
ZAGORI MOUNTAIN RUNNING

Διεθνής αναγνώριση
για τον μεγάλο αγώνα
ορεινού τρεξίματος

Σελ.9

ΑΞΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΚΑΚΑΒΙΑ

Πολιτικοί 
διαξιφισμοί για
έναν δρόμο 
με αβέβαιο
μέλλον
• Με αιχμές απαντά 
ο πρώην υπουργός 
Υποδομών Χρ. Σπίρτζης 
στον Αλ. Καχριμάνη 

3 Με θερμοκρασίες 
που και στα Γιάννενα 
θα ξεπεράσουν τους 
40 βαθμούς, ο καύσωνας
που ξεκινά από σήμερα
αναμένεται να διαρκέσει
μέχρι τις 5 Αυγούστου 

3 Οδηγίες προς 
τους πολίτες από 
την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στις υποψήφιες πόλεις
για την ουδετερότητα
του κλίματος

Σελ.3

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 5

Σελ. 7

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

«Πράσινο φως» για 
τον εμβολιασμό 

παιδιών 12-15 ετών
Σελ. 4
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Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Αριθμός Αδείας 124

ΑΘΛΗΤΙΚΑΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εγκρίθηκε η δωρεά
τομογράφου 

PET CT
Σελ.4

ΠΠΝΙ

Εκδήλωση τιμής 
για τους 152 

εκτελεσθέντες
Σελ.11

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  

Σημαντική διάκριση
στα βραβεία «Χρυσοί

Πρωταγωνιστές»
Σελ.5

ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ»

Καμπανάκι για 
τον καύσωνα διαρκείας!
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Σήμερα η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ
Την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ένα από τα

κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, θα παρουσιάσει για μια παρά-
σταση στα Γιάννενα η Εταιρεία Τέχνης
«ΑrsAeterna», σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου, στις
9.30 μ.μ., στο Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ «Κ.Φρό-
ντζος».

Η παράσταση παρουσιάζεται, για δεύτερη
χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, σε περιοδεία σε
όλη την Ελλάδα, σε επιλεγμένα θέατρα. 

«Σ’ αυτό το νέο και αναθεωρημένο ταξίδι της
Αντιγόνης, έχουμε την τύχη να συνυπάρχουμε
με έναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό, τον Θα-
νάση Παπαγεωργίου...», αναφέρει στο σημεί-
ωμά του για την παράσταση ο σκηνοθέτης Θέ-
μης Μουμουλίδης. 

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στο ρόλο του
Κρέοντα, και μια σειρά σημαντικών ηθοποιών,
εκπροσώπων της νεότερης γενιάς, με την Χρι-
στίνα Χειλά στο ρόλο της Αντιγόνης, την
Ντόρα Μακρυγιάννη [Ισμήνη], τον Μάνο Κα-
ρατζογιάννη [Φύλακας, Άγγελος], τον Δημή-
τρη Σαμόλη [Αίμων], τον Μάρκο Παπαδοκων-
σταντάκη [Τειρεσίας], αναμετρώνται με το αι-
ώνιο κείμενο του Σοφοκλή. 

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Θέμης Μου-
μουλίδης με την συνεργασία του Μάνου Κα-
ρατζόγιαννη.

Το έργο: Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά
των Λαβδακιδών, βρίσκεται σε κατάσταση δει-
νής πολιτικής κρίσης. Οι δυο γιοι του τελευ-
ταίου βασιλιά, του Οιδίποδα, που χάθηκε χτυ-
πημένος από τη βαριά κατάρα που κατατρύχει
τους Λαβδακίδες, συγκρούονται για τη δια-
δοχή. Και, ενώ ο Ετεοκλής μένει να κυβερνά
τη Θήβα, ο Πολυνείκης, εξόριστος, ξεσηκώνει
στρατό από το Άργος για να επιτεθεί στην
πόλη. Η επίθεση αποτυγχάνει, αλλά στη μάχη
ο Ετεοκλής και ο Πολυνείκης αλληλοσκοτώνο-
νται. Δεν απομένουν πλέον στη ζωή παρά οι
δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αντιγόνη και η

Ισμήνη, τελευταίοι κρίκοι της αλυσίδας των Λα-
βδακιδών.

