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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
Π. ΜΝΗΜΑΤΙ∆Η

ΚΟΥΚΑΚΙ: 
Γενική πρόβα και µήνυµα 
για τους πλειστηριασµούς;

 (óåë. 8)

ÐÏÓÁ ÄÉÍÅÉÓ;
• Η πρόταση για εξαγορά των ακινήτων του καζίνο, ανοίγει τη 
συζήτηση για την πορεία του ∆ήµου, τις επόµενες δεκαετίες 

• Η τελική απόφαση ανήκει στους δηµότες (óåë. 8 - 9)

ΤΕΡΑΣΤΙΟ 
ΕΡΓΟ 

Αðü ôï ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(óåë. 10)

ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ÃÉÁ ΤÏ ÄÇÌÏ ΜΑΣ 

• Μå ôç âïÞèåéá ôïõ Χ. ∆ΗΜΑ (óåë. 11)

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: «Αιτία πολέµου» η 
πρόταση των υποψήφιων επενδυτών

Ν. ΛΟΗΣ: «Μήπως έχουν ήδη κανονίσει να 
πουλήσουν τη δηµοτική περιουσία;» (óåë. 9)

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»:

• Πώς θα αυξηθούν τα έσοδα του ∆ήµου, από 
τη µετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ (óåë. 11)

• Αναµένεται η απάντηση του ∆ήµου



ìå ôçí Ðüðç Áããåëïðïýëïõ 

Ας στηρίξουµε, αυτές τις Áπόκριες, όλες τις επιχειρήσεις της δικήò µας 
αγοράς.

Ας αναβιώσουµε τις Áπόκριες Ε∆Ω στο Λουτράκι µας.
Ας δåßîουν όλοι οι επαγγελµατίες ενδιαφέρον και αγάπη στηí πόλη και τους 

επισκέπτες της… ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!!!

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!!!

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
Åóåßò ôï æçôÞóáôå, ï Êþóôáò ÌõëùíÜò ôï Ýêáíå. Ôï QUEEN, Ýíá ìáãáæß - êüóìçìá  

ãéá ôçí ðáñáëßá ìáò, åßíáé êïíôÜ óáò êáé óôç ÷åéìåñéíÞ ðåñßïäï. 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 õðÝñï÷á 
ãåýìáôá.

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.

ÁÑÔÏÐÏÉÅÉÁ - ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
ΤΟ δικό µας DELICE, πάντα µε τις υπέροχες γλυκές γεύσεις του και µε τις όµορφες 

γλυκές δηµιουργίες του, µας δίνει γλυκές λύσεις, για κάθε µας εκδήλωση…
Το ÄÉÊÏ ÌÁÓ «DELICE» ìáò ðåñéìÝíåé στην ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 (έναντι δηµ. 

Πάρκιν)

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

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!

WHITEROOM… 
Στο κατάστηµα WHITEROOM θα βρείτε υπέροχα γυναικεία 

µοντελάκια, σε ΕΠΩΝΥΜΑ ΡΟΥΧΑ, µε ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ… ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ-ΤΣΑΝΤΕΣ-

ΜΠΟΤΕΣ, σε µεγάλη ποικιλία.

Το κατάστηµα WHITEROOM θα το βρείτε στην οδό ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ 8. Åðéóêåöèåßôå êáé ôï íÝï êáôÜóôçìá óôçí 
Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ 26-28 êáé Îåíïöþíôïò.

Ôï QUEEN êïíôÜ óáò üëï ôï ÷ñüíï!

ÍÇÓÔÅÉÁ ÓÔÁ WOODY’s!
ÄïêéìÜóôå ôçí ðßôá ìå êáëáìÜñé óôá êÜñâïõíá, ôçí ðßôá 

ìå êåìðÜð ëá÷áíéêþí, êáëáìáñÜêéá ôçãáíçôÜ, ìðáêáëéÜñï 
êáé ãáëÝï óêïñäáëéÜ, ãáñßäåò óôá êÜñâïõíá, ÷ôáðïäÜêé 

óôá êÜñâïõíá Þ ìå ëáäüîõäï, ìðéöôÝêé, burger êáé êåìðÜð 
ëá÷áíéêþí êáé ðïéêéëßá øáñéêþí, êïëïêõèïêåöôÝäåò, 

ðáôáôïêåöôÝäåò êáé ôïìáôïêåöôÝäåò!!!

ÁÐÏÊÑÉÅÓ ÓÔÏ “Coralle”
Êáé áõôÝò ôéò ÁðïêñéÝò, ç äéáóêÝäáóç åßíáé “Coralle”:  

ÐáñáóêåõÞ 28/2 (ìå áðïêñéÜôéêï KARAOKE), ÓÜââáôï 29/2 (ìå 
LATIN ðÜñôé) êáé ÊõñéáêÞ 1/3 (áðïêñéÜôéêç äéáóêÝäáóç áðü ôéò 

5.30), äéáóêåäÜóôå óôá öçìéóìÝíá ÐÁÑÔÉ ôïõ “Coralle”.  



ÊÁÂÅÓ ÐÏÔÙÍ
Μόνο «του πουλιού το γάλα» δεν µπορείτε να βρείτε στην ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ «ΝΕΟΝ», 

στους Αγίους Θεοδώρους. Η µεγάλη γκάµα προϊόντων της σε ποτά, ξηρούς καρπούς, 
αναψυκτικά και χυµούς, κάνει πιο εύκολες τις αγορές σας.  Τι καλύτερο για δώρο, από 
ένα καλάθι µε επώνυµα κρασιά;

Η ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ «ΝΕΟΝ» έχει αποκλειστική συνεργασία, στην περιοχή, µε τις 
µπύρες ΒΕΡΓΙΝΑ και ΒΑΠ, τα κρασιά «Κτήµα Σώκος» και το νερό και τα αναψυκτικά 
της εταιρείας «ΒΙΚΟΣ».

Η ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ «ΝΕΟΝ» βρίσκεται στη συµβολή των οδών ∆ηµ. Κυριάκη και 
Ιατρίδου 1, στους Αγ. Θεοδώρους.  Για τη διευκόλυνσή σας, είναι ανοιχτή, καθηµερινά 
(και Σάββατο) µέχρι τις 8 το βράδυ, αλλά και την Κυριακή και τις αργίες, 9 - 2 το 
µεσηµέρι. 

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.
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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
ËÏÕÔÑÁÊÉ Super Μοναδική Ευκαιρία - Πλησίον Παραλίας, Κέντρου Πόλης êáé 
Αγοράς. Πωλείται Εξαιρετικό ∆υάρι Ρετιρέ, 42 ô.ì., ðλήρως Επιπλωµένο µε όλο τον 
Οικιακό & Ηλεκτρικό Εξοπλισµό του. ∆ιαθέτει επίσης: Ένα Υπνοδωµάτιο µε Βολική 
Ντουλάπα & Μπαλκόνι, Άνετο Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο µε Μπανιέρα & Πλυντήριο 
Ρούχων, Πατάρι για Επιπλέον Αποθηκευτικό Χώρο, ∆ύο Κλιµατιστικά σε Σαλόνι 
& Υπνοδωµάτιο, ∆ύο TV, Τεράστια Βεράντα Προσόψεως µε Πανοραµική Θέα στο 
Κέντρο της Πόλης καθώς & στα Γεράνεια Όρη από το Μπαλκόνι του Υπνοδωµατίου. 
Προσοχή: Το ∆ιαµέρισµα Χρήζει Ανακαίνισης / Εµπιστευτείτε το Γραφείο µας για 
την Ανακαίνιση της Οικίας σας, στις Καλύτερες Τιµές της Αγοράς - Κωνσταντίνος Γ. 
Αγγελίδης, Όνοµα Συνώνυµο της Κατασκευής - Τιµή 46.000 åõñþ - Προλάβετε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Συνοικισµός, κατάστηµα 30 τ.µ., ισόγειο, προσόψεως, διαµπερές, 
κατασκευή ‘80, ύψος 3 µ., µονοφασικό ρεύµα, ανακαίνιση ‘12, Super Μοναδική 
Ευκαιρία, στο Κέντρο της Αγοράς του Συνοικισµού Κορίνθου και Πλησίον Σούπερ 
Μάρκετ, Αρτοποιείων, Κρεοπωλείων, Καφενείων, Φαρµακείων & Ι. Ναού Κοιµήσεως 
της Θεοτόκου, Κατάλληλο για Επαγγελµατική Στέγη, Φροντιστήριο κ. λ. π. - Τιµή 
20.000 åõñþ - Προλάβετε.

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.
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ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ….

Έχω γράψει πολλά άρθρα, για µας τις γυναίκες, εκφράζοντας, 
πάντα, την ταπεινή µου άποψη. Κάνοντας, όµως, την αυτοκριτική 
µου, διαπίστωσα ότι έχω κι εγώ µερίδιο ευθύνης, για τις αξίες που, 
σήµερα, δεν υπάρχουν, όπως παλιά… Ας αναρωτηθεί, η καθεµιά από 

µας, αν φταίει, πού φταίει και γιατί φταίει…. ∆ε θα απολογηθούµε 
για τις επιλογές µας, αλλά ας αναρωτηθούµε, γιατί η κοινωνία είναι τόσο χαµηλά… 
Οι προηγούµενες θηλυκές γενιές, µάλλον, δεν διαχειριστήκαµε καλά κάποιες αξίες. 
∆ώσαµε περισσότερη σηµασία στη γυναίκα, στην όποια καριέρα ήθελε η καθεµιά από 
µας, στο να γίνουµε οικονοµικά ανεξάρτητες - εργαζόµενες γυναίκες, και πιστέψαµε 
ότι ΟΛΑ µπορούµε να τα κάνουµε µόνες µας… Τίποτα κακό σε αυτές τις επιλογές, όσον 
αφορά τη γυναικεία µας οντότητα.

