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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

• “Äåí èá ðÝóåé Ýîù ôï ΚΤΕΛ” (óåë. 8)

ÊÔÅÏ
AUTOVISION

Óôáèìüò öüñôéóçò 
çëåêôñéêþí áõôïêéíÞôùí 

óôçí Êïñéíèßá! (óåë. 3)

“ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ” ÁÐÏ 
ÖÉËÏÕÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÁËÏÕÓ 

• ÍÝá  ðñüêëçóç ç ìåôáôñïðÞ ôïõ Êáæßíï óå Á.Å. (óåë. 8)

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (óåë. 9)

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ 
∆ΕΧΟΝΤΑΝ ΠΟΤΕ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ; (óåë. 8)

Γ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ 
Ο «ΝΕΟΣ» ðïõ ôá Ýâáëå ìå ôïõò 

«∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ» (óåë. 9)

ΠΕΦΤΕΙ ΧΡΗΜΑ!
• Κάτι βλέπουν, Έλληνες και ξένοι επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν τουριστικές 
επιχειρήσεις στο δήµο µας  (óåë. 8 - 9)

• Óå ðñþôï ðëÜíï, ìéêñÜ êáé ìåãÜëá Ýñãá óå ËïõôñÜêé êáé Áã. Èåïäþñïõò



ìå ôçí Ðüðç Áããåëïðïýëïõ 

Âñéóêüìáóôå óôç ìÝóç ôïõ êáëïêáéñéïý. Kόσµος στο Λουτράκι Ý÷åé έρθει και 
πολύς, µάλιστα. Γι’ αυτό, íá φροντίσïõìε üëïé ìáò, να φύγουν µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις και να τους κάνïõìε να ξανάρθουν…

Ευχόµαστε λύσεις για καλές δουλειές, για καλό εµπορικό καλοκαίρι!!!

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!!!

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
Ο ορισµός του Lounge Bar είναι ένας χώρος 

µε soft µουσική, στην κατάλληλη ένταση, όπου 
µπορείς να χαλαρώσεις, πίνοντας κοκτέιλ µε 
την παρέα σου. Το Il Tramondo έχει και κάτι 
παραπάνω: την υπέροχη θέα στη θάλασσα, την 
οποία απολαµβάνεις µε τα φηµισµένα, σε όλη την 
Κορινθία, κοκτέιλ του.

Το Il Tramondo βρίσκεται στην «καρδιά» της 
παραλίας του Λουτρακίου, Ποσειδώνος 3 (ένα 
στενό µετά το ∆ηµαρχείο) και το τηλέφωνό του 
είναι 27440 24044.

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

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… Åίναι 
πάντα εδώ… για να µας γλυκάνει µε τα απίστευτα γλυκά του… και να µας δροσίσει 
µε τα γευστικά παγωτά του.  

Όλα τα προϊόντα  του ζαχαροπλαστείου DELICE φτιάχνονται µε µεράκι και από 
τα καλύτερα υλικά!!!  Σας προτείνω να δοκιµάσετε το γαλακτοµπούρεκο µε φύλλο 
κανταΐφι… ΥΠΕΡΟΧΟ!!!! 

Το ÄÉÊÏ ÌÁÓ «DELICE» ìáò ðåñéìÝíåé στην ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 (έναντι δηµ. 
Πάρκιν)

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.

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.

ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ - ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÌÁÓ

ÅÊÐÔÙÓÇ 20%
Ãéá ôïõò áíáãíþóôåò ôçò åöçìåñßäáò, óå üëåò ôéò õðçñåóßåò ôçò Total Security.

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.
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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 Κεντρική Γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 2ου, διαµπερής, προσόψεως, 1 υ/δ, 
κατασκευή ‘80, µπάνιο, επιπλωµένη, µε κλιµατισµό, πόρτα ασφαλείας, τέντες, 
απεριόριστη θέα βουνό - δάσος, αποθήκη 2 τ.µ., σε καλή κατάσταση, Super 
Μοναδική Ευκαιρία, Πλησίον Παραλίας, Κέντρου Πόλης & Αγοράς. ∆ιαθέτει 
επίσης: ένα Άνετο Υπνοδωµάτιο µε Μονό Κρεβάτι & Κλιµατισµό, Κουζίνα µε 
Τραπέζι & Καρέκλες, Μπάνιο µε Ντουζιέρα, Πλυντήριο Ρούχων & Πατάρι για 
Αποθηκευτικό Χώρο, καθώς & µια Τεράστια Βεράντα Προσόψεως, µε Θέα στα 
Γεράνεια Όρη / 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.

ÐÁÑÁËÉÁ ÁËÌÕÑÇÓ ÄéáìÝñéóìá ÕÐÅÑËÏÕÎ 126 ô.ì., ìå 
ôñßá õðíïäùìÜôéá êáé äýï ìðÜíéá, ôåñÜóôéá êïõæßíá, ôæÜêé, 2 
Air Condition, “ðÜíù óôï êýìá”, çìéõðüãåéï, ôéìÞ åõêáéñßáò, 
110.000 åõñþ

ÅÍÏÉÊÉÁÆÅÔÁÉ ΛΟΥΤΡΑΚΙ µονοκατοικία 180 τ.µ., ηµιυπογείου - υπερυψωµένου 
ισογείου - 1ου, 3 υ/δ, κατασκευή ‘10, 2 µπάνια, wc, επιπλωµένη, σε οικόπεδο 
850 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, 
απεριόριστη θέα βουνό - δάσος - θάλασσα, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη 12 τ.µ., 
κήπος 650 τ.µ., χωρίς ασανσέρ, χωρίς κοινόχρηστα, Ενοικιάζεται Χρονικής, 
Επιπλωµένη ή Όχι.  ∆ιαθέτει: Ενεργειακά Θερµοµονωτικά Κουφώµατα 
Αλουµινίου µε ∆ιπλά Τζάµια, Σήτες & Ηλεκτρικά Ρολά, Αυτόνοµη Θέρµανση 
& Ζεστό Νερό µε Ηλιακό Θερµοσίφωνα Τριπλής Ενέργειας, Η Οικία είναι 
Φρεσκοβαµµένη & Επιτρέπονται Κατοικίδια Μόνο Εκτός αυτής. ÔéìÞ 900 åõñþ 
- Προλάβετε

Πώς χωράει, µέσα σ’ ένα κουτί, ο συνδυασµός φυσικών, 
φρέσκων υλικών, µε χαµηλά λιπαρά, αλλά υπέροχη γεύση;

Το απαράµιλλο frozen yogurt τοõ Chillbox åßíáé åλαφρύ και αναζωογονητικό, 
φτιαγµένο από ελληνικό φρέσκο γάλα και στραγγιστό γιαούρτι µε φυτικές ίνες, 
που βοηθούν το σώµα µας να λειτουργήσει σωστά, και ìå χαµηλά λιπαρά. 

Όσον αφορά τα γαρνιρίσµατα: από φρέσκα φρούτα, όποια γεύση και είδος 
σοκολάτας µπορείτε να φανταστείτε, τριµµένο µπισκότο, ξηρούς καρπούς, 
µέχρι δηµητριακά, γλυκά κουταλιού, ακόµα και εκµέκ σε κοµµατάκια!

Ìðïñåßôå, âÝâáéá, íá äéáëÝîôå êáé áðü µια µεγάλη ποικιλία µοναδικών 
παγωτών, εκλεκτού καφέ, που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό γνώστη του 
είδους, smoothies (µµµ!!! δοκιµάστε τα και θα µας θυµηθείτε), δροσιστικές 
γρανίτες και λαχταριστά milkshakes.

Η Chillbox Α.Ε. διαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων frozen yogurt 
στην Ελλάδα. Είναι αµιγώς ελληνική εταιρεία, µε το σύνολο των προϊόντων της 
να παράγονται στη χώρα µας. Επιπλέον, το ιδιαίτερο, ελληνικό concept, που 
προτείνει το Chillbox, κερδίζει συνεχώς τις εντυπώσεις και στις αγορές του 
εξωτερικού, µε καταστήµατα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις 
Η.Π.Α.!

Επισηµάνεται, ότι η Chillbox Α.Ε. είναι αµιγώς ελληνική εταιρεία, µε το 
σύνολο των προϊόντων της να παράγονται στην Ελλάδα.

Το κατάστηµα Chillbox θα το βρείτε στην παραλία του Λουτρακίου 
(Ποσειδώνος 35), δίπλα ακριβώς στο ΑΜΙ.



ìå ôçí Ðüðç Áããåëïðïýëïõ

Ο Αύγουστος είναι της Παναγιάς… της µάνας όλων µας…
Ο ∆εκαπενταύγουστος είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. 
Όµως, αυτόν το ∆εκαπενταύγουστο θα τον γιορτάσουµε, κάτω 

από το φόβο µιας παγκόσµιας πανδηµίας που της έχουν δώσει το 
όνοµα “Κορονοϊός”. 

Μιας πανδηµίας που έχει αναστατώσει και τροµάξει όλο τον 
κόσµο. 

Όµως, θα γιορτάσουµε την Παναγιά µας. 
Με µια µεγάλη θλίψη, για τη βεβήλωση που υπέστη το σπουδαιότερο µνηµείο - 

Ναός της Χριστιανοσύνης, η Αγιά Σοφιά µας, στην Πόλη. 
Όλοι και όλα σώπασαν, γι’ αυτήν τη βαρβαρότητα… Για την άλωση της Αγιάς Σοφιάς, 

στις 10 Ιουλίου του 2020. Όµως, η Παναγιά µας η ∆έσποινα είναι εκεί. Ακούει, βλέπει 
και θα κάνει αυτό που πρέπει….

Αυτόν το ∆εκαπενταύγουστο, η Παναγιά µας η Μεγαλόχαρη περιµένει. 
Να της καταθέσουµε, µε πίστη και προσευχή, ό,τι νιώθουµε, ό,τι κουβαλάµε στην 

ψυχή µας.  Ας ζητήσουµε, ταπεινά, συγγνώµη για τα λάθη µας... Ας καταθέσουµε 
σε Εκείνη, τα συναισθήµατά µας... Η Μεγαλόχαρη, η Παναγιά µας   καταλαβαίνει 
και συγχωρεί… Ας της ζητήσουµε να πάρει κάθε πόνο, από την ψυχή και το σώµα 
µας... Και να µας δώσει υγεία, υποµονή, καλοσύνη, ελπίδα, γαλήνη και δύναµη, για να 
αντιµετωπίσουµε όλα αυτά τα δύσκολα που βιώνουµε…

Όλοι, κάποια στιγµή στη ζωή µας, έχουµε επικαλεστεί τη Χάρη Της. Όλοι έχουµε 
ζητήσει τη βοήθειά Της. Και Εκείνη, σαν Γοργοεπήκοος, έχει ανταποκριθεί. 

Όλοι θέλουµε την ευλογία και την αγάπη Της. 
Η Παναγιά είναι το πιο δοξασµένο θεϊκό πρόσωπο. Γι’ αυτό, σε κάθε πόλη και σε 

κάθε χωριό, έχει ένα σπιτικό - Εκκλησία. Που οι πιστοί, για κάποιο σπουδαίο λόγο, της 
έχουν δώσει ένα τοπωνύµιο, ή ένα προσωνύµιο. Γι’ αυτό έχει εκατοντάδες (περίπου 
2.500). Την τίµησαν οι Χριστιανοί του κάθε τόπου και Της έδωσαν τα πιο όµορφα 
ονόµατα, όπως: ∆έσποινα – Μαρία – Μεγαλόχαρη – Παντάνασσα - η Πλατυτέρα των 
Ουρανών – Οδηγήτρια – Γιάτρισσα – Φανερωµένη - Βαρνάκοβα και άλλα πολλά. Όµως, 
το πιο σπουδαίο είναι το «Θεοτόκος». 