Η υπόθεση: Η τραγωδία ξεκινά την αυγή
μετά τη νίκη των Θηβαίων. Ο Κρέων έχει ανα-
λάβει τώρα την εξουσία, ως στενότερος συγ-
γενής των γιων του Οιδίποδα. Διατάζει να μεί-
νει άταφος ο Πολυνείκης ως προδότης της πα-
τρίδας του. Ορίζει ποινή θανάτου εναντίον
οποιουδήποτε παραβάτη της διαταγής του. Η
Αντιγόνη εξεγείρεται εναντίον της σκληρής
προσταγής, που καταστρατηγεί τους άγρα-
φους νόμους που προστατεύουν τους νεκρούς
και προσβάλλει το ιερό αίσθημα της αδελφι-
κής αγάπης. Αψηφώντας τον κίνδυνο επιχειρεί
να θάψει τον αδελφό της. Αυτός ο αγώνας
ανάμεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέοντα για το
νεκρό σώμα του Πολυνείκη, συμπυκνώνει όλες
τις εγγενείς στην ανθρώπινη κατάσταση συ-
γκρούσεις (αρσενικού και θηλυκού, παλαιού
και  νέου, ιδιωτικού και κοινωνικού, δίκαιου και
νόμιμου, ύπαρξης και θνητότητας, ανθρώπινου
και θείου). Η Αντιγόνη συλλαμβάνεται. Κατα-
δικάζεται από τον Κρέοντα σε θάνατο.
Ωστόσο, από τη στιγμή που ξεστομίζει τη θα-
νατική της καταδίκη, ο Κρέων βαδίζει ήδη στον

δρόμο που οδηγεί προς την καταστροφή του. 
Ταυτότητα παράστασης: 
Μετάφραση | Παναγιώτα Πανταζή
Σκηνοθεσία – Σκηνικό | Θέμης Μουμουλίδης 
Κοστούμια |  Παναγιώτα Κοκκορου
Μουσική |  Σταύρος Γασπαράτος
Κινησιολογική επεξεργασία | Χριστίνα Χειλά

Φαμελη
Φωτισμοί | Νίκος Σωτηρόπουλος
Συνεργάτης σκηνοθέτης | Μάνος Καρατζο-

γιαννης
Φωτογραφίες | Αγγελική Κοκκοβε
Δ/νση παραγωγής | Σταμάτης Μουμουλί-

δης, Χριστίνα Μπαλλα
Επικοινωνία | Ειρήνη Λαγουρου
Art work | Πέτρος Παράσχης
Παραγωγή | ArsAeterna, 5η Εποχή Τέχνης.
Ερμηνεύουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Χρι-

στίνα Χειλά Φάμελη, Ντόρα Μακρυγιάννη, Δη-
μήτρης Σαμολης, Μάνος Καρατζόγιαννης,
Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

Γενική είσοδος: 15 ευρώ. Προπώληση:
Viva.gr, Κιόσκι Κεντρικής Πλατείας, βιβλιοπω-
λεία Αναγνώστης και Χαρτέξ.

«Απλά και λαϊκά», 
με τη Λαϊκή Ορχήστρα 

του Πνευματικού Κέντρου
Ένα πρόγραμμα με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του ελληνι-

κού πενταγράμμου παρουσιάζει η Λαϊκή Ορχήστρα του Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «Απλά και λαϊκά».

Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
Γιάννης Σταύρου, φωνή
Χαρά Καλπακίδου, φωνή
Νίκος Παππάς, μπουζούκι
Δημήτρης Σταύρου, μπουζούκι
Γιάννης Μάνος, κιθάρα
Αναστασία Σταύρου, πιάνο
Απόστολος Παπαπέτρος, κοντραμπάσο
Κώστας Γκλίναβος, κρουστά
Πρόγραμμα εμφανίσεων: 
Δευτέρα 26 Ιουλίου, ώρα 21:30, στην Αμπελιά, σε συνεργασία με

την Κοινότητα Αμπελιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελιάς
Τρίτη 27 Ιουλίου, ώρα 21:30, στον Αύλειο Χώρο του Πολιτιστικού

Πολυχώρου «Δ. Χατζής»
Σάββατο 31 Ιουλίου, ώρα 21:30, στη Δαφνούλα, στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων που διοργανώνει η Κοινότητα Δαφνούλας και ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος Δαφνούλας με τίτλο «Αναζητώντας τα μονοπά-
τια του Αράχθου»

και τη 
Δευτέρα 2 Αυγούστου και ώρα 21:00, στα Καρδαμίτσια, σε συνερ-

γασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδαμιτσίων.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.  

Διήμερο εκδηλώσεων 
στο Πέραμα 

Ένα διήμερο εκδηλώσεων στο Πέραμα διοργανώνουν το Πνευμα-
τικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, η Κοινότητα Περάματος και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Περάματος Ιωαννίνων «Το Σπήλαιο», στις 30 και 31
Ιουλίου.

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 21:00 θα πραγματοποιηθεί λαϊκή
βραδιά με τους: 

Δημήτρη Γεωργούλη, τραγούδι
Θανάση Βόλλα, μπουζούκι
Κώστα Καραπάνο, βιολί
Μάριο Τούμπα, κιθάρα
Και το Σάββατο 31 Iουλίου και ώρα 21:00 το Κουκλοθέατρο

«Αντράλα» θα κρατήσει συντροφιά στους μικρούς μας φίλους με την
παράσταση: «Ο Λυκούργος από παραμύθι... σε παραμύθι». 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη 

«Κοινωνικά Σκάνδαλα», στο
Θερινό Σινεμά της Πέμπτης
To Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων συνε-
χίζουν τις θερινές κινηματογραφικές προβολές
στην αυλή του Αρχοντικού Πυρσινέλλα.

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου και ώρα 21.30, θα προ-
βληθεί η ταινία: Κοινωνικά Σκάνδαλα (The Philade-
phia Story), σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κιούκορ, 1941,
διάρκεια: 112’.

Η Κάθριν Χέπμπουρν, ο Κάρυ Γκραντ και ο Τζέιμς
Στιούαρτ πρωταγωνιστούν στην καταπληκτική αυτή
κωμωδία.

Τα «Κοινωνικά Σκάνδαλα» είναι μια ρομαντική κω-
μωδία παραγωγής 1940 βασισμένη στο ομώνυμο
θεατρικό που παιζόταν εκείνη την εποχή στο Broad-
way με πρωταγωνίστρια την Katharine Hepburn. Η
ίδια αγόρασε τα δικαιώματα του έργου για να γυρι-
στεί ταινία, με τη βοήθεια του πρώην φίλου της
Howard Hughes. Η επιτυχία της ταινίας ανανέωσε
την κινηματογραφική της καριέρα, που είχε αρχίσει
να φθίνει. 

Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ  Α’  ανδρικού ρό-
λου που κέρδισε Τζέιμς Στιούαρτ και Όσκαρ σενα-
ρίου που κέρδισε ο Ντόναλντ Όγκντεν Στιούαρτ για
τη προσαρμογή σεναρίου που ήταν βασισμένο στο
ομώνυμο έργο του Φίλιπ Μπάρυ. 

Αυτή η ιδιαίτερη, ρομαντική κωμωδία κατάφερε
όσα λίγες, παρέμεινε κλασική και ψηφίστηκε ως μία
από τις 100 καλύτερες αμερικανικές ταινίες όλων
των εποχών από το Αμερικανικό Κινηματογραφικό
Ινστιτούτο.