 Όµως, βάζοντας προτεραιότητα εµάς, βάλαµε πίσω κάποιες αξίες, όπως το θεσµό 
της οικογένειας. Ακόµα και την ανατροφή των παιδιών µας, την αφήσαµε στη γιαγιά 
και στον παππού….  Το ρόλο της µάνας τον διαπραγµατευτήκαµε µε τους άντρες, 
µε αποτέλεσµα, τα παιδιά να µεγαλώνουν παρέα µε µια γιαγιά, µε έναν παππού, 
και κάποια µε ένα κινητό και έναν υπολογιστή.  Άλλα παιδιά γυρνάνε στο σπίτι και 
δε βρίσκουν κάποιον να τα καλωσορίσει.  Έτσι, περνάνε πολλές ώρες µοναχά τους, 
ανεξέλεγκτα… 

Μάλλον, κάναµε λάθη, στον τρόπο που κάναµε την επανάστασή µας… Προσπαθούµε 
να πάρουµε τη θέση του άντρα, µηδενίζοντάς τον. Η επαφή µας µαζί του γίνεται, µε 
διάθεση αυταρχική και απαξιωτική. Η θηλυκότητα έχει πάει περίπατο…

Ως αποτέλεσµα, έχουµε εγκλωβιστεί σε µια περίεργη καθηµερινότητα, µε εντάσεις, 
µε λέξεις και πράξεις που έχουν, ως αποτέλεσµα, την αποµάκρυνση του άντρα από τη 
γυναίκα, του αρσενικού από το θηλυκό, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται… Τώρα, αν νοµίζουµε 
ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί… ας συνεχιστεί… Αλλά, ας µη λέµε, συνέχεια, ότι για 
όλα φταίνε οι άλλοι…

Το µήνυµα που θέλω να στείλω, απευθύνεται προς τις νέες γυναίκες που έχουν 
κάνει, πρόσφατα, οικογένεια, σε εκείνες που θέλουν να κάνουν και σε εκείνες που 
φοβούνται να κάνουν, λόγω κρίσης ή λόγω καριέρας… Γυναίκες, προλαβαίνετε να 
κάνετε όµορφες οικογένειες… Προλαβαίνετε να διορθώσετε τα όποια λάθη κάναµε. 
Προλαβαίνετε να βρείτε τις αξίες και να τις µεταλαµπαδεύσετε στη γενιά σας και 
στη γενιά που έρχεται... Πρέπει να προλάβετε, γιατί χάνονται αξίες που είναι κρίκοι 
ουσιαστικοί, για να µεγαλώσουν, ανθρώπινα, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή που θα 
γεννηθούν… Να ξέρετε ότι... η οικογένεια είναι η σπονδυλική στήλη µιας κοινωνίας 
που, αν σπάσει… ο κόσµος θα είναι ανάπηρος. Η οικογένεια είναι απόλυτη υπόθεση 
της ΜΑΝΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑΣ.

Η σκλαβιά είναι επιλογή, όµως, η ελευθερία και η ισότητα, αγαπηµένες µου, είναι 
δικαίωµα ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!

Χρόνια Πολλά, σε εκείνες τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΜΑΝΕΣ-ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ-ΘÇΛÕΚΑ-
ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ  που, ό,τι χαλάει, δεν το πετάνε… Το φτιάχνουν µε αγάπη, µε µητρότητα, 
µε υποµονή, µε  κατανόηση, µε αξιοπρέπεια και µε σεβασµό, προς όλα και προς 
όλους!!!! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!!!
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ!!!

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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Επιτρέψτε µου να σας κάνω κοινωνούς, σε τρία θέµατα 
που µε απασχολούν. Και είµαι, σχεδόν, βέβαιος, ότι δεν 
απασχολούν µόνο εµένα, αλλά και πολλούς συνέλληνες, 
γιατί είναι θέµατα, κατά τη γνώµη µου, εθνικά.  Θέµατα που 
επιβάλλεται να προβληθούν, για να γνωρίσει ο κόσµος όλος, 
ποιοι είµαστε. Ποιοι δίδαξαν, ποιοι δηµιούργησαν και πώς 
διαµόρφωσαν τον τότε και το σηµερινό κόσµο.

Θέµα 1ο: Επισκέφτηκα, πρόσφατα, και πάλι, το Λονδίνο, 
στα µέσα ∆εκεµβρίου, για να το δω, ακόµα µια φορά, 
φωταγωγηµένο για τα Χριστούγεννα. Και το περπάτησα 
και το θαύµασα. Και µε την ευκαιρία, δεν παρέλειψα να 
επισκεφτώ, για πολλοστή φορά, το Βρετανικό Μουσείο. Να 
επισκεφτώ, για άλλη µια φορά, ατενίζοντας, τα ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, τα οποία εκτίθενται σε µια ειδική αίθουσα, στη 

µετόπη της οποίας αναγράφεται: “Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΥΤΗ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ”. Και, όπως κάθε φορά, δεκάδες, εκατοντάδες 
χιλιάδες, µπορώ να πω, ξένοι, από όλες τις γωνιές της γης, να περιεργάζονται και 
τα φωτογραφίζουν.

Και διατυπώνω τη σκέψη µου: Ζητάµε, επßìïíá, την επιστροφή των µαρµάρων του 
Παρθενώνα, πράγµα που, κατά τη γνώµη µου, δεν θα γίνει ποτέ, αφού το Βρετανικό 
Μουσείο επιµένει στη θέση, ότι τα αγόρασε (σωστό) και 
δεν τα έκλεψε (σωστό). Αντί, λοιπόν, να ζητάµε την 
επιστροφή τους, δεν είναι καλύτερο να διαφηµίζουµε, 
σε όλο τον κόσµο, ότι µόνο ένα µικρό δείγµα, από τα 
µάρµαρα του Παρθενώνα, εκτίθενται στο Βρετανικό 
Μουσείο; Μάρµαρα που έχουν φτιάξει οι πρόγονοί µας, 
οι Έλληνες, οι οποίοι δίδαξαν τη φιλοσοφία και τον 
πολιτισµό.   Ότι είµαστε, εµείς οι Έλληνες,  απόγονοι 
εκείνων που έφτιαξαν, πριν από 3.000 (τρεις χιλιάδες) 
χρόνια τον Παρθενώνα, πάνω στην Ακρόπολη, στη 
µετόπη του οποίου προβάλλονται τα πολλά µάρµαρα του 
Παρθενώνα. Ελάτε, λοιπόν, στην Ελλάδα.   Ελάτε στην 
ωραία Αθήνα, για να τα θαυµάσετε. 

Θεωρώ ότι, µε την ενέργεια αυτή, οι ξένοι θα µας 
εκτιµήσουν περισσότερο και θα µας βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση των δυσκολιών που µας προξενούν οι 
σηµερινοί µας γείτονες.

Θέµα 2ο:  Οι Τούρκοι µιλούν και προβάλλουν τη 
“γαλάζια πατρίδα”.   Κι εµείς, τι κάνουµε; γιατί δεν 
προβάλλουµε τον ελληνισµό της Ιωνίας που έζησε 
εκεί, πάνω από χίλια χρόνια;  Γιατί δεν προβάλλουµε 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία; Όχι εδώ, στην Ελλάδα. 
Εδώ, λίγο-πολύ, τα γνωρίζουµε. Να τα προβάλλουµε, 
σε όληí την Ευρώπη. Σε όληí την Αµερική. Σε όληí την 
Ασία και την Αφρική. Σε όληí την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία. Για σκεφτείτε. Όχι µόνο µε ένα χάρτη, µε τα 
ελληνικά χρώµατα, αλλά µε πολλούς χάρτες που θα 
παρουσιάζουν, όχι µόνο όσα αναφέρω πιο πάνω, αλλά 
και τα σύνορα της σηµερινής Ελλάδας, να εκτείνονται 
στην Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 
Από τη Σµύρνη και την ενδοχώρα, την Ανατολική Θράκη, 
την Ίµβρο και την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη, 
όπου είχε εγκατασταθεί τµήµα του Ελληνικού Στρατού 
και κυµάτιζε η ελληνική σηµαία. Βέβαια, όλες αυτές οι 
περιοχές ήταν πάντοτε ελληνικές, ποτέ τουρκικές. Και 
όλα αυτά τα χάσαµε, όχι από δικά µας σφάλµατα, αλλά 
από δική µας νοοτροπία. Φαγωθήκαµε µεταξύ µας. Η 
διχόνοια µÜς κατέστρεψε και χάσαµε τον πόλεµο του 
1922. Χάσαµε τη Μεγάλη Ελλάδα!!

Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να σωπαίνουµε, έναντι των απαράδεκτων 
ισχυρισµών της Τουρκίας. Χάρτης της Μεγάλης Ελλάδας, µε τις ανάλογες 
επεξηγήσεις, να κυκλοφορήσει, σε όλοí τον κόσµο. Ίσως, οι παλαιότεροι ξένοι να 
θυµούνται. Όµως, οι νεότεροι αγνοούν τα πάντα. Αν δεν τους τα πούµε εµείς, ποιος 
θα τους τα πει; Εµπρός, λοιπόν. Ίτε παίδες Ελλήνων!!