Γιατί είναι εκείνη που γέννησε τον έναν Κύριο Ιησού Χριστό µας. 
Για τη Χάρη της Παναγιάς µας, έχουν γραφεί και υπέροχοι, µοναδικοί ύµνοι. 
Ύµνοι και τροπάρια, τα οποία τονίζουν, ιδιαίτερα, το χαρακτήρα της µεσάζουσας, 

µεταξύ Θεού και ανθρώπων. 
Όµως… η Παναγία έχει ξεχωριστή θέση στην Ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση 

των απανταχού Ελλήνων. Η Παναγία µας είναι σπουδαίο παράδειγµα ΠΙΣΤΗΣ – ΑΓΑΠΗΣ 
- ΜΑΝΑΣ - ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑΣ και ΣΕΒΑΣΜΟΥ. 

Η Μεγαλόχαρη ανταποκρίνεται ΠΑΝΤΑ, στα αιτήµατα που, µε αληθινή πίστη,  της 
καταθέτουµε.  Όποιο αίτηµα της ζητήσουµε, από ψυχής, εκείνη είναι ΠΑΝΤΑ Ε∆Ω… 

Αµέτρητα τα θαύµατά της… Ανεκτίµητη η Παρουσία της στη ζωή µας…
Ελάχιστος φόρος Τιµής, το προσκύνηµα στη Χάρη της…
“Την πάσαν ελπίδα µου εις Σε ανατίθηµι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν µε υπό την 

σκέπην Σου”.
Μήνυµα προς τους βάρβαρους, που νοµίζουν ότι µπορούν να αποδυναµώσουν 

το Χριστιανισµό:  Να ξέρουν πως ο Θεός τιµωρεί, όποιον κάνει την Παναγιά µας να 
δακρύζει. 

Η του Θεού Σοφία, η Αγιά Σοφιά της Πόλης, θα ανήκει πάντα στη Χριστιανοσύνη. Και, 
µε χρόνους και καιρούς, πάλι δικιά µας θα ‘ναι. 

Εις τους αιώνες των αιώνων, θα ανήκει στο Χριστιανισµό. 

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.  Ôα τηλ. επικοινωνίας 
είναι τα 27410 21021 και 6946 419940.  

ÍÅÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ
ÊÑÇÔÉÊÁ ÁÑ×ÁÉÁÓ ÊÏÑÉÍÈÏÕ

(800ì. ÁÐÏ ÔÏÍ ÊÏÌÂÏ, ÐÑÏÓ ÐÁÑÁËÉÁ)

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.

Ìçí îå÷íÜôå, üµως, üôé ï Παναγιώτης Γερολυµάτος µπορεί να κάνει 
συντήρηση και στο κλιµατιστικό του σπιτιού σας, óå áðüëõôá 
áíôáãùíéóôéêÝò ôéìÝò.

  
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 27440 23559, 6946 656057.
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Εµείς οι Έλληνες, είµαστε Έθνος.  Από τότε που υπάρχει 
Ελλάδα, δεν έχουµε αλλάξει.  Την ίδια γλώσσα µιλάµε, την 
ίδια συµπεριφορά έχουµε, τις ίδιες συνήθειες διατηρούµε.  
Και εργατικοί είµαστε, και ευφυείς και δηµιουργικοί.  Το 
έχουµε αποδείξει, επανειληµµένα.  

Παραδείγµατα;  Πολλά.  Τι να πρωτοθυµηθώ.  Τι να 
πρωτογράψω.

Να αρχίσω από το Χρυσό Αιώνα του Περικλέους.  Να 
συνεχίσω µε τους µεγάλους σοφούς:  Σωκράτη, Πλάτωνα, 
Αριστοτέλη, Θαλή, Αναξίµανδρο, Αναξιµένη, τον ιστορικό 
Θουκυδίδη και άλλους πολλούς.  Η διδασκαλία τους 
µεταδόθηκε και εµφυτεύτηκε σε όλη την Ευρώπη.  Να µην 
παραλείψω τον πατέρα της Ιατρικής, τον Ιπποκράτη.  Και 

σήµερα, ακόµα, οι νέοι γιατροί δίνουν τον όρκο του.
Να θυµηθούµε και τον Όµηρο.  Με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Που διδάσκονται 

στα σχολεία του εξωτερικού.  Έχουν γίνει και κινηµατογραφικά έργα.
Ο Ελληνικός πολιτισµός κατέκτησε τον κόσµο.  Όλες οι αξίες, στον Ελληνικό 

Πολιτισµό βασίζονται:  δηµοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, εργατικότητα, όπως και 
η ευγένεια, η οργάνωση, οι επιστήµες. Και κάτι ακόµα: οι Ασιατικοί λαοί, πάντοτε, 
εποφθαλµιούσαν και προσπαθούσαν να κατακτήσουν την Ευρώπη.  Ποιοι ήταν οι 
πρώτοι που τους εµπόδισαν;  Οι Έλληνες.  Να θυµηθούµε τους Πέρσες.  Τον Ξέρξη 
και τον Αρταξέρξη.  ∆ιέσχισαν το Αιγαίο, πέρασαν τα ∆αρδανέλια και έφτασαν, 
µέχρι έξω από την Αθήνα.  Και οι Έλληνες τους κατατρόπωσαν.  Αµφισβήτησαν 
την τεράστια, για την εποχή, δύναµή τους και τους σταµάτησαν. Στις Θερµοπύλες, 
µε τους τριακόσιους του Λεωνίδα.  «Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιµονίοις ότι τήδε 
κείµεθα τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι».

Στη συνέχεια, ο Μαραθώνας.  Ο δροµέας που έφτασε, τρέχοντας, στην Αθήνα.  
«Νενικήκαµεν», φώναξε.  Και έπεσε νεκρός.  Και µετά, η ναυµαχία της Σαλαµίνας.  
Και οι Πέρσες δεν τόλµησαν ξανά, να προσπαθήσουν να κατακτήσουν την Ευρώπη.

Και η Ελληνική γλώσσα.  Όλες οι σηµερινές Ευρωπαϊκές γλώσσες βασίζονται 
στα Αρχαία Ελληνικά.  Μέχρι και 60% και 70% και 80%!  Λέµε, στα Αγγλικά και 
στα Γαλλικά, «theatre» = θέατρο.  Λέµε, στα Αγγλικά, «Democracy», στα Γαλλικά 
«Democratie» = ∆ηµοκρατία.  Λέµε, στα Αγγλικά, «Pharmacy», στα Γαλλικά, 
«Pharmacie» = Φαρµακείο.  Και ούτω καθεξής.

Είχαµε και τους Ολυµπιακούς Αγώνες.  Κάθε τέσσερα χρόνια.  Όλες οι 
Ελληνικές πόλεις (µικρά κράτη, τότε) παραµέριζαν κάθε µεταξύ τους διαφορά 
και συµµετείχαν σε αυτούς.  Τους Ολυµπιακούς Αγώνες αναβίωσε ο Γάλλος 
Βαρόνος, Πέτρος ντε Κουµπερτέν. Και, το 1896, οι πρώτοι νεότεροι Ολυµπιακοί 
Αγώνες έλαβαν χώρα στην Αθήνα, µε τη συµµετοχή πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.  
Και συνεχίζουν να διοργανώνονται, µέχρι σήµερα, σε διαφορετικό κράτος, κάθε 
φορά, µε εξαίρεση τις περιόδους των δύο παγκοσµίων πολέµων (1914 – 1918 και 
1939 – 1945).  Και ακόµα, τιµής ένεκεν, στην παρέλαση 
των αθλητικών οµάδων, προηγείται η Ελληνική, µε την 
Ελληνική Σηµαία.  

Και να αναφερθώ στο Μέγα Αλέξανδρο.  Στο µεγάλο 
Μακεδόνα.  Που όχι µόνο εκστράτευσε και κατέκτησε 
χώρες, µέχρι τα βάθη της γνωστής, τότε, Ασίας (µέχρι 
τη σηµερινή Ινδία), αλλά τους εµπέδωσε τον Ελληνικό 
Πολιτισµό και την Ελληνική γλώσσα.  Και σκεφτείτε ότι 
ο Μέγας Αλέξανδρος απεβίωσε νεότατος, σε ηλικία 33 
ετών.  Φανταστείτε τι θα µπορούσε να επιτύχει, αν ο 
θάνατος δεν τον προλάβαινε.

Ακόµα: ο Χριστιανισµός διαδόθηκε µε την Ελληνική 
γλώσσα.  Ο Ιησούς Χριστός µιλούσε και Ελληνικά.  Και 
όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Αθήνα, είπε 
στους Αθηναίους, στα Ελληνικά: «Βλέπω ότι λατρεύετε 
πολλούς Θεούς.  Εγώ ήρθα για να σας διδάξω τον 
αληθινό Θεό».

Και συνεχίζω: Η τεράστια Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, που 
εκτεινόταν από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και 
τη γνωστή τότε Ευρώπη, χάρη στον Μέγα Κωνσταντίνο, 
χωρίστηκε στα δύο.  Και µε έδρα την Κωνσταντινούπολη, 
δηµιουργήθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  Η Ελληνική 
και Χριστιανική Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία 
κυριάρχησε, για περισσότερα από χίλια χρόνια.

Έτσι, φτάσαµε στα νεότερα χρόνια.  Τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία κατέλαβαν οι Τούρκοι.  Και παρέµειναν 
τετρακόσια ολόκληρα χρόνια, στη σηµερινή Ελλάδα.  
Τέσσερις αιώνες.  Και απορίας άξιο:  Οι Έλληνες δεν 
έµαθαν την Τουρκική γλώσσα.  Όµως, οι Τούρκοι, δηλαδή 
οι κατακτητές, έµαθαν και µιλούσαν Ελληνικά!

Φτάσαµε στο 1821. Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός, 
την 25η Μαρτίου 1821, κήρυξε την επανάσταση των 
Ελλήνων.  Οι λίγοι Έλληνες, µε το φτωχό οπλισµό τους, 
ξεσηκώθηκαν, απέναντι στην πανίσχυρη Οθωµανική 
Αυτοκρατορία.  Και τη νίκησαν.  ∆εν πρέπει να 
παραβλέπουµε τους ηρωισµούς και τη συµπεριφορά 

των Ελλήνων που επαναστάτησαν.  Όχι µόνο τα ευχάριστα γεγονότα, αλλά και 
τα δυσάρεστα.  Παράδειγµα, το Σούλι.  Οι Σουλιώτισσες, για να µην παραδοθούν 
στους Τούρκους, στάθηκαν µπροστά στο γκρεµό, έριξαν πρώτα τα παιδιά τους και, 
µετά, έπεσαν και οι ίδιες.  Λέει, για το γεγονός αυτό, το λαϊκό τραγούδι: «Στη 
στεριά δε ζει το ψάρι κι ο ανθός στην αµµουδιά.  Κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε, 
δίχως την ελευτεριά»!!

Και έχουµε την έξοδο του Μεσολογγίου.  Οι 9.000, περίπου, Μεσολογγίτες, 
εξαθλιωµένοι και εξουθενωµένοι, από την πείνα και τις κακουχίες, αποφασίζουν 
την έξοδό τους, από την πολιορκηµένη πόλη τους.  Έξω, επιτιθέµενοι είναι οι 
30.000 πεζοί και ιππείς του Κιουταχή Πασά.  Κι όµως, οι Μεσολογγίτες βγαίνουν.  
Οι ελεύθεροι πολιορκηµένοι.  Κι όσοι έζησαν, έζησαν.

