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ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΥΛΙΚΑ
κ. ΓΚΙΩΝΗ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΑΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΚΙΩΝΗ

K

αλό θα ήταν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της
πεπαλαιωμένης πολιτικά παράταξης
του κουρασμένου δημάρχου Γ. Γκιώνη που πάνε να
μπλέξουν!
Αφού, με τον εκλογικό νόμο του Κλεισθένη, οι
εκλογικές θέσεις στον συνδιασμό Γκιώνη όχι μόνο
θα είναι λιγότερες από κάθε άλλη εκλογική αναμέτρηση, ΑΛΛΑ είναι και καπαρωμένες από τους
πολιτικούς «δεινόσαυρους» του Γ. Γκιώνη οι οποίοι
θα παλέψουν να ξαναεκλεγούν σε βάρος των νέων
υποψηφιοτήτων, για την πολιτική τους επιβίωση.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΈΣ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ
Οι εκτιμήσεις μας για το πιο πάνω γραφόμενο
είναι ότι αυτούς που θα εκλέξει ο Γ. Γκιώνης θα
είναι στην καλύτερη περίπτωση 7 με 8 σύμβουλοι σύμφωνα με την απλή αναλογική. Ετσι λοιπόν
αυτοί που θα εκλεγούν θα είναι: Γ. Γκιώνης ως
επικεφαλής και οι υπόλοιποι θα εκλεγούν μεταξύ

των: Σωτήρη Πέρα, Τάσου Σακελλαρίου, Δημήτρη
Πρωτονετάριου, Κώστα Παντελέου, Σπύρου Ράτη,
Γιώργου Στάμου, Σάκη Παπαθανασίου, Φίλιππα
Θυμή και Βαγγέλη Βλάσση.

και όχι μόνον. Μακριά απο αδιαφάνεια και αυταρχικές συμπεριφορές με αντιδημοκρατικές πρακτικές
και «φασίζουσες νοοτροπίες» από τις οποίες ο
τόπος μας έχει ζημιωθεί, ο κόσμος έχει βαρεθεί.

Καμιά τύχη λοιπόν δεν έχουν οι
υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι
άνδρες - γυναίκες του Γ. Γκιώνη.
Τελεία και παύλα!

ΙΔΟΥ ΠΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ
ΣΕ ΑΡΈΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ

Αντίθετα στον συνδυασμό νίκης, αλλαγής και αναπτυξιακής πορείας της Μαρίας Πρωτοπαππά, όπως
τα γεγονότα δείχνουν έως σήμερα (εν αναμονή
και του γκάλοπ που θα κάνει η εφημερίδα μας) θα
εκλγούν 9 με 10 δημοτικοί σύμβουλοι όπου το 95%
είναι νέα άφθαρτα πρόσωπα με όρεξη για δουλειά.
Μακριά λοιπόν από βερμπαλισμούς, τζάμπα μάγκες, πεζοδρομιακές αντεκλίσεις και «κότες λυράτες» που μετέτρεψαν τον ναό της δημοκρατίας σε
αρένα και τον δήμο μας σε περίγελο της Κορινθίας