Θέµα 3ο: ∆εν είναι µόνο η υπογεννητικότητα που µαστίζει την Ελλάδα. ∆εν 
φρόντισαν οι εκάστοτε κυβερνώντες να αυξήσουν τους Ελληνικούς πληθυσµούς 
στη Βόρειο Ελλάδα (Θράκη και Μακεδονία) και στα νησιά και νησάκια του 
Αιγαίου, που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια. Ήρθαν πρόσφυγες από 
την Κωνσταντινούπολη, µετά τα γεγονότα του 1955. Ήρθαν πρόσφυγες από την 
Αίγυπτο, τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Ήρθαν πρόσφυγες από το Σουδάν, την 
ίδια χρονική περίοδο. Και όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Γιατί; Επειδή οι 
τότε κυβερνήσεις δεν φρόντισαν να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, στη 
Βόρειο Ελλάδα και τα νησιά, και να προωθήσουν όλους αυτούς τους πρόσφυγες σε 
αυτές τις περιοχές, ειδικά στη Θράκη, όπου ο µουσουλµανικός πληθυσµός τείνει 
να αυξηθεί, πάνω από τον Ελληνικό.

Ποτέ, όµως, δεν είναι αργά. Υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι, οι οποίοι, ευχαρίστως, 
θα µετακόµιζαν, από το κέντρο, προς τις περιοχές αυτές, εφόσον θα δηµιουργούνταν 
θέσεις εργασίας. Ευκαιρίες πρέπει να υπάρχουν. Οι αρµόδιοι επιβάλλεται να το 
φροντίσουν. Όχι αύριο, αλλά χθες. Γιατί οι καιροί είναι χαλεποί.

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

ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ







ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω, ΕΝΩΜΕΝΟ, ∆ΥΝΑΤΟ
«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωµένο, δυνατό», µε κάθε κυβέρνηση. 

Με τη Νέα ∆ηµοκρατία, να ζηλεύει τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ.  
«Τόσκα εσείς;  Χρυσοχοΐδη εµείς».  Κάπως έτσι, λοιπόν, στο  
Υπουργείο Προστασίας(;) του Πολίτη, µετά από τον πρώην 
συνεργάτη του Μπεγλίτη, ηγείται, σήµερα, ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ.  Ένας πολιτικός, ο οποίος, κατά δήλωσή του, είχε 
ψηφίσει το µνηµόνιο, χωρίς να το έχει διαβάσει.

Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Και η µετάβαση ήταν κάτι παραπάνω από οµαλή.  Στην εποχή 
Τόσκα, είχαµε το ξύλο στους συνταξιούχους και τις διώξεις κατά 

του Π. Λαφαζάνη και άλλων αγωνιστών, για τη δράση τους, κατά των πλειστηριασµών, 
από το «Τµήµα Προστασίας του κράτους και του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος».  ∆ιότι, 
όπως είναι προφανές, το δηµοκρατικό µας πολίτευµα κινδυνεύει από δράσεις κατά των 
πλειστηριασµών και, βεβαίως, κατά των τραπεζών.

∆ΙΑΦΩΝΕΙΣ;  ΞΥΛΟ!
Λίγους µήνες µετά, περάσαµε στο ξύλο, στην υπόθεση των καταλήψεων, στο 

Κουκάκι.  Εκεί όπου, σύµφωνα µε τις καταγγελίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας, 
αυτοί που αντέδρασαν στην είσοδο των ΜΑΤ στην ιδιοκτησία τους, χωρίς να τους 
επιδειχθεί ένταλµα από εισαγγελέα, ξυλοκοπήθηκαν και πέρασαν ένα όµορφο βράδυ 
στη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής.

Η «ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ»
Τι σηµασία έχει που η χώρα, όπως έγραφε ο συγχωρεµένος Κώστας Καίσαρης, 

έχει µετατραπεί σε «Κολοµβία των Βαλκανίων», µε συνεχείς δολοφονίες, ακόµα και 
µέσα σε πολυπληθή κέντρα διασκέδασης;  Τι σηµασία έχουν οι κλοπές και οι ληστείες;  
Η προστασία των πλειστηριασµών και η εκκένωση των καταλήψεων φαίνεται είναι τα 
µείζονος σηµασίας θέµατα, για το υπουργείο «Προστασίας του Πολίτη», τα τελευταία 
χρόνια.

«ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ»
Θα µου πείτε: «Τι σ’ έπιασε και, δυο µήνες µετά, ασχολείσαι µε το Κουκάκι;».  Η 

απάντηση βρίσκεται στα πρόσφατα πρωτοσέλιδα των δύο πιο σοβαρών και έγκυρων 
ηµερήσιων εφηµερίδων της χώρας:  της «∆ηµοκρατίας», από τον χώρο της κεντροδεξιάς, 
και της «Εφηµερίδας των Συντακτών», από τον κεντροαριστερό χώρο.

«Στον αέρα η πρώτη κατοικία.  Αναζητείται, επειγόντως, λύση, για να µη ζήσουµε 
τις βαρβαρότητες της Ισπανίας», γράφει το πρωτοσέλιδο της «∆ηµοκρατίας», στις 
13 Φεβρουαρίου, στο οποίο δηµοσιεύεται και φωτογραφία από την εισβολή ειδικών 
δυνάµεων, σε υπό κατάσχεση σπίτι, στην Ισπανία.

«ΟΙ 600.000 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ»
«Ισπανικός πυρετός, για την πρώτη κατοικία.  Αγωνιώδεις προσπάθειες της 

κυβέρνησης, να αποφύγει ‘τσουνάµι’ πλειστηριασµών. Οι 600.000 εξώσεις της Ισπανίας 
και η εξαφάνιση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα», γράφει, στις 17 Φεβρουαρίου, 
η Εφηµερίδα των Συντακτών.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΑ ΕΓΡΑΦΕ, ΑΠΟ ΤΟ 2015!
Η στήλη µας, βέβαια, τα είχε γράψει, πριν πέντε ολόκληρα χρόνια.  Ήταν Σεπτέµβριος 

του 2015, όταν δηµοσίευσα τη σχετική φωτογραφία, γράφοντας:

«ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ!
Είναι προφανές ότι, όλο αυτό που συµβαίνει µε τα µνηµόνια, στην Ελλάδα, έχει στόχο 

την ιδιοκτησία.  Οι αποκαλούµενοι ως «δανειστές» θεωρούν εξωφρενικό το 70% των 
Ελλήνων να έχει δικό του σπίτι. Γι’ αυτό και επιµένουν σε αυτές τις πολιτικές.  Που δεν 
χρειάζεται να πας µακριά, για να δεις πού οδηγούν, αλλά τόσο κοντά, όσο η Ισπανία.

Εκεί, δηλαδή, που γίνονται 100 κατασχέσεις πρώτης κατοικίας την ηµέρα, ενώ το 
σύνολο των κατασχέσεων, το 2014, ανήλθε σε περίπου 120.000!  Εκεί όπου εκατοντάδες 
πάνοπλοι αστυνοµικοί εισβάλλουν και πετάνε τον κόσµο έξω από τα σπίτια του.»

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ;
Μήπως, λοιπόν, όλο το σκηνικό στο Κουκάκι, ήταν µια γενική πρόβα, για το τι θα 

ακολουθήσει µε τους πλειστηριασµούς;  Μήπως κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν 
ένα µήνυµα στον κόσµο που, παραδοσιακά στη χώρα µας, δείχνει αλληλεγγύη σε όσους 
γίνονται δέκτες απάνθρωπων πρακτικών, όπως οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας των 
ανήµπορων;

Μήπως κάποιοι προσπαθούν να τους πουν να «βγάλουν το σκασµό», για να µη 
βρεθούν, «τυλιγµένοι σε µια κόλλα χαρτί»;

ΕΝΑ ΡΕΤΙΡΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Πάµε, τώρα, στα δικά µας.  Ας υποθέσουµε ότι κάποιος από σας βρίσκεται σε µια 

δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Είναι, όµως, ιδιοκτήτης ενός ρετιρέ, στην παραλία του 
Λουτρακίου, το οποίο έχει κληρονοµήσει από τους γονείς του.  Ένα ωραίο πρωί, κάποιος 

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  

ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ “ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ”, 13/2/2020 “ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÕÍÔÁÊÔÙÍ”, 17/2/2020 “ÁËËÁÃÇ ÓÔÏ ËÏÕÔÑÁÊÉ”, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2015
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του τηλεφωνεί και του ζητά να το αγοράσει.
Οι επιλογές είναι δύο. Η πρώτη είναι, να τον ευχαριστήσει ευγενικά, λέγοντάς 

του ότι είναι συναισθηµατικά δεµένος µε το ακίνητο:  «Μου το έδωσε ο πατέρας µου.  
∆εν είναι δυνατόν να το πουλήσω».  Η δεύτερη είναι να τον ρωτήσει, πόσα δίνει, 
για την αγορά του.  Στη δεύτερη περίπτωση, αν θεωρήσει λογική την προσφορά, 
διαπραγµατεύεται το ακίνητο, λαµβάνοντας υπόψη και τη µελλοντική του αξία, ώστε να 
εισπράξει, όσα περισσότερα χρήµατα µπορεί.  Χρήµατα, τα οποία θα χρησιµοποιήσει 
για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, για να σπουδάσει τα παιδιά του και, όταν µε το 
καλό επιστρέψουν στο Λουτράκι, να τους αγοράσει κάποιο άλλο ακίνητο, ίσως, πάνω 
από την κεντρική λεωφόρο.

Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Κάπως έτσι, έχει η κατάσταση µε το νέο πιθανό επενδυτή του καζίνο.  Ο ∆ήµος 

είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων του καζίνο και του ξενοδοχείου 
του.  Κατέχει το 16% των µετοχών της επιχείρησης, το οποίο, σε λίγα χρόνια, θα γίνει 
50 και 100%.  Επίσης, υπάρχουν οφειλές, πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, από το καζίνο 
προς την Ανώνυµη εταιρεία του ∆ήµου, η οποία ασφυκτéά οικονοµικά και κινδυνεύει να 
χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Έρχεται, λοιπόν, ένας υποψήφιος επενδυτής.  Έχει ήδη αγοράσει τα δάνεια των 
«συνεταίρων» µας, δηλαδή των κατόχων του 84% των µετοχών της επιχείρησης.  
Εκδηλώνει ενδιαφέρον για την εξαγορά του καζίνο και του ξενοδοχείου.  Θέτει, όµως, 
ως απαραίτητη προϋπόθεση, να αγοράσει το οικόπεδο και τα οικήµατα του καζίνο και 
του ξενοδοχείου.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ
Και οι λόγοι, κατά την άποψή µου, είναι προφανείς.  Το καζίνο, σήµερα, υπάρχει και 

λειτουργεί, µε τα όποια προβλήµατά του.  Σε λίγα χρόνια, όµως, ο ανταγωνισµός από 
την πιθανή λειτουργία καζίνο σε Ελληνικό και Μαρούσι, µπορεί να το συρρικνώσει.  Ο 
επενδυτής, έχοντας την κυριότητα των ακινήτων, µπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.  
Κάτι το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο να κάνει, εάν ιδιοκτήτης είναι ο ∆ήµος.

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: «ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ»
Οι επιλογές µας, λοιπόν, είναι δύο, µε εξίσου σοβαρά επιχειρήµατα υπέρ τους.  Η µια 

ειπώθηκε, στη σχετική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από τον Κ. Λογοθέτη, ο 
οποίος, µάλιστα, συγκαταλέγεται µεταξύ αυτών που αγωνίστηκαν, 
ώστε τα ακίνητα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του ∆ήµου:  «Η 
πρόταση αυτή, για µας, είναι αιτία πολέµου», δήλωσε ο πρώην 
∆ήµαρχος, ενώπιον του νοµικού εκπροσώπου του υποψήφιου 
επενδυτή. «Θεωρώ την πώληση αυτών των ακινήτων αδύνατη.  
∆εν µπορεί ο ∆ήµος να µπει σε µια λογική πώλησης αυτής της 
περιουσίας.  Αυτή η περιουσία είναι η ταυτότητά του. Γι’ αυτό το 
θέµα, δεν µπορεί να γίνει, καν, συζήτηση.  Λάβετε, επίσης, υπόψη, 
ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί να παραβλέψει, ό,τι έχει 
συµφωνηθεί, το 1995, για τη σχέση µας µε την Κοινοπραξία.»

Ν. ΛΟΗΣ: «ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ Η∆Η ΚΑΝΟΝΙΣΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 
ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;»

Μάλιστα, ο επί σειρά ετών ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του «Προµηθέα», 
Ν. Λόης, προχώρησε ακόµα περισσότερο:  Με ανάρτησή του, σε µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης, ανέφερε τα εξής: 
«Κάποιοι δηµοτικοί σύµβουλοι και ο ∆ήµαρχός µας άκουσαν 

τον εκπρόσωπο των επενδυτών, αδελφών Κόµερ, και δεν τόλµησαν 
να του πουν ότι η δηµοτική περιουσία δεν πουλιέται. Μήπως έχουν 
κανονίσει να την πουλήσουν και δεν µας το έχουν ανακοινώσει 
ακόµα; Ποιοι νοµίζουν ότι είναι αυτοί που θέλουν να παίξουν 
µε εµάς και µε το µέλλον της πόλης και των παιδιών µας; Τι θα 
έχουµε, αν πωληθούν τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου και των 
Νοµικών του Προσώπων; Μα, τι µας θεωρείτε; 

∆εν θα περάσετε αυτά που θέλετε... Να το θυµάστε.»

ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;
Η άλλη επιλογή είναι να ζητήσουµε, το ταχύτερο δυνατό, την προσφορά του 

υποψήφιου επενδυτή, ώστε να την αξιολογήσουµε.  Μπορούν αυτά τα χρήµατα να 
αλλάξουν το Λουτράκι;  Εκτός από την εξόφληση των δανείων του, σε ποια έργα θα 
προχωρήσει ο ∆ήµος;  Μπορεί ακόµα να διαπραγµατευôεί την αγορά του κτήµατος 
«∆ιφωνή» και να το µετατρέψει σε κοινόχρηστο χώρο άθλησης και αναψυχής, µε την 
ταυτόχρονη δηµιουργία χώρου στάθµευσης, δίπλα, µάλιστα, από τον τερµατικό σταθµό 
του Προαστιακού;  Μπορεί να προχωρήσει στη συνολική αξιοποίηση του κτήµατος 
«Θρουβάλα»;  Μπορεί να προχωρήσει σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, στον 
υδροφόρο ορίζοντα;  Μπορεί να αλλάξει την όψη της παραλίας, από τον Ισθµό, µέχρι τις 
Πηγές και ακόµα πιο πέρα;  Μπορεί να διαµορφώσει χώρους στάθµευσης, περιφερειακά 
του Λουτρακίου, και να δηµιουργήσει µοντέρνους, τεχνολογικά, τρόπους σύνδεσής 
τους µε το κέντρο της πόλης;  Μπορεί να αναβαθµίσει τους Αγίους Θεοδώρους, τα 
Ίσθµια, την Περαχώρα, το Σχοίνο και τις υπόλοιπες περιοχές του ∆ήµου;

ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ;
Ποιο θα είναι το συνολικό οικονοµικό όφελος;  Μπορεί να διαπραγµατευτεί ένα 

ποσοστό, από τη συνολική οικονοµική δραστηριότητα, η οποία θα λαµβάνει χώρα 
στην εγκατάσταση του καζίνο ή οποιασδήποτε άλλης επένδυσης θα υλοποιηθεί στο 
συγκεκριµένο χώρο;  Τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους στην επιχείρηση; Ποιες θα είναι 
οι εγγυήσεις, ότι τα χρήµατα που θα εισπραχθούν, θα χρησιµοποιηθούν, από το ∆ήµο, 
µόνο για σκοπούς αντίστοιχους, µε αυτούς που ανέφερα παραπάνω;  

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ
Όλα αυτά, µπορούν να απαντηθούν, µόνο όταν καταθέσει ο επενδυτής, την πρότασή 

του.  Μια πρόταση που θα αξιολογηθεί από τη σηµερινή ∆ιοίκηση του ∆ήµου και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  Με την τελική απόφαση, βέβαια, να ανήκει στους δηµότες.  Με 
δηµοψήφισµα, όπως, ακριβώς, προβλέπεται στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

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



ΕΙ∆ΗΣΗ ΣΟΚ:
ΧΩΡΙΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ!

Είναι ένα πρόβληµα που ταλανίζει, επί χρόνια, την πόλη 
του Λουτρακίου και του ευρύτερου δήµου. Υποσχέσεις από 
βουλευτές, λόγια πολλά ακούσαµε, αλλά ουσία και έργα 
µηδέν.

Το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου λειτουργεί, 
υπολειτουργώντας, αφού υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. 
Το υπέρτατο αγαθό, η υγεία, που θα έπρεπε να απασχολεί 
όλους, έρχεται σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη µοίρα, για 
κάποιους ιθύνοντες.

Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έπρεπε, αυτό το – 
ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ, κατά την άποψή µας – θέµα να ξανασυζητηθεί 
και να ασκηθούν, εκ νέου, πιέσεις, προς τις αρµόδιες 
αρχές και τις υπηρεσίες, για την επίλυσή του.

Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου έχει ασθενοφόρο, το 
οποίο του παραχωρήθηκε από το ∆ήµο, µετά από δωρεά του Καζίνο Λουτρακίου.

Κάποτε, η εξυπηρέτηση ήταν επί 24þρου βάσεως. Σήµερα, το ασθενοφόρο, 
τις καθηµερινές καλύπτει, εν µέρει, τα έκτακτα περιστατικά και τα 
Σαββατοκύριακα, µέρες που η πόλη µας τριπλασιάζει τον πληθυσµό της, βρίσκεται 
ακινητοποιηµένο! 

Ευτυχώς που το ασθενοφόρο έχει εξαίρετους οδηγούς, καταπληκτικά παιδιά, 
µε υπερβάλλοντα ζήλο, για το επάγγελµα - λειτούργηµα που επιτελούν. Αυτό 
είναι ευρέως γνωστό και µη αµφισβητούµενο, από κανέναν στην πόλη! Οι οδηγοί, 
όµως, δεν φτάνουν, για να καλύψουν, πλήρως, µια εβδοµαδιαία βάρδια.

Αρκετές καταγγελίες έχουν φτάσει και δηµοσιοποιηθεί, κατά καιρούς, στο 
Loutrakiblog.

∆υστυχώς, συµπολίτες µας έχασαν τη ζωή τους Σαββατοκύριακα, γιατί το 
ασθενοφόρο µας ήταν ακινητοποιηµένο και το ΕΚΑΒ άργησε πολύ να έρθει. Ας 
µην αναφέρουµε λίστα ονοµάτων (άλλωστε όλοι γνωρίζουµε), για να µην ξύνουµε 
πληγές, στις οικογένειες των θανόντων.  Το ζήτηµα είναι η, όσο το δυνατόν, πιο 
γρήγορη διακοµιδή των έκτακτων περιστατικών, στο νοσοκοµείο της Κορίνθου.  