Έτσι, δηµιουργήθηκε η ελεύθερη Ελλάδα.  Το Ελληνικό Κράτος, το 1829.  
Ύστερα από 8 χρόνια σκληρών αγώνων.  Και µετά, χάσαµε τον πόλεµο του 1897.  
Όµως, κερδίσαµε τους Βαλκανικούς πολέµους και επεκτείναµε, διπλασιάσαµε τα 
τότε σύνορά µας.  Ύστερα, δηµιουργήσαµε την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των 
πέντε θαλασσών.  Και τη χάσαµε, το 1922.  Ας όψεται η µεταξύ µας διχόνοια.  
Το µεγάλο µας µειονέκτηµα.  Στη συνέχεια, όµως, είχαµε το έπος του ΟΧΙ.  Τον 
Οκτώβριο του 1940.  Αυτοί είµαστε, εµείς οι Έλληνες.

Μη θεωρηθεί ότι τα όσα επαινετικά γράφω, τα γράφω από εγωισµό.  Επειδή 
είµαι κι εγώ Έλληνας.  Όχι, χίλιες φορές όχι.  Όχι µόνο τα αισθάνοµαι, αλλά είναι 
η πραγµατικότητα.  Μπορείτε να ανατρέξετε σε, κατά καιρούς, σχόλια ξένων 
ηγετών.  Αυτές που δεν ξεχνώ ποτέ, είναι οι δηλώσεις του Ουίνστον Τσώρτσιλ.  Του 
πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας.  Μετά τις νίκες του Ελληνικού Στρατού, 
στο Αλβανικό µέτωπο: «Στο µέλλον, δε θα λέµε ότι οι Έλληνες πολεµούν σαν 
ήρωες.  Θα λέµε ότι οι ήρωες πολεµούν σαν Έλληνες».

Για να µεγαλουργήσει ο τόπος µας, για να γίνουµε Ελβετία ή Σουηδία, πρέπει 
να προσπαθήσουµε όλοι.  Από τον πιο µεγάλο, ως τον πιο µικρό.  Και από τα πιο 
µεγάλα πράγµατα, µέχρι τα πιο µικρά.  Να µην πετάµε σκουπίδια στο δρόµο, επειδή 
τα πετούν κι άλλοι.  Να σεβόµαστε τους πεζούς, κι ας µην τους σέβονται οι άλλοι 
οδηγοί.  Να µην αποφεύγουµε να πληρώνουµε τους φόρους που µας αναλογούν.  
Να µη ζητάµε να µας γίνονται ρουσφέτια για πράγµατα που δεν δικαιούµαστε, γιατί 
κι οι άλλοι τα ζητούν.

Έτσι, δεν πάµε µπροστά.  Ο καθένας µας επιβάλλεται να δίνει το καλό 
παράδειγµα.  Όχι µόνο στα παιδιά του, αλλά σε όλο το γνώριµό του κόσµο.  Και 
τότε, όλοι θα είµαστε χαρούµενοι και όλοι ευτυχισµένοι.  Ακόµα και οι πολιτικοί 
που µας κυβερνούν, θα συµµαζευτούν.

Σας κούρασα µε τα γραφόµενά µου;   Ίσως.  ∆ιαφωνείτε µε τα γραφόµενά 
µου;  Ίσως.  Όµως, σκεφτείτε κι εσείς ψύχραιµα.  Και προτείνετε µεθόδους και 
ενέργειες που διαφέρουν από τις δικές µου.  Για να πάµε µπροστά.  Για να είναι 
το µέλλον των παιδιών µας και των απογόνων µας, καλύτερο από αυτό που είναι 
σήµερα.

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

Åë. ÂåíéæÝëïõ 79 - ËïõôñÜêé,
ôçë. 27440 28005 - 6937 887324
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ôïõ Θ. Ν. Σαρελά

Το 1893, δηµιουργήθηκε, στην Ελλάδα, ένας αστυνοµικός 
θεσµός, µε την επωνυµία «Στρατιωτική Αστυνοµία».  
Αντικατέστησε τη διοικητική αστυνοµία της Αθήνας και του 
Πειραιά, καθώς και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Ο λόγος ήταν ότι, 
τότε, ο σεβασµός προς την Αστυνοµία και η συµπεριφορά του 
κόσµου ήταν όπως και τώρα. Επικρατούσε ένα χάος. Το κράτος, 
λοιπόν, αποφάσισε να φτιάξει µια ειδική αστυνοµία, σε όλες τις 
Περιφέρειες της Ελλάδας. Στη νέα αυτή στρατιωτική αστυνοµία, 
στηρίχθηκαν πολλές ελπίδες, για την εµπέδωση της τάξης, την 
οποία παραβίαζαν, βάναυσα, επικίνδυνα κακοποιά στοιχεία 
και ασύδοτοι κοµµατάρχες και κοµµαταρχίσκοι, που είχαν τη 

συνήθεια να βάζουν τον εαυτό τους υπεράνω της αστυνοµίας και 
να παραβιάζουν τους νόµους του Κράτους. Όπως κάνουν και σήµερα, 123 χρόνια 
από τότε, και µένουν ατιµώρητοι. Η Αθήνα, λοιπόν, έπρεπε να απαλλάξει όλη 
την Ελλάδα από αυτά τα κουτσαβάκια και τους παλικαράδες, τους κλέφτες, τους 
σωµατέµπορους, τους κακοποιούς και τους εκβιαστές, οι οποίοι αποτελούσαν 
ολόκληρη στρατιά κακοποιών που λυµαίνονταν και έκλεβαν τις συνοικίες και είχαν 
καταστεί ο φόβος και ο τρόµος των πολιτών.

Η προηγούµενη διοίκηση της αστυνοµίας προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη, 
αλλά δεν είχε αποτέλεσµα. Έπρεπε, συνεπώς, η νέα αστυνοµία να επιβληθεί. Γι’ 
αυτό, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Χαρίλαος Τρικούπης, διόρισε, ως διευθυντή 
της Αστυνοµίας Αθηνών, έναν ισχυρό και διακεκριµένο άνδρα, το ∆ηµήτριο 
Μπαϊρακτάρη. Ο Μπαϊρακτάρης ήταν και διακεκριµένος αξιωµατικός του στρατού 
και κατάγονταν από το Σούλι.  Ήταν εύσωµος, µε χοντρό κεφάλι, είχε µέτριο 
ανάστηµα, ήταν µελαχρινός και ολιγόλογος, ψύχραιµος, πολύ αυστηρός αλλά 
και δίκαιος, ευυπόληπτος και άνθρωπος δοκιµασµένης γενναιότητας. Από την 
πρώτη στιγµή, βάλθηκε να καθαρίσει την πρωτεύουσα από τα κακοποιά στοιχεία 
και δε δίστασε να τους ξεφτιλίσει, µέσα στο απρόσιτο φρούριό τους, τη συνοικία 
του Ψυρρή (όπως θα δούµε παρακάτω). Και σήµερα υπάρχουν αξιωµατικοί της 
αστυνοµίας, άξιοι και ικανοί να επιβάλουν την τάξη, αλλά ο εκάστοτε υπουργός 
∆ηµόσιας Τάξης τούς έχει δεµένα τα χέρια. Λυπάµαι γι’ αυτό το χάλι που έχουµε, 
κάθε µέρα, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό, ας σκεφτούν καλά τις 
πράξεις τους οι κυβερνώντες. 

Και ερχόµαστε στον Μπαϊρακτάρη.  Εξαρχής, όταν αντιλήφθηκε ότι το έργο του 

ήταν δύσκολο, ζήτησε - κι έγινε δεκτό το αίτηµά του - να ενισχυθεί, από µια δύναµη 
Ευζώνων,  δικής του επιλογής. Προτίµησε άνδρες επίλεκτους, από τις ορεινές 
περιοχές της χώρας και απαλλαγµένους από κακές συνήθειες, πειθαρχικούς, 
ψύχραιµους, µε πίστη και αφοσίωση στο καθήκον. Χωρίς τους Ευζώνους, ο 
Μπαϊρακτάρης δε θα µπορούσε να έχει µεγάλα και ικανά αποτελέσµατα, στην 
τάξη και στην ευκοσµία της πρωτεύουσας. Η αθηναϊκή ταβέρνα υπήρξε το φυτώριο 
των κακοποιών, οι δε ταβερναραίοι ήταν οι πλέον επικίνδυνοι τροµοκράτες. 
Ταβερνιάρης που δεν ήταν έτοιµος να τραβήξει την πιστόλα του ή να βυθίσει το 
µαχαίρι του σε ανθρώπινη σάρκα, δεν ήταν δυνατόν να επιβιώσει, στο επικίνδυνο 
αυτό επάγγελµα. Και κάτι ακόµα: ήταν κοµµατάρχες και, συνεπώς, υπεράνω των 
νόµων και της αστυνοµίας.

Στην προκειµένη περίπτωση, ο Μπαϊρακτάρης, όλους αυτούς, τους αντιµετώπιζε 
µε το βούρδουλα και τον εξευτελισµό. Όταν ξεκινούσε για τις περιπολίες και 
πήγαινε στις ταβέρνες, είχε το βούρδουλα στη µπότα του. Έµπαινε πρώτος, µέσα 
στα καταγώγια των κακοποιών και, σαν κεραυνός, έπεφτε κατά των θαµώνων. Οι 
Εύζωνοι, κατόπιν, συµπλήρωναν τον «όλεθρο».  Συλλάµβαναν τα ύποπτα αυτά 
άτοµα και τα οδηγούσαν στο κρατητήριο. Την εποµένη, τους άφηναν ελεύθερους, 
εκτός από εκείνους που εκκρεµούσαν, σε βάρος τους, καταδίκες. Ο βούρδουλας, 
η ταπείνωση και ο εξευτελισµός, γρήγορα, έφεραν καλά αποτελέσµατα.

Εδώ, πρέπει να τονισθεί ότι ο Μπαϊρακτάρης είχε, ευτυχώς, ελευθερία 
δράσης στο εξυγιαντικό του έργο και από τις δύο διαδοχικές κυβερνήσεις, αυτές 
του Τρικούπη και του ∆εληγιάννη. Επέβαλε στους κακοποιούς δύο πρωτότυπους 
εξευτελισµούς. Πρώτον, τους ανάγκαζε να σπάνε τα όπλα τους, µε τα ίδια τους τα 
χέρια. ∆εύτερον, τους κούρευε αναγκαστικά, δηµοσίως, κατέστρεφε τα µυτερά 
άκρα των παράδοξων παπουτσιών τους και αφαιρούσε ένα από τα µανίκια των 
σακακιών τους. Όλα αυτά, γίνονταν σαν ένα είδος γιορτής, ηµέρα Κυριακή, στην 
πλατεία του Παλαιού ∆ηµοπρατηρίου. Στη µέση της πλατείας, είχε στηθεί ένα 
µεγάλο σιδερένιο αµόνι. ∆ίπλα, µια σιδερένια βαριοπούλα και τα κατασχεθέντα 
όπλα της εβδοµάδας (πιστόλια, δίκαννα, µονόκαννα, ρεβόλβερ µε καψούλια,    
µαχαίρια, χαντζάρες, γιαταγάνια, κάµες).  Οι κακοποιοί οδηγούνταν εκεί, εν µέσω 
κουστωδίας των Ευζώνων, άθλιοι, συντετριµµένοι και µε ξυρισµένα κεφάλια. Ο 
επικεφαλής αξιωµατικός διέταζε, έναν έναν, να βρει το όπλο του, να το βάλει πάνω 
στο αµόνι και να το σπάσει µε τη βαριοπούλα.  Η τελετή αυτή γινόταν µπροστά στον 
κόσµο, που τους χλεύαζε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

Η ΠΑΡΑΛΙΑ – ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ 
ΠΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ ∆ΕΝ «ΒΛΕΠΕΙ» ΠΟΤΕ 

Στην Κορινθία, υπάρχει ένα ιδιαίτερο µέρος 
που δε µοιάζει µε κανένα άλλο: η παραλία 
- σπηλιά της Φώκιας. Τα κάθετα βράχια της 
ακτογραµµής, κοντά στον οικισµό Στραβά 
Κορινθίας, διακόπτονται από µια φυσική, 
πέτρινη, τεράστια αψίδα.