ΤΡΙΤΗ
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Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας. Παροδικές
νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμ-
βροι στα βορειοδυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι με εντά-
σεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά, σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα θα επι-
κρατήσει καλός και ζεστός καιρός. Τοπικές νεφώσεις
θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και
θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βορειοδυτικά

ορεινά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Δυτική Μα-
κεδονία από 14 έως 35 βαθμούς, στην υπό-
λοιπη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 38, στη Κε-
ντρική Ελλάδα από 16 έως 39 και τοπικά 40-41

βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 38-39, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 16 έως 39 και τοπικά 40-41 βαθμούς,
στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 37 και στα νησιωτικά
τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34
βαθμούς, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτά-
σουν τοπικά στους 37-39 βαθμούς Κελσίου.
Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με
εντάσεις 3-5 μποφόρ.

ΚΑΙΡΟΣ



ΑΞΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΚΑΒΙΑ

Πολιτικοί διαξιφισμοί για έναν δρόμο με αβέβαιο μέλλον
- Με αιχμές κατά του Περιφερειάρχη, απαντά ο πρώην υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης στον Αλ. Καχριμάνη
- Ανακοίνωση και από την παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»

Μια εκτενέστατη απάντηση, με
σαφή πολιτική χροιά, δίνει ο πρώην
υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρ-
τζης, στον Περιφερειάρχη Ηπείρου,
Αλέξανδρο Καχριμάνη, αναφορικά με
όσα είχε πει ο δεύτερος στην τελευ-
ταία του συνέντευξη τύπου, για το
μέλλον του άξονα Ιωαννίνων – Κακα-
βιά.

Την ίδια στιγμή θέση για το μέλλον
του συγκεκριμένου οδικού άξονα παίρ-
νει και η παράταξη «Κοινό των Ηπει-
ρωτών» με ανακοίνωσή της.

Αρχικά, ο πρώην υπουργός και το-
μεάρχης ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Σπίρτζης,
στην απάντησή του δίνει πολιτικό
«χρώμα» σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Να με κατηγορούν όμως στην ανα-
κοίνωση τους, ότι έλεγα ψέματα και
δεν έλεγα συστηματικά την αλήθεια
προκειμένου να καλύψουν τις ανεπάρ-
κειες και τον παλαιοκομματισμό τόσο
των ίδιων όσο και της κυβέρνησης
τους πάει πολύ. Προφανώς όσοι
έχουμε διατελέσει σε θέσεις ευθύνης
οφείλουμε να έχουμε την γενναιότητα
να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες, τόσο
τις διαχρονικές της πολιτείας, όσο και
των δικών μας λαθών, ολιγωριών ή πα-
ραλείψεων. Στον βαθμό που με αφορά
αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ
στους πολίτες της Ηπείρου για τις δια-
χρονικές ευθύνες της Πολιτείας απέ-
ναντι στην για δεκαετίες εγκαταλε-
λειμμένη Ήπειρο -όπως και άλλες πε-
ριοχές της χώρας μας. Δεν αισθάνομαι
όμως την ανάγκη να απολογηθώ στις
για πολλές δεκαετίες Περιφερειακές
αρχές της Ηπείρου και στην παράταξη
της ΝΔ, για το ότι δεν κάναμε σε μια
τετραετία - με τη χώρα σε μνημόνιο
από τη ΝΔ, - όσα αυτοί δεν έκαναν του-
λάχιστον από το 1974».

Στη συνέχεια ο κ. Σπίρτζης κατηγο-
ρεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τη
Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος
στο θέμα του άξονα Ιωάννινα – Κακα-
βιά, σημειώνει τα εξής: «Οι κακές
γλώσσες – της δικής σας κομματικής
παράταξης –  λένε ότι το τμήμα Γιάν-
νενα-Κακκαβιά δεν εντάχθηκε στην Ιό-
νια οδό, εξαιτίας των διαφωνιών που
είχε η “ομάδα Μετσόβου” συμπερι-
λαμβανομένου του Περιφερειάρχη με
τον τότε Υπουργό της ΝΔ κ. Σουφλιά,
για την όδευση του δρόμου. Αντίστοι-
χες ολιγωρίες παρέμβασης στην ίδια
“λογική Μετσόβου” υπήρξαν για την
όδευση του Βόρειου τμήματος του
Ε65, προκειμένου ο ελληνικός λαός να
πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια
σε έργα που δεν τελειώνουν ποτέ, με

στόχο η παράταξή σας να εξαγγέλλει
ότι θα είναι η σύνδεση του Ε65 με την
Εγνατία, πιο κοντά στην Ήπειρο κατά
20 km. 