Στην πρώτη από αριστερά ο δήμαρχος Γ. Γκιώνης έχει σηκωθεί όρθιος μουτζώνοντας όπως
δείχνει η φωτογραφία ή κάνοντας άλλες χειρονομίες και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
τρομαγμένο και σκυμένο.
Στη δεύτερη φωτογραφία δεξιά βλέπουμε τον
δήμαρχο να τον κρατάει ο αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου μαζί με κάποιον άλλον σύμβουλο που δεν
φαίνεται με σηκωμένο το χέρι να επιτεθεί στον
κύριο Λογοθέτη.
Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Τα συμπεράσματα
δικά σας αγαπητοί αναγνώστες.
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ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ
ΔΕΝ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ; Ή ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΚΥΡΙΟΙ «ΚΛΑΚΑΔΟΡΟΙ» ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ;
Ή Ο ΣΚΥΛΟΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΓΑΒΓΙΖΕΙ;
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ «ΚΟΥΡΔΙΣΤΟΙ» ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ...
Ένα από τα πιο επιλήψιμα
και επικίνδυνα συμπτώματα
του Γιώργου Γκιώνη για την
νομή εξουσίας, είναι και η
δεσποτική αντιμετώπιση των
δημοτικών συμβούλων του,
με την ουσιαστική αφαίρεση
του πραγματικού τους ρόλου, που τους μετατρέπει σε
κουρδιστούς!
Το πως «διέγραφε» με μία
μονοκονδυλιά τον ρόλο των
δημοτικών του συμβούλων
και τους αφαιρούσε το δικαίωμα να παρεμβαίνουν,
να προτείνουν και να καταγγέλλουν, συνοψίζεται στην παρακάτω αυταρχική φράση που
αποτελεί ντροπή για τον πολιτικό γίγνεσθαι του δήμου μας:
«Είμαστε ομάδα και θα ψηφίζεις αυτό που θα σου λέω εγώ!»
Δικαιώνοντας όλα τα πρώην στελέχη του απερχόμενου δημάρχου, οι οποίοι είχαν παραιτηθεί με βαρυσήμαντες δηλώσεις
από δίπλα του!
Χαρακτηριστικές προς αυτήν την κατεύθυνση, ήταν και
οι δηλώσεις των: Λάμπρου Παπαθεοδώρου, πρώην αντιδημάρχου του Γιώργου Γκιώνη:
«Ο τόπος δεν κυβερνάται από έναν συνδυασμό που κέρδισε τις εκλογές, άλλα από ένα κονκλάβιο βυζαντινής κοπής!
Εξωθεσμικά κέντρα παρεμβαίνουν στη νομή της εξουσίας
υποδεικνύοντας και υπαγορεύοντας στην σημερινή δημοτική αρχή τις ενέργειες! Εσείς ο ίδιος κύριε δήμαρχε,
απαξιώσατε τον θεσμό και το κύρος που διέπει τον πρώτο
πολίτη της πόλης! Οι δρόμοι μας, δεν πρόκειται ποτέ να
ξανασυναντηθούν!».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Γιώργου Μαρκέλλου, του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου,
με τον Γιώργο Γκιώνη:

ΤΟ ΒΗΜΑ
Λουτρακίου - Περαχώρας

Τοπική εφημερίδα
Ιδιοκτήτης: ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

e-mail:
vimaloupe@yahoo.gr

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

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

Κωδικός: 4017
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ

«Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ο δήμαρχος είναι "γκεμπελισμού". Το αποφασίζουμε και διατάζουμε θυμίζουν άλλες
μαύρες εποχές και φασίζουσες νοοτροπίες!».
Η μέχρι πρότινος αναπληρωτής του δημάρχου Μαρία
Πρωτόπαππα:
«Μια από τις αιτίες που έφυγα από τη σημερινή δημοτική
αρχή ήταν η στάση του δημάρχου να μην συζητάει ποτέ τα
θέματα και να μην τα θέτει στο δημοτικό συμβούλιο! Πότε
δεν μας άκουσε σε ό,τι του λέγαμε! Πραγματικά μετανοώ
και ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους που με στήριξαν
και τον ακολούθησα το 2010. Αλλά δεν σας γνώρισα το
2010. Το 2014, συνεργάστηκα μαζί σας. Και πραγματικά
ζητώ συγγνώμη, διότι αν ήξερα τι πρεσβεύετε δεν θα ήμουν
μαζί σας!».
Ομως ο κατάλογος με τους δημοτικούς συμβούλους και
συνεργάτες του Γιώργου Γκιώνη που αποχώρησαν δεν έχει
τέλος, αφού εκτός από τους προαναφερόμενους, η βροχή
των παραιτήσεων συνεχίστηκε με τους: Νίκο Λόη, Περικλή
Θηβαίο, Γιώργο Κοντό, τον πρώην αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Αρη Μαρίνη, τον πρώην αντιδήμαρχο Θανάση Γεωργίου, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου Παναγιώτη Πέτρου, το Σωτήρη Νικολάου και
άλλων πολλών!
Οι οποίοι σεβόμενοι τον κόσμο και υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα του τόπου αποχώρησαν, γιατί δεν ήθελαν να γίνουν
τα κουρδιστά στρατιωτάκια του Γιώργου Γκιώνη!
Πλέον έγινε κατανοητό σε όλους, πως αυτοί που έμειναν
με τον Γιώργο Γκιώνη, έχουν το ίδιο και μοναδικό όραμα με
εκείνον! Το όραμα της καρέκλας!
Κι ας μην ξεχνάμε ότι διέγραψε το 2009, γιατί διαφώνησαν
μαζί του, το Μιχάλη Θυμή, το Λάμπρο Παπαθεοδώρου και το
μακαρίτη Μιχάλη Δρίτσα ιδρυτή της Παρέμβασης Πολιτών