Μπαίνοντας µέσα στην αψίδα, στα δεξιά 
υπάρχει µια σπηλιά.  Στο εσωτερικό της, 
φιλοξενεί µια µαγευτική παραλία µε λεπτό, 
άσπρο βότσαλο, που δίνει στα νερά, χρώµα σαν 

του οινοπνεύµατος, αντίστοιχο µε αυτό που συναντάται στο Ιόνιο και σε νησιά όπως 
οι Παξοί, η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος.

Η παραλία και η αψίδα αποτελούν ένα πραγµατικό “µνηµείο της φύσης”, που 
όµοιό του δεν έχουµε ξανασυναντήσει στην Ελλάδα.  Επειδή η παραλία βρίσκεται 

µέσα στη σπηλιά, ο ήλιος δεν τη “βλέπει” ποτέ, µε αποτέλεσµα να είναι πάντα 
δροσερή και να µη χρειάζεται να φορέσετε αντιηλιακό.

Η πρόσβαση γίνεται, είτε µε σκάφος, είτε από ένα δύσβατο µονοπάτι, µικρό 
σε απόσταση.

Σε µικρή απόσταση από την παραλία – σπηλιά της Φώκιας, βρίσκεται η 
πανέµορφη παραλία, στα Στραβά.  Με θέα στη θάλασσα, µπορείτε να απολαύσετε 
τον καφέ, το χυµό, το παγωτό, το φαγητό και το ποτό σας, στο Strava Bay. Καλό 
φαγητό, καλές τιµές, πανέµορφο περιβάλλον, για όσους αρέσει η καλοπέραση! 

Η ΠΑΡΑΛΙΑ – ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ 
ΠΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ ∆ΕΝ «ΒΛΕΠΕΙ» ΠΟΤΕ 

ÌÅ ÔÁ ÌÁÔÉÁ ΤΟΥ



Η ΤΟΥΡΚΙΑ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ!
∆υο χρόνια τώρα, άσχετοι και απατεώνες της 

επικοινωνίας προσπαθούν να µας πείσουν ότι η Τουρκία είναι 
έτοιµη να προσφύγει στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ώστε 
να µην καταστραφεί η οικονοµία της.  Αυτή η είδηση, µάλιστα, 
επαναλαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  «Στο 
χείλος της καταστροφής η Τουρκία», µε το ∆ΝΤ να έρχεται, ως 
σωτήρας.  Προσπαθούν, µε αυτόν τον τρόπο, να εµπεδώσουν 
στη συνείδηση των Ελλήνων ότι καλώς εγκρίνουν, εδώ και 
χρόνια, το ξεπούληµα της χώρας τους.  ∆ιαφορετικά, θα 
«περίµεναν στην ουρά για λίγη βενζίνη και για ένα καρβέλι 
ψωµί», «οι ξένοι θα αγόραζαν κοψοχρονιά τα σπίτια τους», 
«τα νοσοκοµεία δεν θα είχαν φάρµακα για τους ασθενείς» 

και «τα περιπολικά δεν θα µπορούσαν να κινηθούν, λόγω έλλειψης βενζίνης και 
ανταλλακτικών».

Η Τουρκία, όµως, δεν τους κάνει το χατίρι! 

Η «ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α»
Βέβαια, αποκρύπτουν συστηµατικά ότι και οι ξένοι αγόρασαν και αγοράζουν 

«κοψοχρονιά» τα σπίτια µας, και ότι τα νοσοκοµεία είχαν ξεµείνει, ακόµα και 
από απλές γάζες, και ότι πολλά περιπολικά κυκλοφορούσαν, αποκλειστικά και 
µόνο, λόγω της ευσυνειδησίας πολλών αστυνοµικών, οι οποίοι τα συντηρούσαν 
από το υστέρηµά τους.  Όσον αφορά τις χιλιάδες αυτοκτονίες ανθρώπων που 
καταστράφηκαν, τα παιδιά που λιποθυµούσαν στα σχολεία από την πείνα, τους 
ανθρώπους που πέθαιναν από ασφυξία, επειδή χρησιµοποιούσαν µαγκάλια για 
θέρµανση, ούτε κουβέντα.  Άλλωστε, όπως έχουµε ακούσει και από «επίσηµα» 
χείλη, επρόκειτο για «αντιµνηµονιακή προπαγάνδα»!

ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ;
Και τι δεν είχαµε, τότε, ακούσει.  Ότι λέει, αν δεν υπογράφαµε τα µνηµόνια, οι 

ξένοι θα έστελναν τους Τούρκους να εισβάλλουν στη χώρα µας.  Όµως, σήµερα, 
µετά από τα µνηµόνια, είναι που τα τουρκικά πλοία «κόβουν βόλτες» µέσα στις 
θάλασσες της πατρίδας µας.  Σήµερα έκαναν τζαµί την Αγιά Σοφιά, χωρίς να 
δώσουν λογαριασµό σε κανέναν, επειδή έτσι γούσταραν.

Και η Ελλάδα, σαν το παιδάκι που του πήραν το γλειφιτζούρι, ψάχνει για 
«δηλώσεις συµπαράστασης» κατά της Τουρκίας, από τις «µεγάλες δυνάµεις».  
Ποιος, όµως, θα µας πάρει στα σοβαρά;

ΟΛΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ, ΕΠΕΙ∆Η ∆Ε ΣΚΥΒΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Οι Τούρκοι «παίζουν µπάλα» µε όλους και τους φοβούνται όλοι, επειδή, 

οποιαδήποτε στιγµή, είναι έτοιµοι να προασπίσουν τα εθνικά τους συµφέροντα.  
Ακόµα τρέχουν οι Γάλλοι, µετά το συµβάν µε τα τουρκικά πολεµικά πλοία που 
φώτισαν και σηµάδεψαν, τρεις φορές µε τα ραντάρ τους, τη γαλλική φρεγάτα 
Courbet, στην ανατολική Μεσόγειο.  Στα «παλιά τους τα παπούτσια» γράφουν 
Η.Π.Α. και Ρωσία, όταν πρόκειται για το συµφέρον της χώρας τους.

Και κάτι άλλο: Υπάρχει ηγεσία που θα επιβίωνε στην Τουρκία, εάν ψήφιζε 
µνηµόνια και ξεπούλαγε τη χώρα και τον πλούτο της; 

ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
Εµείς είµαστε ανάξιοι των προγόνων µας.  Ανάξιοι των αγώνων που έκαναν για 

την πατρίδα µας.  Επιβραβεύσαµε και συνεχίζουµε να επιβραβεύουµε, µε την ψήφο 
µας, αυτούς που ψήφισαν τα µνηµόνια της ντροπής.  Και όχι µόνο µία, αλλά πολλές 
φορές.  Με την αρωγή των απατεώνων της επικοινωνίας, θεωρούµε ότι είµαστε 
σπουδαίοι, αν χαρακτηρίσουµε «γραφικούς», όσους αντιστέκονται.

Γι’ αυτό και µας αξίζουν, όλα όσα συµβαίνουν σήµερα.  Αλλά και όσα θα 
συµβούν, µε τη βέβαιη προσφυγή της χώρας µας στη Χάγη.

ΠΕΦΤΕΙ ΧΡΗΜΑ
Πάµε στα δικά µας.  Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται, σε µεγάλες 

τουριστικές επιχειρήσεις του δήµου µας.  Στο Λουτράκι, µετά την εξαγορά του 
µεγαλύτερου τµήµατος των µετοχών του καζίνο, συνεχίζονται οι αγοραπωλησίες 
και το ενδιαφέρον για µεγάλες και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες.  Στους 
Αγίους Θεοδώρους, οι πληροφορίες λένε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση µεγάλης 
ξενοδοχειακής µονάδας που, επί πολλά χρόνια, ήταν κλειστή.  

ΚΑΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ
Όπως φαίνεται, Έλληνες και ξένοι επενδυτές βλέπουν κάτι, σχετικά µε τον 

τόπο µας.  Όσον αφορά το Λουτράκι, είναι προφανές ότι βλέπουν τις σηµαντικές 
αλλαγές που έρχονται, στις υποδοµές και την εικόνα της πόλης, µε την έλευση 
του Προαστιακού, την πολυπόθητη ανάπλαση της παραλίας και την κατασκευή του 
Ανοιχτού Κέντρου Εµπορίου, στην κεντρική λεωφόρο και ορισµένους κάθετους σε 
αυτή δρόµους.

Όσον αφορά τους Αγίους Θεοδώρους, εντός του 2021 αναµένεται να 
λειτουργήσει, επιτέλους, ο βιολογικός καθαρισµός.  Σύντοµα θα ξεκινήσουν 
οι πεζοδροµήσεις και η οδοποιία, µε κονδύλια που είχαν εγκριθεί από την 
προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, καθώς και η ανακατασκευή 
τµήµατος του παραλιακού πεζοδρόµου. Παράλληλα, το έργο στο Ο.Τ. 89, έναντι της 
πλατείας «Ντίνου», θα λύσει πολλά προβλήµατα στη στάθµευση και θα αναδείξει 
την περιοχή, επάνω από την παλαιά εθνική οδό.  Τέλος, εντός του τρέχοντος έτους 
αναµένεται και η δηµοπράτηση για τα «Πευκάκια».

ΜΕΤΑ ΤΑ «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ», ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΚΙ ΑΛΛΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ

Σχετικά µε το καζίνο, οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι σύντοµα θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη 
µετατροπή της Κοινοπραξίας σε Α.Ε.  Μετά από την 
ευφορία που προκάλεσε στη δηµοτική πλειοψηφία 
η πώληση των µετοχών της Club Hotel, αλλά και τα 
συγχαρητήρια στον Γ. Γκιώνη από φορείς, όπως το 
Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου, καθώς και από τον 
πρόεδρο της ΟΣΕΤΥΠ, Γιάννη Λογοθέτη, έφτασε η 
ώρα της διαπραγµάτευσης.  Μιας διαπραγµάτευσης 
µε τους νέους µετόχους, µε αυτονόητο στόχο τη 
διαφύλαξη των συµφερόντων του ∆ήµου, η οποία 
θα είναι δύσκολη και απαιτητική. 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Όµως, οι υποδοµές του δήµου µας δεν πρέπει να αφορούν µόνο τον τουρισµό.  

Όχι µόνο σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που βιώνουµε, αλλά σε κάθε 
περίσταση, ο αθλητισµός οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα.

Μετά από πολλά χρόνια, στην τελική ευθεία µπήκε το γήπεδο της Περαχώρας.  
Πριν λίγες ηµέρες, η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δηµοπράτησης και, 
σύντοµα, το έργο θα βγει σε διαγωνισµό. 

Κάτι αντίστοιχο θα συµβεί µε το γήπεδο των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο 
αναµένεται να δηµοπρατηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  Παράλληλα, 
προχωρούν οι εργασίες στο γήπεδο του Ολυµπιακού Λουτρακίου.  Με κονδύλια, και 
πάλι, από την Περιφέρεια, ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί, έχοντας οποιαδήποτε 
βοήθεια χρειάζεται από το ∆ήµο, τον πρόεδρο και τη διοίκηση της οµάδας, ώστε 
να ολοκληρωθούν, το συντοµότερο δυνατό, οι εργασίες.

«∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΕΞΩ ΤΟ ΚΤΕΛ»
Αντίθετα, στασιµότητα παρατηρείται στο ζήτηµα της 

µετεγκατάστασης του ΚΤΕΛ.  Θυµίζουµε ότι, πριν από οκτώ µήνες, 
η αντιπολίτευση είχε καταψηφίσει τους όρους της µίσθωσης 
του ακινήτου που θα παραχωρήσει ο ∆ήµος, διότι θεώρησε 
ιδιαίτερα χαµηλό το τίµηµα, το οποίο είχε προσδιοριστεί σε 
σχετική έκθεση µισθώµατος ακινήτου.  Από τότε, το θέµα 
δεν επανήλθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
κάτι που προκάλεσε την αντίδραση 
των παρατάξεων της µειοψηφίας, µε 
σχετική ερώτηση του Α. Μουζάκη, κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης. 

Στις τοποθετήσεις τους, οι ∆. Βασιλείου, Γ. Γλυκοφρύδης, 
Κ. Ζερβός και Κ. Σταυρόπουλος ζήτησαν, εκ νέου, τη 
συζήτηση του θέµατος, µε αναπροσαρµογή του µισθώµατος.  
Μάλιστα, ο Κ. Ζερβός τόνισε χαρακτηριστικά, ότι «δεν θα 
πέσει έξω το ΚΤΕΛ», το οποίο, άλλωστε, λαµβάνει από το 
∆ήµο σηµαντικά ποσά, κάθε χρόνο, για την εκτέλεση της 
δηµοτικής συγκοινωνίας.  

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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Γ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ: Ο «ΝΕΟΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟΥΣ «∆ΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ»
Θετικότατα σχόλια έχει αποσπάσει η στάση του Τοπικού Συµβούλου της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας, Γ. Αλεξανδρή, στην προτελευταία συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Ο κ. Αλεξανδρής, µιλώντας ως εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Επισιτιστών «ΞΕΝΙΟΣ  ΖΕΥΣ», τάχθηκε υπέρ της έγκρισης της 
αισθητικής αναβάθµισης του τµήµατος της παραλίας, από την 
οδό Τοµπάζη, έως την οδό Αιγαίου.  Ο λόγος της παρέµβασής του 
ήταν ότι ένα µέρος της αντιπολίτευσης επιθυµούσε την αναβολή 
του θέµατος, ζητώντας το συγκεκριµένο τµήµα της παραλίας να 
χαρακτηριστεί πεζόδροµος, και όχι δρόµος ήπιας κυκλοφορίας.  
Και αυτό, µάλιστα, παρά τις αιτιάσεις του ∆ηµάρχου ότι µπορεί 
να καθυστερήσει, έως και δυο χρόνια, η δηµοσίευση µιας τέτοιας 
απόφασης σε ΦΕΚ.

«ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΓΑΪ∆ΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΣΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ»
«Απ’ ό,τι κατάλαβα, έχουµε έναν γάιδαρο, µας τον χαρίζουν και τον κοιτάµε στα 

δόντια.  Μας χαρίζουν κάποια λεφτά από το Πράσινο Ταµείο και ψάχνουµε να βρούµε 
λεπτοµέρειες, για το αν θα κάνουµε το έργο ή όχι.  Ουσιαστικά, πεζόδροµος θα 
είναι, απλώς θα υπάρχει µια ήπια κυκλοφορία, για κάποιο χρονικό διάστηµα, µέχρι 
να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες.  Εµείς συµφωνούµε µε το έργο», είπε, 
χαρακτηριστικά, ο κ. Αλεξανδρής.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση ορισµένων δηµοτικών συµβούλων, 
που κάποιοι πολίτες αποκαλούν «δεινοσαύρους», λόγω της µεγάλης εµπειρίας στα 
κοινά.  Μάλιστα, ακολούθησε έντονος διάλογος, ενός από αυτούς, µε τον εκπρόσωπο 
των επισιτιστών.

«Γιασάν του µάγκα», έλεγε χαρακτηριστικά, σε στέκι της κεντρικής λεωφόρου, 
δηµότης που παρακολούθησε, µέσω διαδικτύου, τη συνεδρίαση.  «Ο κόσµος θέλει 
να τον εκπροσωπούν αυτοί που τα λένε έξω από τα δόντια.  Κι ας ενοχλούνται οι 
παλιοί».

ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Φίλος της στήλης µε ρώτησε για ποιο λόγο δεν έχει δει ποτέ, ούτε στην εφηµερίδα 

µας, αλλά ούτε και στο ιστολόγιο loutraki247, ανακοινώσεις της παράταξης της Μ. 
Πρωτοπαππά.  Ο λόγος είναι απλός.  Η κα Πρωτοπαππά, από τη µέρα που ίδρυσε 
το συνδυασµό της, µέχρι πριν περίπου δύο εβδοµάδες, δεν θεώρησε σκόπιµο να 
αποστείλει οποιαδήποτε ενηµέρωση, ούτε στην εφηµερίδα, ούτε στο ιστολόγιο.  
Ούτε θεωρεί σκόπιµο να σηκώνει το τηλέφωνό της, όταν την καλούν από τα 
προαναφερθέντα ΜΜΕ.  Όχι τώρα, αλλά από τότε που διορίστηκε αντιδήµαρχος, 
στην τελευταία θητεία του Π. Παύλου, επιτυχία για την οποία η στήλη είχε συµβάλει 
τα µέγιστα. 

∆ικαίωµά της.  Καθένας κάνει τις επιλογές του.  Τα αποτελέσµατα των οποίων, 
εισπράττει.  Όπως τα εισέπραξε η Μ. Πρωτοπαππά, στις εκλογές του περασµένου 
Μαΐου.

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

Ένα χρόνο συµπλήρωσε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ο Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος 
∆ήµας.  Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, για πρώτη 
φορά στη χώρα µας, εκπονήθηκε ένα στρατηγικό 
σχέδιο για την Έρευνα και την Καινοτοµία.  Στόχος του 
σχεδίου είναι η ανάδειξη των πρακτικών και πολιτικών 
που θα αναδιοργανώσουν και θα καταστήσουν 
ανταγωνιστικότερη την ελληνική οικονοµία, καθώς και 
η αξιοποίηση του εξαιρετικού ερευνητικού ταλέντου 
των Ελλήνων επιστηµόνων.

Παρά τη δυναµική του παρουσία, στο Κυβερνητικό 
έργο και στους σχεδιασµούς του Μεγάρου Μαξίµου, ο Χρίστος ∆ήµας δηλώνει, 
καθηµερινά, «παρών» για την Κορινθία. Σε κάθε ευκαιρία, στέκεται αρωγός, 
σε όλες, σχεδόν, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ∆ήµου Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Πρόσφατα, µάλιστα, επισκέφτηκε στο ∆ηµαρχείο 
τον κ. Γιώργο Γκιώνη, µε τον οποίο συζήτησαν τα ευρύτερα ζητήµατα του ∆ήµου, 
καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Καζίνο Λουτρακίου.

Λίγες µέρες αργότερα, ο Χρίστος ∆ήµας έδωσε το παρών στον Αγιασµό 
της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Κορίνθου, η οποία, επιτέλους, 
άνοιξε ξανά, µετά από σχεδόν δύο χρόνια. Με δήλωσή του, ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης τόνισε: «Είναι εξαιρετικά σηµαντική, συνολικά, για τον τόπο µας, 
η επαναλειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής. Θέλω, όµως, να ευχαριστήσω 
δηµόσια, τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του 
Νοσοκοµείου Κορίνθου, που κάνουν, πραγµατικά, υπερπροσπάθεια». Με τη 
σειρά του, ο διοικητής του Νοσοκοµείου, Γρηγόρης Καρπούζης, ευχαρίστησε 
προσωπικά τον κ. ∆ήµα και διαβεβαίωσε ότι, µε τη συµπαράσταση ολόκληρου του 
προσωπικού του Νοσοκοµείου, θα συνεχίσουν τον αγώνα, ώστε να καταστεί το 
Νοσοκοµείο πρωτοπόρο στην αποστολή του.

Σε άλλα σηµαντικά νέα για την Κορινθία, ο Χρίστος ∆ήµας, έπειτα από 
συνάντηση µε το Γενικü ΓραµµατÝα Βιοµηχανßας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, και το 
∆Þµαρχο Κορινθßων, κ. Βασίλη Νανόπουλο, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 
γραφείο του, ανακοίνωσε εξαιρετικά νέα, για την έλευση του φυσικού αερίου στην 
Κορινθία. Η Κόρινθος, ενδεχοµένως, θα είναι η πρώτη πόλη της Πελοποννήσου 
στην οποία θα φτάσει το φυσικό αέριο, µε τη δυνατότητα να επεκταθεί, σύντοµα, 
και πέραν αυτής, ενώ διεµήνυσε ότι τα έργα αναµένεται να ξεκινήσουν, εντός 
του 2021. 

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

• ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 



Η πρώτη, σε κυκλοφορία, εφηµερίδα του δήµου µας, η “ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ”, προχώρησε σε συλλογή στοιχείων, ώστε να ενηµερώσει, 
διεξοδικά, τους χιλιάδες αναγνώστες της, σχετικά µε την  παραφιλολογία 
που διακινούν κάποιοι, αντίθετα στο συµφέρον της πόλης µας, για το 
έργο του Προαστιακού.

Η νέα γραµµή του Προαστιακού ακολουθεί, κατά γράµµα, όλα τα 
στοιχεία του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Λουτρακίου και έχει 
καθοριστεί από:

1) Τις υψοµετρικές µελέτες οδών του Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Λουτρακίου. 

2) Την οριστική µελέτη αποχέτευσης οµβρίων της περιοχής του 
νέου σχεδίου Λουτρακίου. 

3) Τη διαθέσιµη ζώνη απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ. 

Ειδικότερα, εντός αστικού ιστού, δηµιουργούνται όλα τα απαραίτητα 
και προβλεπόµενα από τις µελέτες, υδραυλικά έργα, για την 
αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής που διέρχεται η γραµµή, µε την 
ταυτόχρονη κατασκευή όλων των προβλεπόµενων ισόπεδων διαβάσεων, 
όπως αυτές προκύπτουν από το σχέδιο Λουτρακίου, για την εύκολη 
προσπελασιµότητα της σιδηροδροµικής γραµµής!

Επιπλέον, στο αστικό κοµµάτι, από τη σχολή Μηχανικού 
(Παπανικολάου) ως την Αιγαίου, η γραµµή θα κατασκευαστεί µε 
χαρακτηριστικά ήπιας σιδηροδροµικής διέλευσης, µε χαµηλή ταχύτητα 
(αβλαβής διέλευση, τύπου τραµ) και µε χαµηλή, καλαίσθητη περίφραξη 
ασφαλείας, που θα είναι στοιχείο του αστικού εξοπλισµού.  Η 
συγκεκριµένη περίφραξη θα είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν της παλιάς 
µετρικής γραµµής, που υπήρχε στο αστικό κοµµάτι, στην οδό Κορίνθου, 
και η οποία θα λύεται στα σηµεία διασταύρωσης της γραµµής.

Τέλος, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, µε µια σειρά εγγράφων 
της, ενηµερώνει ότι το έργο του Προαστιακού εξελίσσεται µε επιτυχία 
και µε όλα τα προβλεπόµενα από το Γ.Π.Σ.

×ÙÑÉÓ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÊÁÉ

ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÉÓ ÌÅËÅÔÅÓ 

ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ ÔÏ ÅÑÃÏ ÔÏÕ 

ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÕ

ÁËÇÈÉÍÇ ÆÙÇ
ôïõ Ä. ×ñõóïýëá

Α’ Ευγνωµονώ το φως της κάθε µέρας που µας χαρίζει ο Θεός, τη φύση 
που µας προµηθεύει αέρα – τροφή, συντρόφους.