Οι συντελεστές κόστους οφέλους,
που αναφέρετε στην ανακοίνωση σας,
όπως και οι κανονισμοί για την χρημα-
τοδότηση έργων δεν συζητήθηκαν
ούτε αποφασίστηκαν στην Ε.Ε. κατά
τον χρόνο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ -όπως αναφέρετε πάλι με πε-
ρισσό θράσος και άνεση ψεμάτων-
αλλά η Ν.Δ. επί κυβέρνησης Σαμαρά,
με κυριαρχία στην Ε.Ε. δεξιών κυβερ-
νήσεων, όπως και η δική σας. Ίσχυσαν
δε από την 1η Ιανουαρίου του 2015,
πριν εκλεγεί η κυβέρνηση Αλέξη Τσί-
πρα.  Αυτός ήταν και ο λόγος που εί-
χαν εγκριθεί έργα με χαμηλούς κυκλο-
φοριακούς φόρτους την δεκαετία του
2000, σε αντίθεση με τα οδικά έργα
μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, που απαι-
τούσαν μεγάλους κυκλοφοριακούς
φόρτους. Η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα,
προσπάθησε και τα κατάφερε να ολο-
κληρώσει, σε συνθήκες μάλιστα μνη-
μονίου και με μια χώρα πτωχευμένη
από εσάς, τα εγκαταλελειμμένα έργα
που για δεκαετίες είχατε αφήσει χωρίς
απαλλοτριώσεις, χωρίς αδειοδοτήσεις,
χωρίς αρχαιολογικές εργασίες, χωρίς
συνδέσεις, χωρίς αντιπλημμυρικά, με
δισεκατομμύρια διεκδικήσεις από τους
εργολάβους. Η Ήπειρος με την Ιόνια
οδό βγήκε από την απομόνωση. Το λι-
μάνι της Ηγουμενίτσας, το ανέκδοτο
των έργων των λιμανιών, ολοκληρώ-
θηκε. Το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων το
ίδιο. Το γεφύρι της Πλάκας ξεκίνησε
και ολοκληρώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, όσο κι αν θέλετε να το οικειοποιη-
θείτε. Νέα έργα στρατηγικής σημα-
σίας για την Ήπειρο, όπως το Γιάν-
νενα- Κακκαβιά, δρομολογήθηκαν και
εντάχθηκαν στο πρώτο και μοναδικό
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών
Μεταφορών που είχε η χώρα, για να
μην συνεχιστεί η πολιτική «Μετσόβου».

Σήμερα μετά από δύο χρόνια πλή-
ρους ακινησίας, συνεχίζετε να κοροϊ-
δεύετε τους πολίτες».

Και στη συνέχεια ο κ. Σπίρτζης ση-
μειώνει πως προκύπτουν τα παρακάτω
ερωτήματα:

- Τελικά σας παρέδωσε μελέτη το
Υπουργείο Υποδομών και αν ναι τι
ακριβώς κάνατε για την ωρίμανση του;

- Τι σημαίνει ο όρος «δύο προτά-
σεις»; Κάνατε μελέτες, περιβαλλο-
ντική, κτηματολόγιο και διαδικασίες
για την απαλλοτρίωση; Τι ακριβώς κά-
νατε και τι εννοείτε;

