. Ο Γρηγόρης Φαληρέας 
είχε κάνει περί τις 200 παραγωγές, στην ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία «Αφοι 
Φαληρέα», µε σηµαντικότερες, τα Παιδιά από την Πάτρα, τον Μπάµπη Γκολέ, το 
Γιώργο Κόρο, τους Ζιγκ Ζαγκ, και live ηχογραφήσεις των John Hammond (Live in 
Greece - 1983), Big Time Sarah (Chicago Blues in Athens Live - 1983) και τον πρώτο 
ελληνικό jazz δίσκο των Sphinx.

Ο Γρηγόρης ήταν πατέρας των Λύσσανδρου και Ορέστη Φαληρέα, µελών των 
Imam Baildi.

NEWS OF THE WORLD
• Σύµφωνα µε τους Ian Hill και Rob Halford, οι Judas Priest βρίσκονται στο 

στάδιο σύνθεσης νέων τραγουδιών και, µάλιστα, συµµετέχει κι ο Glenn Tipton!
• Έχοντας µια καριέρα 39 ετών µε τους Pretenders, η τραγουδίστρια του 

συγκροτήµατος, Christine Hynde, θα κυκλοφορήσει, στις 6 Σεπτεµβρίου, το 
προσωπικό της άλµπουµ, Valve Bone Woe, µε διασκευές τραγουδιών, σε jazz 
ύφος!

• 4 µήνες, πριν την έναρξη του επετειακού «Woodstock 50», το φεστιβάλ 
ακυρώθηκε! Βασική αιτία ήταν οι τεχνικές δυσκολίες, που στάθηκαν 
αξεπέραστες.

• Έφυγε από τη ζωή η Αµερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, Doris Day σε 
ηλικία 97 ετών. Πήρε µέρος σε 39 ταινίες. Σηµαντικότερες ήταν: «Ο Άνθρωπος 
που Γνώριζε Πολλά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Θα σε συναντήσω στα όνειρά µου», 
«Καλάµιτι Τζέιν» και «Τα Μυστικά της Κρεβατοκάµαρας», µε τον Rock Hudson. 
Κυκλοφόρησε 31 άλµπουµς και, µεταξύ των τραγουδιών που ερµήνευσε, ήταν και 
το κλασικό  «Que Sera, Sera» («Whatever Will Be, Will Be»).

• Με τον Billy Joel τα έχουν οι γείτονές του, στο Long Island, γιατί, όταν 
χρησιµοποιεί το ελικόπτερο για τις µετακινήσεις του, κάνει πολύ θόρυβο και τους 
ενοχλεί! Ο δήµαρχος της περιοχής είχε λάβει παράπονα από τους κατοίκους 
του νησιού Centre Island, στο Oyster Bay της Νέας Υόρκης, ότι ο Joel και άλλοι 
πλούσιοι που µένουν στην περιοχή, µε το θόρυβο που κάνουν τα ελικόπτερά τους, 
διακόπτουν την ειρήνη και την οµορφιά της τοποθεσίας (σ.σ. ρε προβλήµατα που 
έχουν οι άνθρωποι)!

Ïι ειδήσεις αναδηµοσιεύονται µε την άδεια του ROCKMACHINE.GR

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.

ÅÉÄÇÓÅÉÓ ÁÐÏ ÔÏ ROCKMACHINE.GR
• Ôï Rock ñáäéüöùíï óôï Internet



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 124 - ÌÜéïò 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.