Β’ Καληµερίζω, µε ταπεινοφροσύνη, τα όµορφα χρώµατα των λουλουδιών 
που αρωµατίζουν τη ζωή µας, δωρεάν.

Γ’ Καµαρώνω, κάθε πρωί, το περιστέρι που περπατάει, όλο ζωή, το 
πρωινό, στο µπαλκόνι µας.

∆’ Ευλογώ τα παιδάκια που κοιτάζουν, µε άπειρη τρυφερότητα, την Αγία 
Μανούλα τους.

Ε’ Υµνολογώ τους εραστές που σφίγγονται, ο ένας πάνω στον άλλον, µε 
όρκους αγάπης.

ΣΤ’ Συµπονώ όλες εκείνες τις οικογένειες που, στα µικρά τους διαµερίσµατα, πασχίζουν 
να χορτάσουν την πείνα τους, να αγαπήσουν, να παίξουν…

Ζ’ Τίποτα, Θεέ µου, δεν είναι σπουδαιότερο από αυτά τα ταπεινά πεπρωµένα.  Το άθροισµά 
τους αποτελεί την Ανθρωπότητα.

Η’ Τι κρίµα, όµως: οι άνθρωποι ξεγελιούνται τόσο εύκολα.  Για µερικές λέξεις, χωρίς 
ξεκάθαρο ορισµό, πάνε και σκοτώνονται, αλληλοµισούνται.

Θ’ Η ζωή είναι πάρα πολύ σύντοµη, για να είναι µίζερη.  Να είµαστε χαρούµενοι, να 
προσπαθούµε να είµαστε ευτυχισµένοι!

Εύχοµαι η ΧΑΡΑ και το κουράγιο να σας συντροφεύει, διÜ βίου, σε καιρούς µεγάλης 
παρακµής!
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ôïõ Ð. Ìíçìáôßäç

Μόνο θλίψη µπορεί να προκαλέσει η εικόνα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.  
Βρίσκεται σε βαθύ λήθαργο, αφήνοντας τους πολίτες, έρµαια στις πολιτικές 
της κυβέρνησης και του κάθε Χρυσοχοΐδη.  Είναι, πραγµατικά, η πιο ανεπαρκής 
αντιπολίτευση που γνώρισε ποτέ ο τόπος.  Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïõóéáóôéêüôåñï 
Ýëåã÷ï êáé åíôïíüôåñç êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç, áóêåß ç êåíôñïäåîéÜ åöçìåñßäá 
“Äçìïêñáôßá”, ðáñÜ ï ÓÕÑÉÆÁ!

Αλήθεια, ποιος µπορεί να είναι ο λόγος; Περιµένουν την κυβέρνηση να πέσει, 
σαν «ώριµο φρούτο»;  Ή τους έχουν πει να περιµένουν, ώστε η κυβέρνηση να 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης, µε 
άγνωστα αποτελέσµατα για κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας;

Μοναδική όαση, αποτελεί η Λαϊκή Ενότητα.  ∆υστυχώς, όµως, οι πολίτες, 
αλλά και οι ίδιοι οι πολιτικοί που τη στελεχώνουν, κατάφεραν να τη θέσουν στο 
περιθώριο.  Όπως και την πραγµατική Αριστερά, η οποία δεν λέει να ενώσει τις 
δυνάµεις της, ώστε να προασπίσει τα συµφέροντα του απλού κόσµου.

Ακολουθεί δελτίο Τύπου της Λαϊκής Ενότητας, σχετικό µε τις πρακτικές του 
Υπουργού «Προστασίας του Πολίτη»

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεχιζόµενα επικίνδυνη τακτική, καθιερώνει ο υπουργός «Προστασίας του 

Πολίτη», µε την παρέµβασή του στη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης και την υπόδειξή του 
στους εισαγγελείς, να παραπέµπονται ποινικά, όσοι δηλώνουν, δηµόσια, στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ότι θεωρούν πως ο κορονοϊός δεν έχει την επικινδυνότητα 
που παρουσιάζουν οι αρχές και αντιδρούν στον τρόπο, µε τον οποίο διαχειρίζεται 
τα µέτρα η κυβέρνηση.  Οµολογώντας, έτσι, χωρίς αιδώ, ότι παρακολουθεί τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, για να «φακελώνει» τους πολίτες.

Η πολιτική αυτή συνεχίζει την αντιδηµοκρατική και αντισυνταγµατική πολιτική 
της απαγόρευσης των διαδηλώσεων, µε το νοµοσχέδιο που εισηγήθηκε στη Βουλή  
ο ίδιος ο υπουργός που «δεν είχε διαβάσει το µνηµόνιο».

Ανεξαρτήτως από την αξιολόγηση αυτής καθαυτής της άποψης, για τη µη 
επικινδυνότητα του κορονοϊού, την οποία δεν συµµεριζόµαστε, το µέτρο της 
ποινικοποίησης της σκέψης, έστω κι αν αυτή είναι λάθος, ανοίγει εξαιρετικά 
επικίνδυνους δρόµους, για την αντισυνταγµατική καταστολή της ελευθερίας 
του λόγου και συνδέεται µε τη συνολικότερη απόφαση της κυβέρνησης, να 
ποινικοποιήσει κάθε έκφανση της δηµόσιας ζωής που αποκλίνει από την επίσηµη 
κυβερνητική αντίληψη. Κινείται στην ίδια ανελεύθερη και αντιδηµοκρατική λογική, 
µε την, άνευ κυβερνητικής αδείας, απαγόρευση των διαδηλώσεων, τη συρρίκνωση 

του δικαιώµατος της απεργίας και την επιβολή αστυνοµικού κράτους, ακόµα και 
στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής.

Ο «Μεγάλος Αδελφός» που επιχειρούν να εδραιώσουν, στην κοινωνική µας 
ζωή, η κυβέρνηση και το υπουργείο «Προστασίας του Πολίτη», δεν πρέπει να 
περάσει. Σήµερα, είναι η ποινικοποίηση της άποψης για τον κορονοϊό.  Αύριο, θα 
είναι κάθε άποψη που διαφοροποιείται από την επίσηµη κυβερνητική. Η υγειονοµική 
κρίση που η ίδια η κυβέρνηση και οι προηγούµενές της έχουν, στο µεγαλύτερο 
βαθµό, δηµιουργήσει, µε τη συστηµατική και συνεχιζόµενη εξολόθρευση του 
∆ηµόσιου Συστήµατος Υγείας, χρησιµοποιείται, ως πρόφαση, για να επιβληθεί 
ένα ανελεύθερο και ολοκληρωτικό καθεστώς παρακολούθησης και ελέγχου των 
κοινωνικών αντιδράσεων. 

Υπεύθυνοι για να λογοδοτήσουν, για την αύξηση των κρουσµάτων, δεν είναι 
οι πολίτες, αλλά η κυβέρνηση της Ν∆ που, υπακούοντας πλήρως στην πολιτική 
της ΕΕ, άνοιξε τις πύλες εισόδου της χώρας στον τουρισµό, χωρίς, ουσιαστικά, 
σοβαρούς και επαρκείς ελέγχους, στα σηµεία εισόδου της χώρας.

Η ανεπάρκεια των κυβερνητικών µέτρων αυξάνει, αλµατωδώς, από µέρα 
σε µέρα, τα κρούσµατα και όχι οι πολίτες που γράφουν στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Η πολιτική που ακολουθείται βάζει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, 
προκαλεί την αύξηση των κρουσµάτων και καταδικάζει τον τουρισµό, µε µείωση 
της τουριστικής περιόδου και κλείσιµό της, ουσιαστικά, τον Αύγουστο.

Ενόψει του καλοκαιριού, δεν έγιναν άµεσες προσλήψεις πνευµονολόγων και 
εντατικολόγων στα νησιά, δεν αναπτύχτηκαν επαρκείς ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκοµεία 
των περιφερειακών ενοτήτων, δεν ενισχύθηκαν, όπως έπρεπε, τα Κέντρα Υγείας, 
σε κάθε νοσοκοµείο περιφερειακής ενότητας, δεν υπάρχουν εργαστήρια και 
δυνατότητα µοριακού ελέγχου δειγµάτων για τον covid19, κ.ά.

Η µεγάλη αύξηση των τεστ για το κορονοϊό και η αποφασιστική ενίσχυση των 
υγειονοµικών µονάδων, αµέσως, µε µόνιµο προσωπικό και ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό, σε όλες τις περιοχές της χώρας µας, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, 
για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και ενόψει του φθινοπώρου.

Αυτά είναι που λείπουν, ενώ η καταστολή περισσεύει. ∆εν χρειαζόµαστε 
περισσότερη καταστολή. Χρειαζόµαστε µαζικές προσλήψεις και όχι απολύσεις 
υγειονοµικών.  Χρειαζόµαστε δωρεάν τεστ για τον πληθυσµό, ενίσχυση της 
κρατικής χρηµατοδότησης στα δηµόσια νοσοκοµεία, αποϊδιωτικοποίηση του τοµέα 
της υγείας και µέτρα κατά της φτώχειας, που θα βοηθήσουν στην αναβάθµιση των 
υγειονοµικών µέτρων πρόληψης και προστασίας της υγείας, όλης της κοινωνίας.

Γραφείο Τύπου Λαϊκής Ενότητας

ΘΛΙΒΕΡΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
• Σε βαθύ λήθαργο, η πιο ανεπαρκής αντιπολίτευση που γνώρισε ποτέ η χώρα
• Αφήνουν τους πολίτες έρµαια στις πολιτικές της κυβέρνησης και του κάθε Χρυσοχοΐδη - ÌÇÐÙÓ 
ÐÅÑÉÌÅÍÏÕÍ ÔÇ ×ÁÃÇ;
• Προσπαθεί, αλλά είναι «λίγη» η ΛΑΕ - Καταγγέλλει, όµως, παρεµβάσεις στη Äικαιοσύνη και 
φακέλωµα τον πολιτών, µέσω διαδικτύου!

ôïõ Í. Ëüç

Πριν λίγες µέρες, αποφασίσαµε, µε τη γυναίκα, να πάµε στην 
Αθήνα, να δούµε το Μουσείο της Ακροπόλεως και να ζήσουµε, 
νοερά, µέσα στην αρχαία πόλη.

Αφήσαµε, λοιπόν, τον όµορφο Κορινθιακό και, µε το τραίνο, 
φτάσαµε εύκολα στον προορισµό µας. Έπειτα, µε την γραµµή 
2 του µετρό, φτάσαµε στη στάση της Ακρόπολης και, αφού 
πληρώσαµε εισιτήριο 10 ευρώ ο καθένας µας, ζήσαµε για 2 
ώρες, περίπου, µέσα στην Αρχαία Αθήνα, την οποία κατοικούσαν, 

ήδη, από την τέταρτη χιλιετία προ Χριστού και, πιο πυκνά, από τη 
2η χιλιετία.

Τα εκθέµατα του Παρθενώνα ήταν εντυπωσιακά και τα αγάλµατα σού µιλούσαν. 
Μιλούσαν, όµως, βαριεστηµένα, αφού τώρα ζουν την περίοδο της παρακµής των 
νεοελλήνων, που η ηγεσία και η άρχουσα τάξη τους δείχνουν να φοβούνται τον 
Τούρκο «Σουλτάνο»...

Μετά από, περίπου, 2 ώρες, πήγαµε κάτω από το Μουσείο και είδαµε και τα 
αποκαλυπτήρια από τις ανασκαφές της αρχαίας Αθήνας. Έπειτα, ήρθε η ώρα του 
καφέ και, αργότερα, θα πηγαίναµε για φαγητό στο κέντρο.  Γι’ αυτό, πήραµε το 
µετρό προς Οµόνοια.