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

Oυδείς ασφαλέστερος εχθρός απ’ τον ευεργετηθέντα αχάριστο
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ΑΝΟΙΚΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ε

χουν παραδεχτεί
πολλοί ιστορικοί
και μελετητές
των αρχαίων πολιτισμών, πως η βάση του
σημερινού πολιτισμού
της ανθρωπότητας είναι ο πολιτισμός των
Β. Βεκούσης αρχαίων Ελλήνων. Και
πριν των αρχαίων Ελλήνων, υπήρξαν και άλλοι λαοί που
είχαν πολιτισμό, όπως οι Ασσύριοι, οι
Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι Φοίνικες,
οι Αιγύπτιοι. Όμως από αυτούς τους
πολιτισμούς, λίγο ωφελήθηκε η ανθρωπότητα. Αντιθέτως ο ελληνικός
πολιτισμός, κατόρθωσε να καλλιεργήσει και να αναπτύξει σε πολύ μεγάλο
βαθμό το ανθρώπινο μυαλό, δημιουργήθηκαν, οι ιδέες της ελευθερίας, της
δικαιοσύνης, της ισότητας, της αγάπης
προς την Ελλάδα, και γενικά όλα
εκείνα τα ιδανικά, που ονομάζουμε
ηθικές αξίες. Αναρωτιέμαι σήμερα,
όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν
την χώρα των σοφών, κατανοούν τι
έπραξαν και πράττουν, δεν μπορώ
να δεχτώ πως αγνοούν την ελληνική ιστορία μας, και τους ρωτώ, πώς
είναι δυνατόν αυτός ο λαός που τον
γονάτισαν τα τόσα Μνημόνια, να τον
πνίγουν από παντού, οι αβάσταχτοι
φόροι, η ανεργία, οι μειώσεις μισθών
και συντάξεων, πώς κ.κ. της εξουσίας
αυτός ο υπέροχος λαός θα νιώσει τον
αέρα της ελευθερίας του;
Υ.Γ. Δεν ελπίζω στον πολιτικό λόγο,
παρά μόνο σε θετική πολιτική πράξη…
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΕΓ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
Η ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΣΥΝ. Π.Ε
ΖΗΝΩΝΟΣ 4-5ος ΌΡΟΦΟΣ
10431 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-5247643
Αθήνα 10/03.2013
Αριθμ. Πρωτ.: 4532
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...ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ!!!!!!

Mεθεόρτια μιάς εκ-πομπής

Μ

έχρι στιγμής το Λουτρακιώτικο
αξίωμα του Δημάρχου, ήτανε
«αντρική» υπόθεση. Το νοικοκυ-

ριό όμως που χρειάζεται ο Δήμος μας, είναι
γυναικεία. Η Μαρία Πρωτοπαππά, ανησυχεί
Γράφει η
ΜΑΡΊΑ
ΤΣΊΚΟΥΛΟΥ

O

ι πολιτικοί μπορεί να είναι-μέχρις ενός σημείου
–ιδεοληπτικοί,να θέλουν

ιδιαίτερα για το μέλλον του τόπου και πως
δεν θα μπορούσε άλλωστε, αφού πάνω απ’
όλα είναι Μητέρα, που η χρόνια ενασχόληση της με τα κοινά, της δίνει το χάρισμα να