- Σε ποια φάση παραδώσατε την με-
λέτη; Ποιος  την ελέγχει; Ποιος ο Προ-
ϋπολογισμός του έργου; Ποια τα απο-
τελέσματα της μελέτης κόστους οφέ-
λους; Τι διατομή προβλέπεται μετά την
μελέτη κόστους οφέλους, σύμφωνα με
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς; Τι
σημαίνει “στηρίζει ο Γ.Γ. Ανάπτυξης κ.
Σκάλκος και αυτή είναι και η γνώμη του
κ. Μητσοτάκη, το έργο”; Ποιος απο-
φασίζει; Φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ…

- Γιατί δεν πηγαίνετε σε «πολιτική
διαπραγμάτευση», όπως λέτε πως κά-
νατε για τον Ε65 και τον ΒΟΑΚ, και για
τη χρηματοδότηση του αυτοκινητο-
δρόμου «Γιάννενα - Κακαβιά»;

Και καταλήγοντας ο πρώην υπουρ-
γός τονίζει προς τον Περιφερειάρχη:
«Τέλος, κατανοώ την πίκρα και τον
καημό του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.
Καχριμάνη που εμφανίζεται να παρα-
καλεί δημόσια για σύσκεψη με μια κυ-
βέρνηση, που είναι γνωστό μάλιστα
πως είναι της αρεσκείας και της επιλο-
γής του. Να του θυμίσω απλά ότι επί
κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, δεν
υπήρξε ημέρα καθυστέρησης συνά-
ντησης μαζί του, ούτε από εμένα ούτε
από κανέναν άλλον Υπουργό. Κι αυτό
αποκαλύπτει  αναμφισβήτητα ποιος κι-
νείται με κομματικές σκοπιμότητες,
ποιος κυβερνούσε με αγάπη για την
Ήπειρο, χωρίς κομματικά γυαλιά,
ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω
για τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας
και της Κυβέρνησης της ΝΔ όσον
αφορά τα διόδια της Εγνατίας, έπειτα
από την ακύρωση του διαγωνισμού
ηλεκτρονικών διοδίων ελευθέρας ροής
που είχαμε ολοκληρώσει και μετά τις
εξαγγελίες της ΝΔ και των στελεχών
της προεκλογικά ότι θα απαλλαγούν
από τα διόδια και δεν θα γίνουν νέοι
σταθμοί διοδίων. Τελικά θα απαλλα-
γούν οι κάτοικοι του Μετσόβου ή θα
καταργηθεί η απαλλαγή και από τους
κατοίκους της Θεσπρωτίας;».

Το «Κοινό 
των Ηπειρωτών»

Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα εξέ-
δωσε και η περιφερειακή παράταξη
«Κοινό των Ηπειρωτών».

Σε αυτή επισημαίνονται μεταξύ άλ-
λων τα εξής: «Το έχουμε ξαναπεί και
θα το επαναλαμβάνουμε. Η ευθύνη για
τη ματαίωση κατασκευής του τμήμα-
τος Γιάννενα – Κακαβιά και της ολο-
κλήρωσης της Ιόνιας οδού (Δυτικός
Άξονας) θα βαραίνει εσαεί τον Περι-
φερειάρχη Ηπείρου και πρώην νο-
μάρχη Ιωαννίνων. Ολιγώρησε ως νο-

μάρχης επί εποχής υπερυπουργού Γ.
Σουφλιά (2005-2009), όταν υπήρχε δυ-
νατότητα άνετης χρηματοδότησης. 15
χρόνια μετά, επεδίωξε την μεταβίβαση
της αρμοδιότητας ωρίμανσης επέκτα-
σης της Ιόνιας οδού μέχρι την Κακα-
βιά, από το Υπουργείο στην Περιφέ-
ρεια (Ιούλιος 2020) και πήρε την ευ-
θύνη ως μη όφειλε για να αποτύχει στη
συνέχεια να εντάξει το έργο στο Τα-
μείο Ανάκαμψης, την ώρα που χρημα-
τοδοτούνται ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο
Ε65 βορειότερα και η ζεύξη της Σαλα-
μίνας, αλλά όχι η σύνδεση της Ελλά-
δας με την γείτονα Αλβανία.