Στην είσοδο του τραίνου, πριν από εµάς, εισήλθαν τρία άτοµα: ένα κορίτσι 
και δύο αγόρια. Μας έσπρωξαν, κατά την είσοδό µας, και κατάφεραν να βγάλουν, 
εντέχνως, το πορτοφόλι από τη µπροστινή τσέπη του παντελονιού µου.  Όταν 
έπεσε κάτω, αµέσως, κάποιος ή κάποια από αυτούς, το ανέσυρε.  Ταυτόχρονα, 
συνειδητοποίησα ότι έχασα το πορτοφόλι µου, και απευθύνθηκα, µε έντονο ύφος, 
σε έναν από αυτούς, ζητώντας του να µου το δώσει. Μόλις µου έκανε νόηµα να τον 
ψάξω, κατάλαβα, µε τη βοήθεια κάποιων επιβατών, ότι το είχε ο δεύτερος από 
αυτούς, ο οποίος είχε “κολλήσει” στην πόρτα και περίµενε την επόµενη στάση, 

για να το σκάσει.
Του το ζήτησα, πάλι µε έντονο ύφος, και αναγκάστηκε να µου το δώσει, αφού 

το είχε στο χέρι του. Ένας άλλος, που κατέβηκε µαζί τους στην επόµενη στάση, 
έλεγε ότι το πορτοφόλι ήταν πεσµένο και φώναζε σε µια κυρία: “∆εν ξέρεις ποιος 
είµαι εγώ...”.

Στην Οµόνοια, τους κατήγγειλα στον Αστυνοµικό του σταθµού.
Συµπεράσµατα:
1. Τι δουλειά έχει “η αλεπού στο παζάρι”;
2. Όταν κατεβαίνεις για µπάνιο και αφήνεις την τσάντα σου, στην παραλία 

του Λουτρακίου, βάζεις µια εφηµερίδα µε τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού, 
και ακόµα και τα ψάρια φοβούνται να πλησιάσουν τα πράγµατά σου.  Στην Αθήνα, 
αντιθέτως, εµείς οι µη πρωτευουσιάνοι γινόµαστε “ψάρια”, για τους σπεσιαλίστες 
του είδους.

3. Αν ζούσε ο Ν. Τσιφόρος, θα του έστελνα επιστολή, στην οποία θα του τόνιζα 
ότι ήταν σίγουρα Έλληνας και ότι προερχόταν από την οικογένεια του µάντη 
Τειρεσία.  ∆ιότι αυτά που έγραψε το 1970, για “τα παιδιά της πιάτσας” και τον 
υπόκοσµο, σε σχέση µε τους άβγαλτους “χωριάτες στην Αθήνα”, τα ζούµε τώρα, 
τον Αύγουστο του 2020.

4. Όµως, οι νεαροί επίδοξοι κλέφτες, την έπαθαν από το “χωριάτη - ψάρακλα”, 
διότι τα µετρητά τα είχα “χύµα”, στην άλλη τσέπη!

5. Υπάρχουν ακόµη Άνθρωποι, όπως αυτοί που µε βοήθησαν µέσα στο µετρό. 
Γι’ αυτό είµαι χαρούµενος, αφού, µόνο µε αυτόν τον τρόπο, θα σωθεί το ανθρώπινο 
είδος: µε την Αλληλεγγύη, την Αγάπη και τον Αλτρουισµό...

Υ.Γ.: ∆ιαβάστε Ν. Τσιφόρο, γιατί τα έχει γράψει όλα...

Ένας Λουτρακιώτης

ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÊËÏÐÇÓ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ   12

óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3

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

Όλοι, πλέον, ζούµε στους ρυθµούς της πανδηµίας.  Πόσο, όµως, ο νέος ιός επηρεάζει 
την υγεία των κατοικιδίων µας; Εµείς κινδυνεύουµε από αυτά;

Ας ξεκινήσουµε, λέγοντας ότι η οικογένεια των κορονοϊών είναι παλιά ιστορία. 
Υπάρχουν τύποι που µολύνουν διαφορετικά είδη ζώων, προκαλώντας διαφορετικά 
συµπτώµατα. Στο σκύλο, για παράδειγµα, µπορεί να προκαλέσει διάρροια. Στη γάτα 
µπορεί να προκαλέσει τη λοιµώδη περιτονίτιδα. Αυτοί οι κορονοϊοί ∆ΕΝ σχετίζονται 
µε την πανδηµία. Με τα µέχρι τώρα στοιχεία, υπάρχουν περιορισµένες ενδείξεις ότι 
τα ζώα συντροφιάς µπορούν να µολυνθούν µε τον SARS-Cov-2. Επίσης, δεν υπάρχει 
καµία ένδειξη ότι σκύλοι και γάτες µπορούν να είναι πηγή µόλυνσης, για άλλα ζώα ή 
ανθρώπους. 

Επειδή, όµως, η κατάσταση είναι εξελισσόµενη, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσηµάτων συστήνει τα εξής:

- Αν είστε ασθενής από COVID-19, περιορίστε την επαφή µε κατοικίδια και άλλα 
ζώα, όπως ακριβώς θα κάνατε και µε τους ανθρώπους γύρω σας.

- Όταν είναι δυνατό, κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας θα πρέπει να φροντίζει τα 
ζώα σας, όσο είστε άρρωστος. 

- Αποφύγετε την επαφή, µε χάδια, παιχνίδια, φιλιά. 
- Μη µοιράζεστε φαγητό µαζί τους. 
- Πλένετε τα χέρια σας, πριν και µετά από οποιαδήποτε επαφή µαζί του και φοράτε 

προστατευτική µάσκα. 

Για νεότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/faq.html

Αν το κατοικίδιό σας έχει έρθει σε επαφή µε ασθενή COVID-19, δεν υπάρχει κάποια 
ένδειξη ότι µπορεί να µολυνθεί και να σας τον µεταδώσει. Επειδή, όµως, µπορεί να 
δράσει ως µηχανικός φορέας, είναι καλό να πλένετε τα χέρια σας, µετά την επαφή σας 
µαζί του. ∆εν είναι απαραίτητο να το καθαρίζετε, συχνά, µε απολυµαντικά, συνήθεια 
που αυξάνει την πιθανότητα να αναπτυχθούν δερµατοπάθειες, αργότερα.

Τα εµβόλια για τον κορονοϊό του σκύλου που είναι διαθέσιµα, σε µερικά µέρη του 
κόσµου, προφυλάσσουν από την εντερική νόσο και δεν έχουν σχέση µε τον SARS-Cov-
2. ∆εν υπάρχουν, σε καµία αγορά, διαθέσιµα εµβόλια για την αναπνευστική λοίµωξη. 

Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος εµβολιασµού µε αυτά.
Αν είστε άρρωστος από COVID-19 και το κατοικίδιό σας αναπτύξει κάποια 

ασθένεια, ενηµερώστε αρχικά, τηλεφωνικά τον κτηνίατρό σας, για την κατάστασή σας 
και την κατάσταση του ζώου. Πρέπει να δοθεί χρόνος στο κτηνιατρείο ή την κλινική, 
ώστε να προετοιµαστεί χώρος αποµόνωσης. Μη µεταφέρετε το ζώο, παρά µόνο µετά 
από συµβουλή λειτουργού δηµόσιας υγείας. Αν χρειαστεί, µπορεί κάποιος άλλος να 
µεταφέρει το ζώο ή να µεταφερθεί, µε ειδικό όχηµα. Σε κάποιες περιπτώσεις, µπορεί 
να εξεταστεί, σε κατ’ οίκον επίσκεψη, τηρώντας αυξηµένα µέτρα προστασίας.

Η κατάσταση είναι διαρκώς εξελισσόµενη και οι πληροφορίες ανανεώνονται, µόλις 
είναι διαθέσιµες, στα επίσηµα sites του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Μείνετε 
ενηµερωµένοι. Μείνετε ασφαλείς και θα περάσει και αυτό!

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΡÏΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΑ ΜΑΣ
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Α∆ΕΙΑΖΟΥΜΕ, ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ!
Αδειάζουµε, ένας ένας φεύγουν. Προσωπικότητες των τεχνών που, µε τα έργα 

τους, έβαλαν τις βάσεις του σηµερινού πολιτισµού που ζούµε, φθάνουν στο τέλος της 
φθαρτής ζωής τους. Κι εµείς, νεότεροι από αυτούς, βλέπουµε να φεύγει ένα κοµµάτι 
της δικής µας ζωής. ∆εν είναι οι πρόσφατες απώλειες των Morricone και Charlie Daniels, 
που έφυγαν πλήρεις ηµερών. Είναι το κενό που αφήνουν. Τόσα χρόνια, από την αρχή της 
δεκαετίας του ‘00, πόσους καινούργιους καλλιτέχνες είδατε να κάνουν καριέρα; Να 
έχουν µια καριέρα τουλάχιστον 3 καλών δίσκων, όχι τραγουδιών; Ελάχιστους. Θα µου 
πείτε ότι εµείς που δεν είµαστε οι νέοι του σήµερα, βλέπουµε τα πράγµατα εντελώς 
διαφορετικά από τα σηµερινά παιδιά. Εξάλλου, κι εµείς, τότε, βλέπαµε τα πράγµατα 
εντελώς διαφορετικά. Όµως, πόσοι κάνουν καριέρα που να αντέχει στο χρόνο; ∆εν 
απαντώ. Απαντήστε εσείς στον εαυτό σας.  Τις δεκαετίες του ‘60 και, κυρίως, του ‘70, 
ζήσαµε µια παρθενογένεση που, όµοιά της, δε θα ξαναζήσουµε. Όµως, το χειρότερο 
όλων είναι ότι δεν υπάρχει ανανέωση. Λογικό είναι οι Lynyrd Skynyrd, κάποια στιγµή, 
να σταµατήσουν. Πιστεύτε ότι υπάρχει διάδοχη κατάσταση; Μόνο οι Black Stone Cherry 
κι αυτοί σε πολύ µικρότερη κλίµακα. Το ίδιo συµβαίνει και στο blues.  Εκατοντάδες οι 
καινούριοι περφεξιονιστές κιθαρίστες, πιανίστες κ.λπ., µόνο ένας µπορεί να γεµίσει 
µεγάλους χώρους: ο Joe Bonamassa. Προσέξτε, πολλοί, πάρα πολλοί οι καλοί.  Το 
αστέρι, όµως, ποιος είναι; Ποιος είναι αυτός που, σε 5 χρόνια (για τόσο κοντά µιλάµε), 
θα φέρνει 60.000 κόσµο στο Waacken και στο Download; Τι θα απογίνουν τα µεγάλα 
φεστιβάλ; Η soul µουσική εξαφανίστηκε, µετά το θάνατο της Amy Winehouse. Καλό το 
rap hip hop, αλλά δεν έχει τη µελωδία της soul. Φυσικά και ∆ΕΝ λέω να γυρίσουµε στο 
παρελθόν και να µείνουµε κολληµένοι εκεί, αλλά δεν πρέπει, κάποια στιγµή, να δούµε 
νέους super stars; Αναπολούµε τη µουσική του Ennio Morricone και το βιολί του Charlie 
Daniels, αλλά δεν πρέπει να δούµε καινούριους stars;

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ VIDEO «DANCING IN THE DARK»:
ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ BRUCE SPRINGSTEEN

Το βίντεο της µεγάλης επιτυχίας “Dancing in the Dark” σκηνοθετήθηκε από τον 
πασίγνωστο Brian De Palma και βιντεοσκοπήθηκε στο Saint Paul Civic Center της 
Minnesota, για δύο συνεχόµενες ηµέρες, στις 28 και 29 Ιουνίου 1984. Την πρώτη βραδιά, 
έγινε το πρώτο γύρισµα και τη δεύτερη, που ήταν και η εκκίνηση της Born in the U.S.A. 
Tour, ο Bruce Springsteen και οι E Street Band έπαιξαν το κοµµάτι δύο φορές, για να το 
«έχει» ο σκηνοθέτης. Αυτό που έκανε το video να ξεχωρίσει, εκτός από τη µοναδική 
ζωντάνια και ενέργεια του Springsteen, είναι η συµµετοχή µια νεαρής κοπέλας που 
ο Bruce την ανεβάζει, µέσα από το ακροατήριο, στη σκηνή, για να χορέψουν µαζί.  Η 
νεαρή ήταν η - τότε - σχετικά άγνωστη 20χρονη ηθοποιός, Courteney Cox.  Ο Springsteen 
νόµιζε ότι ήταν απλώς µια προεπιλεγµένη οπαδός και, αργότερα, έµαθε ότι ήταν 
επαγγελµατίας ηθοποιός που ήλθε, ειδικά για το video, από τη Νέα Υόρκη. Η νεαρή 
Cox είχε ήδη αρχίσει να κάνει όνοµα, παίζοντας στην τηλεοπτική σαπουνόπερα «As the 
World Turns». Η εµφάνισή της στο video την εκτόξευσε, ενώ, στη συνέχεια, υποδυόµενη 
την Monica Geller στη σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends), έγινε πασίγνωστη.