Κι εδώ ερχόµαστε στο τελευταίο περιστατικό που έλαβε χώρα στην πόλη µας, 
όταν το νεαρό κορίτσι, µόλις 23 χρόνων, παρασύρθηκε από ΙΧ.  Ελπίζουµε να πάνε 
όλα καλά, για την 23χρονη συµπολίτισσά µας.  Όµως, θα πρέπει να θίξουµε αυτό 
το ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ που κανένας δεν µπορεί να το προσπεράσει, χωρίς να 
δοθεί λύση!

Το ατύχηµα έγινε στις 6:45πµ.  Το ΕΚΑΒ ήρθε στις 7:15πµ.  ∆ηλαδή, µισή ώρα 
µετά το ατυχές γεγονός.  Για την πολυτραυµατία,  κάθε λεπτό που περνούσε 
ήταν σηµαντικό, πολύ σηµαντικό.  Αυτόπτης µάρτυρας- αναγνώστης µας, µας είπε 
ότι ειδοποίησε Αστυνοµία και ΕΚΑΒ και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια στο Κέντρο 
Υγείας, µέχρι να έρθουν τα ασθενοφόρα. Η απάντηση της υπαλλήλου ήταν ότι 
δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Έξαλλος έφυγε ο αναγνώστης µας, επιστρέφοντας 
στο σηµείο του ατυχήµατος, φοβούµενος για τη ζωή του κοριτσιού που κείτονταν, 
ακόµα, στην άσφαλτο…

Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ∆ήµο, από τα 
χρόνια της κρίσης και µετά, όταν άρχισε και ο «µαρασµός» του Κέντρου Υγείας, 
αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήµω».

Αγαπητοί µας αιρετοί του δηµοτικού συµβουλίου, της συµπολίτευσης και της 
αντιπολίτευσης, ξαναδείτε µε προσοχή αυτήν την αστοχία που υπάρχει στην 
πόλη µας και ζητήστε από το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υγειονοµική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και τους βουλευτές του νοµού, την ΑΜΕΣΗ και ΠΛΗΡΗ στελέχωση, 
σε ανθρώπινο δυναµικό, του ασθενοφόρου που υπάρχει στο Κέντρο Υγείας 
Λουτρακίου, ώστε να εξυπηρετεί, αποκλειστικά, µια πόλη που φτάνει σε πληθυσµό 
τους 30.000 κατοίκους, τα Σαββατοκύριακα!

ΑπαιτÞστε ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.  Είναι ζήτηµα ζωής και θανάτου.

ÌÅ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ΤΟΥ

Από πολίτες που δεν είναι µέλη του (µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, από 
άλλους νοµούς της χώρας, ιδίως, την Αργολίδα, την Αρκαδία και την Αττική), προήλθε, 
περίπου, το 70% των 912 ερωτηµάτων, παραπόνων και καταγγελιών που δέχτηκε, 
το 2019, το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας.

Συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα, καταγγελίες, παράπονα των Καταναλωτών 
αναφέρονται σε:

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, Παροχή τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, Παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, Λοιπές υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, Υπηρεσίες παροχής ύδρευσης – αποχέτευσης, 
Ελαττωµατικά προϊόντα εγγύησης, Πωλήσεις από απόσταση, εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, Λοιπές καταγγελίες, Τράπεζες, ∆ηµόσιες υπηρεσίες, Υπηρεσίες 
τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, Ενοίκια – κοινόχρηστα, 
Ακατάλληλα τρόφιµα, Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων, Εισπρακτικές εταιρείες, 
Εκπτώσεις, Τιµές σούπερ µάρκετ.

Περίπου το 80% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των Καταναλωτών, µετά 
από παρέµβαση του ΙΝΚΑ Κορινθίας. 15% των καταγγελιών, παραπέµφθηκε στην 
επιτροπή φιλικού διακανονισµού Περιφέρειας Κορινθίας. Εκεί επιλύθηκε, υπέρ 
των Καταναλωτών, το 95% των υποθέσεων, ενώ σηµειώθηκε η απροθυµία των 
τραπεζών να προσέλθουν προς εξωδικαστική επίλυση των υποθέσεων, ενώπιον της 
επιτροπής, παρά την υποχρέωση που έχουν αναλάβει, εν όψει της εφαρµογής του 
κώδικα προµηθευτών.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το συνολικό χρηµατικό ποσό που κέρδισαν οι 
καταγγέλλοντες από τους προµηθευτές, ανέρχεται στις 220.000 ευρώ και, 
συγκεκριµένα, προέρχεται από επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συµβολαίων 
παροχών Τηλεπικοινωνιών, αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές υπηρεσίες, 
αποζηµιώσεις για ελαττωµατικά προϊόντα, αποζηµιώσεις από παρόχους Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, ακυρώσεις συµβάσεων πωλήσεων από απόσταση, αποζηµιώσεις από 
δηµόσιες υπηρεσίες, επιστροφές προκαταβολών, παροχή υπηρεσιών από δηµόσιες 
υπηρεσίες κ.λπ.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας και το ∆.Σ. σηµειώνουν ότι ο αριθµός 
των καταγγελιών - παραπόνων θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερος και η παροχή 
βοήθειας προς τους καταναλωτές ακόµα µεγαλύτερη και αρτιότερη, εάν η τοπική 
αυτοδιοίκηση του Νοµού Κορινθίας εκτελούσε τις υποχρεώσεις της απέναντι στο 
Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας, όπως ο νόµος ορίζει.

Σε κάθε περίπτωση, το ∆.Σ. Του ΙΝΚΑ Κορινθίας ευχαριστεί τους καταναλωτές 
που το εµπιστεύτηκαν και υπόσχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανιδιοτελώς.

Όµως, το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας, για να επιλύσει τα προβλήµατα 
των καταναλωτών και να συµβουλέψει όλους, όσοé το χρησιµοποιούν, χρειάζεται 
περισσότερα µέλη.

Σας καλούµε να γίνετε µέλη του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κορινθίας, ώστε η 
φωνή των Καταναλωτών, τόσο στο Νοµό Κορινθίας, όσο και στους άλλους νοµούς 
- που, δυστυχώς, δεν διαθέτουν ινστιτούτα Καταναλωτών - να δυναµώσει, για να 
σταµατήσουµε τις αυθαιρεσίες, παρανοµίες και καταχρηστικές συµπεριφορές των 
τραπεζών, των υπηρεσιών, των δήµων, των σούπερ µάρκετ, καθενός προµηθευτή 
που δεν σέβεται τον καταναλωτή και την αγοραστική του δύναµη.

Τηλέφωνα: 2741 550411, 6945 124726, 6987256283

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

• ∆ιαµαρτύρεται ότι δεν στηρίζεται από την Ô.Á.

Με την υπ’ αρ. 24/2019 ∆ιαταγή του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναγνωρίσθηκε 
η ίδρυση του µη κερδοσκοπικού σωµατείου µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ», το οποίο θα χρησιµοποιεί στα ξενόγλωσσα 
την επωνυµία «ATHLETIC UNION SOCCER STARS» και διακριτικό τίτλο «Α.Ε. ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ», ή ξενόγλωσσα «SOCCER STARS», που εδρεύει στο Λουτράκι του 
∆ήµου Κορινθίας και εγκρίθηκε το από 1/10/2019 καταστατικό του, αποτελούµενο 
από τριάντα τρία (33) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόµενους στο άρθρο (2) αυτού, 
ήτοι την ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, την ανάπτυξη του 
πνεύµατος της ευγενούς άµιλλας και αλληλεγγύης µεταξύ τους, την άσκηση, µε 
διάφορα αθλήµατα, του σώµατος, την διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής 
καταστάσεως, την απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, σύµφωνα µε τις 
βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύµατος,  καθώς και την συµµετοχή τους σε αθλητικούς 
αγώνες, όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό.

Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ

Α.Μ.  13256 ∆.Σ.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Είναι γνωστό ότι η Ι. Κασίµη έχει πολυετή 
παρουσία στα κοινά.  Στην περιοχή µας, τη 
γνωρίσαµε από την υποψηφιότητά της στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, µε το συνδυασµό του 
Π. Νίκα.  Οι πολυσχιδείς, όµως, δραστηριότητές 
της, δεν σταµατούν εκεί.

Μετά την ενεργό συµµετοχή της, 
στον επιτυχηµένο χορό του Συλλόγου 
Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας, η κα Κασίµη 
παραβρέθηκε στη µεγαλύτερη εκδήλωση των 
απόδηµων Ηπειρωτών, «η Πίτα του Ηπειρώτη 
2020». Ηπειρώτες, από κάθε γωνιά της γης, 
συναντήθηκαν, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
για να τιµήσουν τις παραδόσεις της περιοχής. 
Πρόκειται για εκδήλωση που υλοποιείται, κάθε 
χρόνο, στην Αθήνα, από την Πανηπειρωτική 

Συνοµοσπονδία Ελλάδας, τον κορυφαίο φορέα απόδηµων Ηπειρωτών στον κόσµο.

Η Ι. ΚΑΣΙΜΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



TO ERASMUS+ ÓÔÏ ÃÕÌÍÁÓÉÏ ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ

Ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και βουλευτής 
του Νοµού µας, Χρίστος 
∆ήµας, στους λίγους µήνες 
της νέας κυβέρνησης, 
έχει καταφέρει, ήδη, 
να βοηθήσει στην 
εξασφάλιση σηµαντικών 
χρηµατοδοτήσεων, για την 
Κορινθία.

