ΝΙΚΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ / ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
Είναι ο «αρχιτέκτονας», ο «σχεδιαστής» και ο «υλοποιητής» της ΚΥΡΑΣ! Αυτός την
«οραµατίστηκε» και την έχτισε µε τα χέρια του στην κυριολεξία από το πρώτο µέχρι το
τελευταίο λιθαράκι.
Ευτυχώς όταν όλοι κάποτε στην Ελλάδα έχτιζαν βαριές και άκοµψες ξενοδοχειακές
µονάδες από µπετόν, ο Νίκος πήγε κόντρα στο ρεύµα και επέµεινε να χτίσει αυτόνοµες
ΣΟΥΙΤΕΣ / ART BUNGALOWS κατευθείαν µέσα στο πράσινο, αφήνοντας τη φύση
ανέγγιχτη, και περιφρουρώντας µε σεβασµό την παρθένα παραλία της ΜΟΥΡΤΙΤΣΑΣ ίσια
µπροστά του...
Ο χρόνος, οι πελάτες µας και η βράβευση της µονάδος στην Αυστρία, τον δικαίωσαν!
Γεννήθηκε στην Ξινόβρυση και αν και οι προδιαγραφές του ήταν να µείνει εδώ στο χωριό
ως γιος κτηνοτρόφου, αυτός είπε όχι ευχαριστώ, κράτησε την ντοµπροσύνη και τον
αυθορµητισµό από τα στοιχεία του χωριού, κατέβηκε στην Αθήνα, σπούδασε, πάλεψε και
τους διέψευσε όλους...
Συνέδεσε το όνοµα του µε τον Ερυθρό Σταυρό και την Εθνικό Φορέα Υγείας ως φυσιοθεραπευτής ατυχηµάτων, θέλοντας
τον εαυτό του στην πρώτη γραµµή πυρός, επανδρώνοντας τα πρώτα ασθενοφόρα µε ειδικευµένο προσωπικό, κάπου στα
1965...
Την προσωπικότητα του την χαρακτηρίζει το αντανακλαστικό για βοήθεια στο συνάνθρωπο που του έχει µείνει ανεξίτηλο
µέσα του από τις εκατοντάδες εφηµερίες / ξενύχτια στις πρώτες βοήθειες του ΙΚΑ.
Θεωρεί το χαµόγελο και την καλή συναίνεση, τα πιο φυσικά και τα πρώτα – αµέσως χορηγούµενα φάρµακα για τον
ασθενή.
Ήταν εθελοντής στους σεισµούς της Βουλγαρίας το 1975. Άνθρωποι που βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια είναι πλέον οι φίλοι
του και έρχονται και τον βρίσκουν εδώ στην ΚΥΡΑ.
Ως διαιτολόγος είναι λάτρης της φρουτοϋγιεινής διατροφής και συνιστά για «αποφασισµένους» που ψάχνουν την πλήρη
αποτοξίνωση, 1 εβδοµάδα στη φύση αποκλειστικά µε σταφύλι – ροδίτη... (Ωχ...)
Το high-pick της απλότητας του και του ότι είναι πολύ προσιτός και αγαπητός µε τον κόσµο, είναι ότι έγινε φίλος εδώ στο
Πήλιο µε τον Roger Waters των Pink Floyd (µένει σε γειτονικό χωριό τα καλοκαίρια, δεν λέµε σε ποιο...!), χωρίς να ξέρει
καν περί ποίου επρόκειτο...
ΑΓΑΠΑΕΙ
Να φτιάχνει µόνος του κρασί από το «προσωπικό» του αµπέλι, να βγάζει χταπόδια καισουπιές από την παραλία, να
κυνηγάει αγριογούρουνα, να παράγει γνήσιο ελαιόλαδο, να διαβάζει Καζαντζάκη...
ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑΙ
Τους τουριστικούς επιχειρηµατίες που δεν έχουν γούστο, ευγένεια, και προσωπικό µεράκι και κάνουν ρεζίλι την Ελλάδα
διεθνώς, ανθρώπους που µεταθέτουν συνεχώς για αύριο στη ζωή τους, ανθρώπους που δεν δουλεύουν 26 ώρες το
24ωρο! (Υπερβολικός αλλά άµα δεν ήταν έτσι η ΚΥΡΑ δεν θα είχε χτιστεί ποτέ...!)
ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΡΕΛΑ
Έφερε ανταλλακτικά από Αµερική και συναρµολόγησε στην Ελλάδα µόνος του ένα Jeep Willis Renegade!
ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΟΥΣΤΑ
Πιστός παρελθόντα υφή και αξίες: Σ. Καζαντζίδη για Ελλάδα – Tom Jones για έξω.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΕ
Ηλίας Πέτρου: Φυσιοθεραπεία – Υγεία και Ευεξία.
ΘΑ ΕΒΓΑΙΝΕ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΜΕ
Νίκος Γκάλης, Βασιλόπουλος (ο καλύτερος κλαρινετίστας της υδρογείου κατά τη γνώµη του).
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑ
Το µπορντό που έχει το προσωπικό του κρασί πίσω από ένα κρυστάλλινο ποτήρι µπροστά στο τζάκι.
ΖΩ∆ΙΟ
Νοικοκύρης, φιλόξενος Σκορπιός, Focus on target, ένας φυσιοθεραπευτής που από κάτω κρύβει τον µπερέ του
καλλιτέχνη...