γνωρίζει πολύ καλά, τι πρέπει να πράξει και πως, ώστε η εικόνα
της αγαπημένης μας πόλης, να ξαναβρεί την χαμένη αίγλη που της
αξίζει. Σίγουρα γι’ αυτό θα χρειαστεί αγώνας δοσμένος με πείσμα,
κάτι αναμφισβήτητα επίσης, γυναικείο προσόν. Εξάλλου η Μαρία
ξέρει από αγώνες, αφού με όποιο προσωπικό και πολιτικό κόστος,
τολμά να λέει πάντα τα πράγματα με το «όνομά τους». Μία τόλμη,
που της επιστρέφει πίσω κακόβουλους σχολιασμούς και κακεντρέχειες, που το μόνο που καταφέρνουν, είναι απλά να της χαρίζουν
πιο πολύ πολιτική δύναμη και σθένος για να συνεχίσει. Η Μαρία

δηλαδή να καπελωσουν την πραγματικότητα.Αυτό όμως δεν ισχύει
για τους επιστήμονες ή επιστημονίζοντες,πολλοί από τους οποίους Γράφει ο:
διαμορφώνουν τα σενάρια περί του ΓΙΑΝΝΗΣ
μέλλοντος με ευχές,με κατασκευή

ΠΑΝΟΥΣΗΣ*

στοιχείων ή με ιδιοτέλειες,κι όταν
παραταύτα δεν τους ‘βγαίνουν’,και γι’αυτούς φταίει
τελικά η πραγματικότητα.Σημειωτέον ότι όποιο σενάριο δεν μοιάζει με τα δικά τους είτε είναι κακόβουλο,είτε πρόκειται γι’αποκύημα φαντασίας.
Οι πολιτικοί τουλάχιστον παίζουν[ή έστω ,έπαιζαν
καθαρά,ήξερες εξαρχής με ποιόν ήσαν,δεν τό’παιζαν
ουδέτεροι τεχνοκράτες] και στο τέλος κρίνονται από
τον λαό.Οι επιστημονίζοντες που παίζουν κρυφτό,εργαλειοποιώντας τα όποια ερευνητικά δεδομένα,από
ποιόν κρίνεται η εμπάθειά τους;Ούτε μυστική έρευνα

Πρωτοπαππά ήτανε, είναι και θα είναι, δίπλα σε όποιον δημότη την

επιτρέπεται,ούτε μυστική αποστολή πανεπιστημιακών

χρειαστεί και αυτό το έχει αποδείξει εμπράκτως κατά το παρελθόν.

του γιαλιού.

Εξάλλου αυτό είναι και κάτι, που το αισθάνεσαι αμέσως μόλις την

ΥΓ. Τελικά η πραγματικότητα,σαν καλό φίδι,θα

γνωρίσεις, από την αμεσότητα και την ζεστασιά του χαρακτήρα της.

τους δαγκώσει όλους αυτούς τους τύπους,όχι

Μία αμεσότητα που την καθιστά να μην είναι μία άκαμπτη, «παγωμέ-

θανάσιμα,αλλά τόσο όσο να γυρίσουν άσημα στο

νη», υποψήφια προσωπικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης της πόλης

σπίτι τους για να γιατρευτούν από το δηλητήριο

μας, αλλά να είναι στην κυριολεξία, ...Η ΜΑΡΙΑ ΜΑΣ!!!!!!

του υπόγειου πολιτικαντισμού.

Μαθήματα πολιτικού
πολιτισμού εκ μέρους του
κ. Γκιώνη δεν δεχόμαστε

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ
«Η ΑΛΚΥΟΝΙΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, για ενοικίαση Εστιατορίου-Αναψυκτηρίου
ιδιοκτησίας Πανελλήνιου Οικοδομικού Συν/σμού «ΑΛΚΥΟΝΙΣ», στα
Στραβά Περαχώρας.
Το ακίνητο Εστιατόριο-Αναψυκτήριο
έχει εμβαδό Ε=100μ2 και πέργκολα
Ε=100μ2. Η ανακαίνιση και η επιδιόρθωση τμήματος στέγης με panel και
ότι άλλο χρειαστεί θα επιβαρύνει τον
ενοικιαστή.
Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 3 έτη.
Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι
την 8/04/2019 και ώρα 12 π.μ. το μεσημέρι. Πληροφορίες 210/5247643
και 6945946407.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γ. ΤΣΙΩΝΗΣ
Δ. ΠΑΛΟΥΡΗΣ