Πρόσφατα, µάλιστα, 
µαζί µε το ∆ήµαρχο 
Λουτρακίου – Περαχώρας 
– Αγίων Θεοδώρων, 

Γιώργο Γκιώνη, και το ∆ήµαρχο Βέλου – Βόχας, Αννίβα 
Παπακυριάκο, επισκέφτηκαν το Υπουργείο Εσωτερικών 
και συναντήθηκαν µε τον Υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο. 
Η συνάντηση πήγε πολύ καλά και, το επόµενο διάστηµα, 
αναµένονται επίσηµες ανακοινώσεις, για νέες 
χρηµατοδοτήσεις.

Συγκεκριµένα, αναµένεται να ανακοινωθεί έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση, για τις πληµµύρες που έπληξαν, 
πριν από λίγο καιρό, την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, 
κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιοχή. 
Επίσης, αναµένονται χρηµατοδοτήσεις που αφορούν 
αθλητικές εγκαταστάσεις στο ∆ήµο µας, αλλά και στο 
∆ήµο  Βέλου – Βόχας.

Επίσης, σηµαντικός ήταν ο ρόλος του Χρίστου ∆ήµα 
στην πλήρη χρηµατοδότηση έργου της ∆ΕΥΑ Λουτρακίου 
που αφορά αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία 
τηλεµατικού συστήµατος ελέγχου διαρροών των δικτύων 
ύδρευσης του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδώρων. Η 
χρηµατοδότηση είναι ύψους 370.000 ευρώ και προέρχεται 
από το πρόγραµµα Leader, µε φορέα διαχείρισης την 
Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ). Το έργο 
είναι σηµαντικό, καθώς θα διευκολύνει τη δυνατότητα 
εντοπισµού των βλαβών του δικτύου. 

ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

ÃÉÁ ΤÏ ÄÇÌÏ ΜΑΣ

• Μå ôç âïÞèåéá ôïõ Χ. ∆ΗΜΑ

ôïõ Ä. ×ñõóïýëá

ΑΝ ΘΕΣ
Η εποχή µας, φίλε µου
Μίκρυνε τις αποστάσεις της γης…
Και µεγάλωσε, φαίνεται
Τη δική σου, απ’ τη δική µου
Καρδιά και Νου.

Κατάλαβέ µε, αν θες
Έτσι, καθώς γίναµε, µήτε να σ’ αγαπήσω
Και να µε αγαπήσεις, δεν γίνεται σωστά.
Την πατήσαµε, καθώς λένε…
Κι ένας θεός ξέρει, µονάχα
Πoιο µέρος του ανθρώπου θα επικρατήσει:

Κύκλος Ανέκδοτων Ποιηµάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Σηµάδια να βάζεις
Μέσα σου, φίλε µου
Το µονοπάτι µη χάσεις
Να σου βγάζει σε ξέφωτο
Τη µικρή σου ζωή.
Στο φως της οµορφιάς
Και της Αγάπης…

ÐΑΡΑΠΟΝΟ
Πιασµένη στα δίχτυα
Της Εποχής µας, σπαρταράµε
Για λίγη ζωή αληθινή, φυσική.
Η εποχή µας φίλε µου
∆είχνει συχνά
Βαροµετρικό χαµηλό…
Εχθρικό.

Σε καιρούς σκοτεινούς, η ποίηση µας δίνει µια 
διαβεβαίωση: ότι η ΜΟΙΡΑ µας βρίσκεται στα χέρια µας, 
στην οµορφιά και την Αγάπη.
Σε ευχαριστώ που ήσουν κι εσύ εδώ.

ôïõ Θ. Ν. Σαρελά

Το είπε ο µέγας υπουργός µε τον ντορβά στην πλάτη: 
«Να επενδύσετε εδώ».  Όµως, τους Έλληνες επενδυτές 
τους «στέλνουν» στη Βουλγαρία, αφού, όσοι παράγουνε 
εδώ, µένουν στην ασιτία! Κι όποιος ανοίξει µαγαζί, στους 
φόρους τον ταράζουν.  Να γιατί φεύγουν οι επιχειρήσεις, 
στους Βαλκανικούς τους τόπους: γιατί αν µείνουνε εδώ, 
δεν τους αφήνουν µετρητό, γι’ αυτούς και τα παιδιά 
τους.

Από τους Αγίους Θεοδώρους,
Με αγάπη

ÓÁÔÕÑÁ: Ï ÌÅÃÁÓ ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ôïõ Θ. Ν. Σαρελά

Ιδρύθηκε στο Λουτράκι, πριν από 14 χρόνια.   Μέχρι 
σήµερα, έχουν εκδοθεί 127 φύλλα.  Πάντα είναι πρώτη 
και δίνει προτεραιότητα, στην πραγµατική είδηση.  
Τα βλέπει και τα ακούει όλα.  Οι συντάκτες της τρέχουν 
παντού, για να γράφουν τα πάντα, µε γνώµονα την αλήθεια.  
Γιατί τα αυτιά, ηµών των συντακτών, είναι µικρά, για να µη 
µπορεί να µας τα τραβήξει κανείς.  Ακούµε την αλήθεια 
και γράφουµε την αλήθεια.  Πάντοτε, µεταφράζουµε 
τον πολιτικό λόγο, από αυτά που µας λένε, σε αυτά που 
εννοούν.  Και θέλουµε να κρινόµαστε από σας, για να 
µπορούµε να κρίνουµε τους άλλους.

Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΛΛΑΓΗ»

Σηµαντική, για τα έσοδα του ∆ήµου, ήταν η παρέµβαση της «Εναλλακτικής Κίνησης», για τη µετεγκατάσταση 
του ΚΤΕΛ.  Η παράταξη, η οποία εκπροσωπείται, στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – 
Περαχώρας, από τους Ι. Αλεξανδρή και Ι. Κόντη, προτείνει να κατασκευάσει ο ∆ήµος το οίκηµα του ΚΤΕΛ, στο 
δικό του οικόπεδο, πίσω από τη Λέσχη Αξιωµατικών.  Με αυτόν τον τρόπο, όπως είναι προφανές, ο ∆ήµος θα 
εισπράττει πολλαπλάσιο µίσθωµα για την παραχώρηση του συγκεκριµένου χώρου.  ∆ιαβάστε την επιστολή:

ΠΡΟΣ: Τον κύριο ∆ήµαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, ôον κύριο 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ôον κύριο Αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας, ôον κύριο Πρόεδρο 
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, ôις κυρίες - ους Συµβούλους Κοινότητας Λουτρακίου 
- Περαχώρας

ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύµφωνα µε την έκθεση µισθώµατος ακινήτου του κ. ∆ηµητρόπουλου Παναγιώτη, 

πολιτικού µηχανικού, αναφορικά µε τη µίσθωση κοινόχρηστου χώρου, µε έκταση 607.28 τ.µ., 
στο οικοδοµικό τετράγωνο 422, η αξία του µισθώµατος για χέρσο αδόµητο οικόπεδο, όπως 
αυτό αναφέρεται στις σελίδες 10 και 12 της έκθεσης, είναι 3.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε, 
είναι άτοπο, από το µίσθωµα χέρσου αδόµητου χώρου, να αφαιρείται το κόστος κατασκευής 
του απαραίτητου, για τη χρήση του γενικότερου χώρου, κτηρίου.

Η «Εναλλακτική Κίνηση», εκπροσωπούµενη από τους κ.κ. Αλεξανδρή Ιωάννη και Κόντη 
Ιωάννη, προτείνει να κατασκευάσει ο ∆ήµος, µε δικά του χρήµατα, το κτήριο, το οποίο 
είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ΚΤΕΛ και να γίνει καινούρια έκθεση προεκτίµησης 
µισθώµατος, για το σύνολο πλέον, των εγκαταστάσεων (οικόπεδο και κτήριο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»:

• ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΛ 
• ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Στο Γυµνάσιο Λουτρακίου πραγµατοποιήθηκε, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως τις 17 Ιανουαρίου 2020, η 
τέταρτη (4η) δραστηριότητα (Activity C4) του έργου Erasmus+/KA229 «CLIL threads and trends in the solar-system 
Labyrinth», µε τον τίτλο «What’s on Earth touring?». Η δραστηριότητα αφορούσε διδακτικές παρεµβάσεις, σχετικά 
µε τον πλανήτη Γη και τον πλανήτη Άρη, τόσο στο επιστηµονικό πεδίο της Αστρονοµίας, όσο και της Μυθολογίας, 
έτσι όπως περιγράφεται στην αίτηση του έργου. Εκτός, όµως, από τα επιστηµονικά και µυθολογικά δεδοµένα 
του εν λόγω περιεχοµένου, αναζητήθηκαν, κατά τις διδακτικές δραστηριότητες, και οι συσχετισµοί τους µε 
κοινωνικο-πολιτιστικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, τα µαθήµατα περιελάµβαναν : α) εισαγωγή στα επιστηµονικά 
δεδοµένα, για τον πλανήτη Γη (ανάλυση κειµένων και εικόνων, διαπραγµάτευση νοηµάτων, άσκηση γραπτής 
διαµεσολάβησης (mediation activity)), β) µάθηµα λεξιλογίου, µε θέµα τις Φυσικές Καταστροφές, γ) µάθηµα 
για την Κλιµατική Αλλαγή (λεξιλόγιο και εξάσκηση των τεσσάρων (04) γλωσσικών δεξιοτήτων), δ) µάθηµα για 
Περιβαλλοντικά Προβλήµατα, που οδήγησε στη δηµιουργική δραστηριότητα παραγωγής ενός comic-strip, ε) 
εισαγωγή στα επιστηµονικά στοιχεία για τον πλανήτη Άρη και σύγκριση των στοιχείων των πλανητών Γης και 
Άρη, στ) µάθηµα βασισµένο στο υποθετικό σενάριο της «Ζωής στον Άρη» (υποθετικοί λόγοι), ζ) µάθηµα για την 
«Εξέλιξη των όπλων στην ιστορία της  ανθρωπότητας», εµπνευσµένο από το µυθολογικό θεό του πολέµου, Άρη, 
η) µάθηµα για τη µυθολογική διάσταση της Γαίας και του Άρη. Παράλληλα, µαθητές του Γυµνασίου Λουτρακίου, 
που συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας του εν λόγω έργου, ετοίµασαν και παρουσίασαν εργασίες σχετικά µε: 
α) τον πλανήτη Γη, β) τη Μητέρα Γη, στη µυθολογία των Βαλτικών χωρών, γ) την Τιτανοµαχία.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, στο Θησείο και στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Οι οµάδες εργασίας των µαθητών και των εκπαιδευτικών 
των εταιρικών Σχολείων του εξωτερικού είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην πόλη του Λουτρακίου, από 
µαθητές του Γυµνασίου Λουτρακίου, που συµµετέχουν στην οµάδα εργασίας του έργου. Όλοι οι µαθητές, 
συµµετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις που έφεραν τις οµάδες πιο κοντά και τόνωσαν τους δεσµούς τους. 
Οικογένειες των µαθητών του Γυµνασίου Λουτρακίου πρόσφεραν δείπνο στους φιλοξενούµενους µαθητές, ενώ 
οι εκπαιδευτικοί φιλοξενήθηκαν στο δείπνο που πρόσφερε η συντονίστρια του έργου του Γυµνασίου Λουτρακίου. 
Στους φιλοξενούµενους, το Γυµνάσιο Λουτρακίου πρόσφερε αποχαιρετιστήριο γεύµα  και οι εταίροι ανανέωσαν 
το ραντεβού τους, για το Μάρτιο 2020, στο Πολωνικό Σχολείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε το έργο µας, µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του:  
https://clil2018.webnode.com
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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

Με αυτό το όνοµα, οµαδοποιούµε τις παθήσεις του ήπατος, δηλαδή, του 
συκωτιού που, ευτυχώς, δεν είναι από τις πιο συχνές στη γάτα. Μπορεί να είναι 
οξεία ή χρόνια, δηλαδή, να συµβεί ξαφνικά, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή 
να έχει µια προοδευτική και πιο αργή εξέλιξη. Τα αίτια είναι πολλά και, για να 
βρεθούν, θέλει αρκετά καλή διερεύνηση.

Έχει σηµασία η ηλικία του ζώου. Στη νεαρή ηλικία, τα προβλήµατα 
προέρχονται, συνήθως, από εκ γενετής παθήσεις, όπως είναι οι αναστοµώσεις 
πυλαίας φλέβας ή η λοιµώδης περιτονίτιδα (FIP). Στα ενήλικα, συνήθως, τα αίτια 
οφείλονται σε λοιµώδεις ή φλεγµονώδεις παράγοντες (π.χ. τριαδίτιδα, τοξίνες, 
φάρµακα). Στα ηλικιωµένα, οφείλονται σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις, (π.χ. 
κίρρωση, νεοπλασίες). Τέλος, κάποιες φυλές έχουν προδιάθεση για παθήσεις 
στο ήπαρ, όπως είναι οι Περσικές.

Τα συµπτώµατα είναι µη ειδικά και, συχνά, µας ξεγελούν ότι µπορεί να 
προέρχονται από κάποια άλλη πάθηση. Αυτά είναι: ανορεξία, κατάπτωση, 
τάση να πίνει πολύ νερό και αυξηµένη τάση για ούρηση, µείωση σωµατικού 
βάρους, ναυτία, εµετός, διάρροια, νευρολογικά συµπτώµατα (µε χειρότερο τις 
επιληπτικές κρίσεις), ασκίτης (δηλαδή υγρό µέσα στην κοιλιακή κοιλότητα), 
τάση για αιµορραγία (ειδικά, από το πεπτικό) που την καταλαβαίνουµε, συχνά, 
από τα µαύρα κόπρανα, ίκτερος που µπορεί να τον καταλάβουµε από το χρώµα 
των βλενíογόνων ή του δέρµατος (γίνεται κίτρινο) ή και το χρώµα των ούρων 
(γίνεται, πολύ έντονα, χρυσαφί).

Ο κτηνίατρος θα υποπτευθεί, από το ιστορικό και την κλινική εξέταση του 
ζώου, αν πρόκειται για χρόνιο ή οξύ περιστατικό και αν είναι το πρωτογενές 
πρόβληµα ή αν ακολουθεί, δευτερογενώς, κάποιο άλλο πρόβληµα. Εκτός 
από εξετάσεις αίµατος, µπορεί να χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, όπως 
ακτινογραφία, υπέρηχος, αξονική, αγγειογραφία και βιοψία.

Η πρόγνωση εξαρτάται από το αίτιο, τη σοβαρότητα και τη χρονιότητα 
της κατάστασης. Γενικά, όµως, όταν έχουµε την παρουσία ασκίτη ή ηπατικής 
εγκεφαλοπάθειας, τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά, οι γατούλες δεν 
εµφανίζουν τη σοβαρότητα µιας κατάστασης και υπάρχει ο κίνδυνος, όταν 
εµφανιστούν οι επιπτώσεις µιας ηπατοπάθειας, να είναι πια αργά. Ιδιαίτερα, 
τα υπέρβαρα γατάκια, µε πάνω από 3 µέρες νηστεία, κινδυνεύουν να πάθουν 
λιποείδωση του ήπατος και να χρειαστούν νοσηλεία. Γι’ αυτό, οποιαδήποτε 
ανορεξία πρέπει να µας υποψιάζει και να δίνουµε αµέσως σηµασία, κάνοντας, 
αµέσως, µια επίσκεψη στον κτηνίατρο.

ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗ ΓΑΤΑ



ΠΟΙΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΥΛΙΑ, 
ΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ;

Η εταιρεία Nielsen Music που διαχειρίζεται τα λογιστικά στοιχεία πωλήσεων, αλλά 
και το airplay δίσκων και τραγουδιών, στις Η.Π.Α., ανακοίνωσε τη δεκάδα άλµπουµ 
βινυλίου, µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις, για τη δεκαετία 2010-2019.

Το πρώτο στοιχείο που παρουσίασε είναι η ετήσια αύξηση πωλήσεων δίσκων 
βινυλίου, που ξεπέρασαν τα 18.800.000 αντίτυπα. Τα στοιχεία αφορούν µόνο τις Η.Π.Α. 
Το περίεργο, αλλά και, µάλλον, αρνητικό είναι ότι οι πωλήσεις καινούριων δίσκων, πάντα 
βινυλίου, είναι σε ποσοστό 33%, σε σχέση µε τους δίσκους back catalogue, δηλαδή 
άλµπουµ που κυκλοφόρησαν στο παρελθόν. Πρώτο στη λίστα των άλµπουµ, µε τις 
µεγαλύτερες πωλήσεις, τη δεκαετία που τελείωσε, είναι το Abbey Road των Beatles, 
µε 558.000 αντίτυπα, σε όλη τη δεκαετία. Νούµερο τεράστιο, αν σκεφτεί κανείς ότι το 
Abbey Road κυκλοφόρησε το 1969. Στη λίστα των πρώτων δέκα, υπάρχουν µόνο τρία 
καινούργια: το Guardians of the Galaxy Awesome Mix Vol. 1 (367.000), το Amy Winehouse 
– Back to Black (351.000) και το άλµπουµ της Lana Del Rey, Born to Die, µε 283.000 
αντίτυπα. Ακολουθεί η λίστα µε τα πρώτα δέκα, σε πωλήσεις, άλµπουµ βινυλίου, τη 
δεκαετία 2010-2019.

1. The Beatles – Abbey Road (558.000)
2. Pink Floyd – Dark Side of the Moon (376.000)
3. Guardians of the Galaxy Awesome Mix Vol. 1 (367.000)
4. Bob Marley and the Wailers – Legend (364.000)
5. Amy Winehouse – Back to Black (351.000)
6. Michael Jackson – Thriller (334.000)
7. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (313.000)
8. Fleetwood Mac – Rumours (304.000)
9. Miles Davis – Kind of Blue (286.000)
10. Lana Del Rey – Born to Die (283.000)

H ΑΠΟΧΑΙΡΕΤÉΣΤÇΡΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ ΤΩΝ UFO ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ!

Οι UFO συµπεριέλαβαν την Ελλάδα στη Farewell Tour τους. Στις 23 Οκτωβρίου 2020, 
θα παίξουν στο Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης και την επόµενη, 24 Οκτωβρίου, 

στην Αθήνα, στο Fuzz. Με 
σύνθεση τους Phil Mogg, 
στο τραγούδι, Andy Parker, 
στα ντραµς (και οι δύο από 
την αρχική σύνθεση!), Vinnie 
Moore, στην κιθάρα, Neil Carter, 
στα πλήκτρα και στην κιθάρα 
και Rob De Luca, στο µπάσο, 
οι UFO  θα γιορτάσουν τα 50 
χρόνια τους και στην Ελλάδα.

Η “Last Order Tour”, όπως 
µαρτυρά κι ο τίτλος της, θα είναι 
η τελευταία σειρά συναυλιών 
του συγκροτήµατος.