Το video παίχτηκε από όλες τις µουσικές εκποµπές του κόσµου και η σκηνή µε τον 
Springsteen να σηκώνει από τον κόσµο µια fan του έγινε viral (όπως θα λέγαµε σήµερα) 
και επαναλήφθηκε, σχεδόν, σε όλες τις περιοδείες του. Όµως, κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας του 2012, στο Wells Fargo Center της Philadelphia, σήκωσε από τον κόσµο 
που ήταν µπροστά του µια ηλικιωµένη γυναίκα, µε την οποία χόρεψε και τη φίλησε. Ήταν 
η µητέρα του, η κα Adele Springsteen. Στο ίδιο τραγούδι, κιθάρα παίζει η αδελφή του, 
Pamela!

BRYAN ADAMS – «HEAVEN»: 
ΚΙ ΟΜΩΣ, ∆ΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ RECKLESS!

H 12ετία(!) µεταξύ των ετών 1984-1996, ήταν η πιο σηµαντική για την καριέρα του 
Καναδού Bryan Adams. Ένα από τα πετυχηµένα τραγούδια αυτής της περιόδου ήταν 
και το «Heaven» (Νο. 1 Η.Π.Α., Νο. 38 Μ. Βρετανία). Το τραγούδι ήταν σύνθεση των 
Bryan Adams και Jim Vallance.  Αρχικά, συµπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «A 
Night in Heaven» και, έπειτα, στο άλµπουµ του Adams, «Reckless» (1984). Την ιδέα για 
το κοµµάτι την έδωσε ο εκδότης των δικαιωµάτων του, Jim Vallance, που του ζήτησε 
ένα τραγούδι για την ταινία, µε πρωταγωνιστές τους Lesley Ann Warren και Christopher 
Atkins.  Soundtrack και ταινία απέτυχαν εµπορικά, αλλά το «Heaven» πήγε Νο. 1 στις 
Η.Π.Α.! Συνθετικά, το τραγούδι είναι επηρεασµένο από τη µπαλάντα των Journey,  
“Faithfully”, κι αυτό γιατί, το 1983, ο Bryan Adams άνοιξε και τις 100 εµφανίσεις της 
«Frontiers Tour» του συγκροτήµατος κι άκουγε το «Faithfully» κάθε βράδυ. Όµως, δεν 

είναι µόνο το στοιχείο της περιοδείας, αλλά και το ύφος του «Faithfully» που συνδέει τον 
Adams και τους Journey. Όταν µπήκε στο studio να το ηχογραφήσει, ο µόνιµος ντράµερ, 
Mickey Curry, δεν µπορούσε να παίξει, γιατί είχε υποχρεώσεις µε τους  Hall & Oates.  
Έτσι, ο Adams κάλεσε τον ντράµερ των Journey, Steve Smith, που συνέπεσε, εκείνες τις 
ηµέρες, να βρίσκεται στη Ν. Υόρκη!

Το “Heaven” ανήκει στη µεγάλη κατηγορία των τραγουδιών που έγιναν τεράστιες 
επιτυχίες, αλλά παρ’ ολίγο να µη συµπεριληφθούν στο δίσκο. Ο Adams δεν ήταν 
πεπεισµένος ότι έπρεπε να το βάλει στο Reckless και σε αυτό συνηγόρησε ο παραγωγός 
του, Jimmy Iovine, που το έβρισκε πολύ ελαφρύ. Τελευταία στιγµή, ο Adams άλλαξε 
γνώµη.  Το τραγούδι µπήκε στο άλµπουµ κι έγινε η επιτυχία που ξέρουµε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ “NEVER MIND THE BOLLOCKS” ΤΩΝ SEX PISTOLS
«Ένα ανατρεπτικό άλµπουµ χρειάζεται ένα ανατρεπτικό εξώφυλλο», ήταν η (σ.σ. 

απόλυτα σωστή) σκέψη του manager των Sex Pistols, Malcolm McLaren (έφυγε από τη ζωή 
το 2010). Έτσι, απευθύνθηκε στο νεαρό γραφίστα της Σχολής Τέχνης του Croydon, Jamie 
Reed, για να φτιάξει το πιο … άσχηµο εξώφυλλο που θα µπορούσε να φτιάξει! Ο Reid, 
το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να ΜΗΝ χρησιµοποιήσει φωτογραφία του συγκροτήµατος, 

αλλά µια γραµµατοσειρά που 
δεν θα ήταν συνηθισµένη.  Η πιο 
ασυνήθιστη γραµµατοσειρά ήταν 
αυτή που έφτιαξε ο ίδιος, από ένα 
κολάζ διαφόρων γραµµατοσειρών, 
άσχετων µεταξύ τους, βάζοντας 
το όνοµα του συγκροτήµατος 
σε ακανόνιστη διαγώνια θέση. 
Ο αρχικός τίτλος του άλµπουµ 
ήταν «God Save Sex Pistols», 
αλλά άλλαξε, όταν ο κιθαρίστας 
του συγκροτήµατος, Steve Jones, 
άκουσε την έκφραση “Never 
mind the bollocks”, που την 
έλεγαν οι νέοι µεταξύ τους, και 
την πρότεινε, ως τίτλο. Φυσικά, 
ήλθε κι «έδεσε» µε τη µουσική 
και την όλη εµφάνισή τους!  Ο 
Reid, που ήταν οπαδός του punk, 
χρησιµοποίησε φλούο χρώµατα 

(κίτρινο, ροζ), για να προκαλέσει το 
µάτι του αγοραστή και να κάνει το δίσκο να ξεχωρίζει από τους άλλους, στις προθήκες 
των καταστηµάτων. Βέβαια, όταν ο τίτλος έχει τη λέξη «Bollocks», δε χρειάζεται κι 
άλλα πράγµατα, για να ξεχωρίσεις!

Λίγο µετά την κυκλοφορία του άλµπουµ, η αστυνοµία επισκέφτηκε τα καταστήµατα 
δίσκων της Virgin και τους ενηµέρωσε ότι, αν δεν αποσύρουν το εξώφυλλο από τις 
βιτρίνες τους, θα αντιµετωπίσουν δίωξη για ασέβεια και προσβολή, όπως οριζόταν από 
τον νόµο του 1899, περί άσεµνων διαφηµίσεων. Οι καταστηµατάρχες τον αφαίρεσαν από 
τις βιτρίνες και συνέχισαν να τον πωλούν, κανονικά, από τα ράφια. Πάντως, ο υπεύθυνος 
του Virgin Records στο Nottingham συνελήφθη, γιατί δεν υπάκουσε, αν και η τοπική 
αστυνοµία τον ενηµέρωσε τέσσερις φορές για τις συνέπειες.

ROCK INCIDENT 122 : ΟΤΑΝ Ο CHUCK BERRY ΜΑΥΡΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΙ
ΤΟΥ KEITH RICHARDS

Οι ιστορίες από τη ζωή του Keith Richards είναι πολλές και, µάλλον, τραβηγµένες. 
Όµως, αυτή που θα διαβάστε σήµερα είναι απόλυτα πραγµατική κι αφορά τη συνάντησή 
του µε έναν παιδικό του ήρωα, τον Chuck Berry! Την ιστορία διηγήθηκε ο ίδιος ο Richards, 
σε εµφάνισή του στην τηλεοπτική εκποµπή του Jimmy Fallon, αφότου ο Berry έφυγε από 
τη ζωή. Να θυµίσω ότι ο Richards έχει χαρακτηρίσει τον µεγάλο rock’n’ roller, ως τον 
«παππού όλων µας».

«Έπαιζε σε ένα club στη Νέα Υόρκη και είχα πάει να τον δω. Μετά τη συναυλία 
του, πήγα στο καµαρίνι του και είδα την κιθάρα του, ακουµπισµένη στη θήκη της. Από 
επαγγελµατικό ενδιαφέρον, άρχισα να αγγίζω τις χορδές της, για να την ακούσω, όταν 
είδα τον Chuck Berry να µπαίνει και να έρχεται να µου δίνει µια γροθιά! Έφυγα από το 
καµαρίνι και, σε λίγες ώρες, το µάτι µου ήταν µαύρο. Παρόλο το θυµό µου, κατάλαβα 
ότι ήµουν λάθος, γιατί κι εµένα θα µε ενοχλούσε να έµπαινα στο καµαρίνι µου και 
να έβλεπα κάποιον να πειράζει τα πράγµατά µου. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ»! Αυτός ο 
κανόνας, ότι δηλαδή δεν πειράζεις τίποτε στα καµαρίνια, είναι γνωστός σε όλους τους 
µουσικούς και, γενικά, καλλιτέχνες, όπως επίσης ότι ποτέ δεν µπαίνεις στο καµαρίνι, αν 
δεν βρίσκεται µέσα ο καλλιτέχνης.  

Ο Chuck Berry ήταν γνωστό ότι «δεν ήταν καλό παιδί, αλλά µάλλον ένας τραχύς 
κι αψύς χαρακτήρας.  Όµως, κάτω από αυτά, υπήρχε ένας ζεστός άνθρωπος που δεν 
ήθελε να φανεί αυτή η πλευρά του χαρακτήρα του», λέει ο Richards. O Berry ήταν, 
µάλλον, ενοχληµένος και από τη µουσική εισβολή όλων αυτών των νεαρών Άγγλων 
που έρχονταν στην Αµερική και έπαιρναν στοιχεία από τον ήχο του. «Όταν έµαθα ότι 
πέθανε, είχα το ίδιο συναίσθηµα, όπως τότε που έµαθα ότι πέθανε ο Buddy Holly. Ήµουν 
στο σχολείο κι όλοι στην τάξη το συζητούσαµε. Ήταν το ίδιο χτύπηµα στο στοµάχι, αλλά 
του Berry το χτύπηµα ήταν δυνατότερο”.

Ïι ειδήσεις αναδηµοσιεύονται µε την άδεια του ROCKMACHINE.GR
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ÅÉÍÁÉ ÐÏËÕÔÉÌÏ!!!

Ä.Å.Õ.Á. 
ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - 

ÁÃÉÙÍ ÈÅÏÄÙÑÙÍ

Μην κάνεις
ξανά...

την πάπια



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.

Ðïóåéäþíïò 35, ËïõôñÜêé
Ô 27440 65969