Και σαν να μην έφταναν αυτά τα επι-
τεύγματα ήρθε η ανακοίνωση του
Υπουργείου για παράταση στην ολο-
κλήρωση της μελέτης του δρόμου Κα-
μπή - Πρέβεζα μέσω της Ιόνιας Οδού.
Δηλαδή δε θα προχωρήσει ούτε η πα-
ράκαμψη της Φιλιππιάδας μέχρι τη Γέ-
φυρα Καλογήρου! Κατά τη συνήθη τα-
κτική του ο Περιφερειάρχης στοχο-
ποιεί τον πρώην Υπουργό Υποδομών
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη ότι δεν
ολοκλήρωσε μελετητικά τη σύνδεση
της Πρέβεζας με την Ιόνια οδό και πως
δεν ασχολήθηκε με το δρόμο Γιάννενα
– Κακαβιά, αλλά ξεχνάει πως η Νέα
Δημοκρατία έκλεισε δυο χρόνια στην
κυβέρνηση και τα έργα δεν  είναι στις
προτεραιότητες της! Όπως θέλει να
ξεχνάει ποιοι συνέταξαν και υπέβαλαν
το ΕΣΠΑ 2014-2020  και το ΠΕΠ Ηπεί-
ρου (κυβέρνηση Σαμαρά και Περιφέ-
ρεια Ηπείρου) και δεν συμπεριέλαβαν
τότε το συγκεκριμένο έργο. Επίσης,
αποκρύπτει ότι ο ανασχεδιασμός του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, η τρο-
ποποίηση του καταλόγου των έργων

και η ανακατανομή των δεσμευμένων
πόρων γίνεται μέσω της Επιτροπής
Παρακολούθησης, για να αποσείσει τις
τεράστιες ευθύνες της δικής του διοί-
κησης.

Το "Κοινό των Ηπειρωτών" έχει ξε-
κάθαρη θέση για τις οδικές υποδομές
και τους οδικούς άξονες, την οποία
έχει διατυπώσει επανειλημμένα. Υπάρ-
χει ανάγκη συντονισμού και διεκδίκη-
σης για την ολοκλήρωση σημαντικών
έργων ώστε να ελπίζει η Ήπειρος σε
ανάκαμψη και σύγκλιση με τις προηγ-
μένες περιφέρειες. Να μη δεχθούμε
υποβιβασμό της ποιότητας και των γε-
ωμετρικών χαρακτηριστικών του α/δ
Γιάννενα – Κακαβιά, να προχωρήσει
άμεσα η κατασκευή της παράκαμψης
Φιλιππιάδας και η ωρίμανση της μελέ-
της σύνδεσης με την Πρέβεζα. Επίσης,
να επισπευσθεί η δρομολόγηση των
έργων της παράκτιας ζώνης της Ε.Ο.
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, η σύνδεση
της παραλιακής με την Εγνατία, η πα-
ράκαμψη Ηγουμενίτσας και να μελετη-
θεί ενδοπεριφερειακά η διασύνδεση
και η αναβάθμιση του επικίνδυνου εθνι-
κού οδικού δικτύου. Ήταν στρατηγικό
σφάλμα η επιλογή της Περιφέρειας να
αναλάβει την ωρίμανση του έργου της
ολοκλήρωσης της Ιόνιας οδού,
πράγμα που θα δικαιολογούνταν στην
περίπτωση σύνδεσης της Πρέβεζας με
την Ιονία και ακολούθως επέδειξε αδυ-
ναμία και ανικανότητα παρέμβασης
ώστε να ενταχθούν τα έργα στο Ταμείο
Ανάκαμψης. Όλα τα υπόλοιπα έχουν
υποθεί και κρίνονται. Το αποτέλεσμα
μετράει και δυστυχώς είναι αρνητικό
για την Ήπειρο».
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Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην
παιδική και εφηβική ηλικία παρατη-
ρείται στη χώρα μας και τα παιδιά
αποτελούν πηγή διασποράς, ανέφερε
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου
κατά την ενημέρωση για το Εθνικό
Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη
νόσο Covid-19.