ROCK INCIDENT 91: ΠΩΣ Ο ERIC CLAPTON ΠΗΡΕ ΤΟ ΨΕΥ∆ΩΝΥΜΟ SLOWHAND!
Είναι αρχές δεκαετίας του 70 και, µόλις, έχω µάθει ότι τον Eric Clapton τον αποκαλούν 

«Slowhand». Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν ότι θα έπαιζε αργά, αλλά, από την άλλη 
πλευρά, σκέφθηκα ότι «blues παίζει, δεν µπορεί να παίζει γρήγορα». Το…µυστήριο 
έγινε ακόµα πιο έντονο, το 1977, όταν αγόρασα το υπερπετυχηµένο άλµπουµ, µε τίτλο 
«Slowhand» που, πραγµατικά, παραµένει ένα από τα πλέον αγαπηµένα µου.

Η απορία για την προέλευση του ονόµατος «Slowhand» λύθηκε πολλά χρόνια 
αργότερα, όταν διάβασα µια συνέντευξη του manager των Yardbirds, Giorgio Gomelsky, 
συγκρότηµα στο οποίο, για ένα µικρό διάστηµα, κιθαρίστας ήταν ο Eric Clapton. Ο 
Gomelsky ήταν αυτός που έδωσε, το 1964, το ψευδώνυµο “Slowhand” κι αυτό έγινε, 
γιατί κάθε φορά που ο Eric Clapton έσπαγε µια χορδή της κιθάρας του στη σκηνή, έµενε 
εκεί και την άλλαζε, µε το κοινό να τον παρακολουθεί, χτυπώντας ένα αργό ρυθµικό 
χειροκρότηµα. O Gomelsky τον χαρακτήρισε «Slowhand», για τις αργές κινήσεις που 

έκανε, στην αλλαγή της χορδής.
Τότε, ο Eric Clapton χρησιµοποιούσε χορδές κιθάρας ελαφρού διαµετρήµατος, µε 

πολύ λεπτό πρώτο σπάγκο, για να µπορεί να τις χτυπάει καλύτερα. Οι λεπτές χορδές 
έσπαζαν πιο εύκολα, µε αποτέλεσµα να τις αλλάζει, σχετικά συχνά.

ROCK INCIDENT 98: ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ JUDAS PRIEST ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ TOP GUN; (ΚΑΜΙΑ!!!)

Έχοντας πουλήσει … µόνο 50.000.000 δίσκους, σε όλο τον κόσµο (αρκετοί από τους 
οποίους βρίσκονται σπίτι µου) κι έχοντας ορδές από fans, οι Judas Priest, από το 1973, 
εξακολουθούν να κρατούν ψηλά τη σηµαία του heavy metal. Όµως, ο ιστορικός κιθαρίστας 
τους, K.K. Downing, που έφυγε από το συγκρότηµα, το 2011, θυµάται ένα µεγάλο λάθος 
που έκαναν, το 1986, όταν απέρριψαν πρόταση, για να δώσουν ένα τραγούδι τους στο 
soundtrack της ταινίας Top Gun. Εκείνη την εποχή, το metal βρισκόταν στην κορυφή, 

µε τους δίσκους να πουλάνε µερικά 
εκατοµµύρια και τις συναυλίες να είναι 
sold out. Οι παραγωγοί της ταινίας 
ήθελαν, για το soundtrack, µερικά hard 
rock τραγούδια, τα οποία να συνδέονται 
µε την υψηλή αδρεναλίνη που 
προσέφερε η ταινία και το αντικείµενο 
της (σ.σ. πολεµικά αεροπλάνα).  Έτσι, 
θεώρησαν ότι οι Judas Priest ήταν το 
κατάλληλο συγκρότηµα, αφού εκείνη 
την εποχή είχαν κυκλοφορήσει τα 
άλµπουµ Screaming for Vengeance 
(1982) και Defenders of the Faith (1984), 
έχοντας ένα αντιπροσωπευτικό metal 
ήχο της εποχής.

«Ήµασταν στο studio και δουλεύαµε 
τα τραγούδια του άλµπουµ «Turbo» 
(1986), όταν οι παραγωγοί της ταινίας 

άκουσαν το τραγούδι µας «Reckless». Θεώρησαν ότι είναι το πιο κατάλληλο, για να µπει 
στο soundtrack, αλλά και το πιο αντιπροσωπευτικό, για τον ήχο της ταινίας. Μάλιστα, το 
ήθελαν να ακούγεται στο τέλος της ταινίας, όταν πέφτουν τα γράµµατα. Το συµβόλαιο 
που µας παρουσίασαν, ανέφερε ότι το τραγούδι θα «έπαιζε» αποκλειστικά για το 
soundtrack (σ.σ. δηλαδή, δεν είχαν δικαίωµα να το συµπεριλάβουν στο δίσκο τους). 
Αποφασίσαµε να µην το δώσουµε και να το κρατήσουµε για το άλµπουµ «Turbo», που 
κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1986, µε το Reckless να κλείνει το δίσκο». Το άλµπουµ 
πούλησε 1.000.000 αντίτυπα και το Reckless δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, ούτε ως 
single ούτε ως ραδιοφωνικό τραγούδι. «Ίσως αν το είχαµε δώσει στο soundtrack, να 
είχε καλύτερη τύχη» λέει ο Downing.

O χρυσόδετος τόµος της ιστορίας του rock µάς θυµίζει ότι η ταινία Top Gun έφερε 
350.000.000 δολάρια κέρδη και το soundtrack πήγε στο No. 1 του Billboard, ξεπερνώντας 
τα 9.000.000 αντίτυπα, µε τον“Danger Zone” του Kenny Loggins να ακούγεται στο 
τέλος της ταινίας. «Αντί του“Reckless”, τους προτείναµε τρία άλλα τραγούδια, αλλά οι 
παραγωγοί τα απέρριψαν» λέει ο Downing.

NEWS OF THE WORLD
• Σύµφωνα µε συνέντευξη του Klaus Meine, στην τηλεοπτική εκποµπή “Talking 

Pictures”, οι Scorpions είναι πολύ πιθανόν να έχουν καινούριο δίσκο, µέσα στο 2020.
• Για µια ακόµα φορά, οι Foreigner βγαίνουν περιοδεία την Ευρώπη και δεν περνούν 

από τη χώρα µας. Τι θα πρέπει να συµβεί, για να πειστούν οι Έλληνες διοργανωτές ότι 
θα µαζέψουν κόσµο;

Ïι ειδήσεις αναδηµοσιεύονται µε την άδεια του ROCKMACHINE.GR

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

Η δραστηριοποίηση της ‘’Animal House’’ (Νίκου ∆εφεράνου), στο χώρο της εµπορίας 
των ζωοτροφών, δεν υπήρξε τυχαία, αλλά προέκυψε, ως φυσικό συνεπακόλουθο της 
πολύχρονης εµπειρίας του Ν. ∆εφεράνου, στην εκπαίδευση σκύλων, καθότι υπήρξε και 
ο ιδρυτής της Σχολής ‘’BULL DOG FAMILY’’ (εκπαιδεύσεις, πανσιόν, διατροφή), µε έδρα 
την Κόρινθο.

Η εµπειρική παρατηρητικότητα του ∆εφεράνου, ως προς την ενεργητικότητα, τις 
αντιδράσεις, τη συµπεριφορά και, κυρίως, τη διατροφική καταλληλότητα των ζώων, τον 
ώθησε να αυτοχρηµατοδοτήσει τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τα λειτουργικά έξοδα 
που απαιτούσε το χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών, ανοίγοντας στην Κόρινθο, το 2003, το 
πρώτο κατάστηµα της ‘’Animal House’’.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, το Pet Shop ‘’Animal House’’ µεταφέρει τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης στο Λουτράκι, σε έναν αρκούντως ικανοποιητικό 
χώρο εξυπηρέτησης πελατών (80 τ.µ.), τη δαπάνη του οποίου αναλαµβάνει, πλήρως, η 
∆ιεύθυνση του ∆εφεράνου, άνευ τραπεζικών δανείων, επιχορηγήσεων, συνεταιρισµών 
ή ιδιωτικών δανεισµών.

Το 2010, κόντρα στην έναρξη της οικονοµικής κρίσης, η ‘’Animal House’’ προσθέτει 
στο portfolio των δραστηριοτήτων της, την αποκλειστική εισαγωγή προϊόντων, όπως: 
κλουβιά πουλιών, ενυδρεία και πολλά είδη σε αξεσουάρ ζώων, ενώ, πέντε χρόνια 
αργότερα (2015), επιπλέον των προαναφερόµενων εισαγωγών, εισάγει ξηρές τροφές 
σκύλου και γάτας. Μάλιστα, το 2017, ο ∆εφεράνος, επενδύοντας συνεχώς το προσωπικό 
του ανακυκλούµενο κεφάλαιο, επεκτείνει, εκ νέου, το Pet Shop Λουτρακίου, το οποίο 
αποτελεί, πλέον, ένα ‘’κόσµηµα’’ στο είδος του (σε χώρο 150 τ.µ. έκθεσης και 180 τ.µ. 
βοηθητικής αποθήκευσης), ώστε οι πελάτες του να µπορούν να επιλέγουν, τόσο τροφές 
παραγωγής της ‘’Animal House’’, όσο και εισαγόµενες.

Το δε ανθρώπινο δυναµικό της ‘’Animal House’’ θεωρεί τιµή του την ποιοτική 
εξυπηρέτηση των πελατών, οι οποίοι είναι οι πλέον αρµόδιοι της ικανοποίησης, την 
οποία δικαιούνται τα ζώα τους.

‘’Animal House’’: ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ στις ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ των πιο 
ΠΙΣΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µιας 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



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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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 128 - ÖåâñïõÜñéïò 2020
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.

“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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