Ο απερχόμενος Δήμαρχος Γεώργιος Γκιώνης, έχοντας
χάσει τη ψυχραιμία του ,συνεχίζει τον κατήφορό του
προς τον πολιτικό του Καιάδα.Κατανοούμε τον πανικό
του.Αντιλαμβανόμαστε την απελπιστική του θέση και του
εκφράζουμε τη συμπάθειά μας.

Του επισημαίνουμε:
Πρώτον: Μαθήματα πολιτικού πολιτισμού εκ μέρους
του,δε δεχόμαστε.
Δεύτερον: Οι απειλές,οι εκφοβισμοί ,οι φραστικές και
ανοίκειες επιθέσεις του, οι σκόπιμες διαστρεβλώσεις
διακηρυγμένων θέσεών μας περί αναγνώρισης και του

σεβασμού εκ μέρους μας του τεκμηρίου της αθωότητάς
του μέχρι τελεσιδικίας της αποφάσεως επί της βαρυτάτης κατηγορίας που τελεί,η απόδοση προθέσεων ξένων
προς εμάς και τέλος :
Η προσπάθεια τρομοκράτησής μας με εξώδικα και
αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν καταδικασμένες
πρακτικές και παιδαριώδεις τακτικές.
Η ποινικοποίηση της πολιτικής μας ζωής και η προσπάθεια φίμωσής μας θα περάσει στην τοπική μας
ιστορία, ως μία ακόμη αποτυχημένη πολιτική πρακτική
Γκιώνη.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Σελ. 4

Μάρτιος 2019

ΡΕΖΙΛΙ... ΤΟ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧH
ΓΚΙΩΝΗ! ΡΕΖΙΛΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΑΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΘEΛΟΥΜΕ;
Loutraki
365 blog:

Loutraki
365 blog:

ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΝΤΡΟΠΗΣ
26/6/2018

Gerania blog:

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ,
ΕΙΚΟΝΕΣ
ΝΤΡΟΠΗΣ! 25/8/2018

Loutrakiblog:

ΕΚΘΕΤΟΣ Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ
ΣΩΤΉΡΗΣ ΠΕΡΡΑΣ
22/10/2018

ΛΟΥΤΡΑΚΙ,
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΠΑΝΤΟΎ!
1/8/2016

Karapanagos blog: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ

ΓΙΑ ΣΑΚΟΎΛΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ.
12/8/2018

PeloponnisosNews: ΕΚΑΝΤΟΝΤΆΔΕΣ ΟΙ ΤΌΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΏΝ ΠΟΥ ΡΊΧΝΟΥΝ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΉ
ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ - 5/9/2018

enikos.gr:

ΠΝΊΓΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Η
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΗΡΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
10/7/2018

Loutraki 365
blog: ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ

ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ
ΔΥΣΟΣΜΊΑ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΡΌΜΟ
ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ!
6/8/2018

Loutraki
365 blog:

Loutrakiblog:

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΥΝ
ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ!
- 26/12/2018

ΛΟΥΤΡΑΚΙ,
ΒΑΛΑΝΕ ΤΟΝ
ΚΑΔΟ ΜΕ ΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ

Perahora blog: ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ

ΤΑ

ΜΠΑΖΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΊΟ!

Loutraki blog: ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΣΟΚ ΠΈΤΑΞΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΑ
ΠΕΥΚΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ! - 25/8/2016

Loutrakiblog: ΚΑΙ ΟΜΩΣ! Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ! - 25/7/2017

Loutraki 365 blog: ΕΙΚΌΝΕΣ ΝΤΡΟΠΉΣ. ΑΠΟ ΤΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΓΎΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ! 10/7/2018

inews.gr: ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ - 4/9/2018