Οι συνεχείς μολύνσεις των παιδιών
θα οδηγήσουν σε νέες μεταλλάξεις,
ανέφερε η κ. Θεοδωρίδου και γνωστο-
ποίησε πως με βάση τα επιδημιολογικά
δεδομένα της χώρας, η Εθνική Επι-
τροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θε-
τικά για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15
ετών.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών μίλησε για τα εμβόλια
της Pfizer και της Moderna που έχουν
εγκριθεί για τον εμβολιασμό των παι-
διών, τονίζοντας ότι είναι αποτελεσμα-
τικά και ασφαλή.

Είπε ότι οι ανεπιθύμητη ενέργεια πε-
ρικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας στα παι-
διά είναι σπάνια - στην Αμερική έχουμε
18 περιπτώσεις σε 1 εκ. εμβολιασθέ-
ντων.

Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ανέ-
μελο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, η
μετάλλαξη Δέλτα έχει αλλάξει τα επι-
δημιολογική δεδομένα και απειλεί κυ-
ρίως τους ανεμβολίαστους, τόνισε η κ.
Θεοδωρίδου.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέ-
ρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστι-
κής κάλυψης για τη νόσο Covid-19,
εξήγησε ότι το ραντεβού για τον εμβο-
λιασμό των παιδιών θα μπορεί να γίνε-
ται από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr
με κωδικούς Taxisnet και το ραντεβού
θα μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε
από τους γονείς που ανήκει στην ίδια
οικογενειακή μερίδα με το παιδί.

Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα
μπορεί να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα φαρ-
μακεία, προσκομίζοντας ο γονέας τα
ταυτοποιητικά στοιχεία τα δικά του και
του παιδιού.

Τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχο-
νται για εμβολιασμό στα εμβολιαστικά
κέντρα συνοδευόμενα από τον γονέα ή
τον κηδεμόνα τους.

Πρόσθεσε ότι συνολικά έχουν πραγ-
ματοποιηθεί περισσότεροι από
10.200.000 εμβολιασμοί και περισσό-
τεροι από 5.600.000 πολίτες έχουν εμ-
βολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση πο-
σοστό που αντιστοιχεί σε 53,4% του
γενικού πληθυσμού και 63% του ενήλι-
κου πληθυσμού.

Επίσης, περισσότεροι από 4.915.000
πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβο-
λιασμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
46,8% στο γενικό πληθυσμό και 55%
στον ενήλικο πληθυσμό.

Ποσοστά εμβολιασμών ανά ηλικιακή
ομάδα:

Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω,
το 70,9% έχει ήδη εμβολιαστεί με του-
λάχιστον μία δόση και αν υπολογί-
σουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο
71,3% .

Για την ηλικιακή ομάδα 80-84, το
71,7% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 72%.

Για την ηλικιακή ομάδα 75-79, το
83,8% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 84,1%.

Για την ηλικιακή ομάδα 70-74, το
78,1% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 78,4%.

Για την ηλικιακή ομάδα 65-69, το
79% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 80%.

Για την ηλικιακή ομάδα 60-64, το
74,9% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται

στο 75,4%.
Για την ηλικιακή ομάδα 55-59, το

71% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 72%.

Για την ηλικιακή ομάδα 50-54, το
67,6% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 68,4%.

Για την ηλικιακή ομάδα 45-49, το
64% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 65%.

Για την ηλικιακή ομάδα 40-44, το
58% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 60%.

Για την ηλικιακή ομάδα 35-39, το
51% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 52%.

Για την ηλικιακή ομάδα 30-34, το
48% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται

στο 50%.
Για την ηλικιακή ομάδα 25-29, το

45% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπο-
λογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται
στο 47%.

Για την ηλικιακή ομάδα 18-24, το
34% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχι-
στον μια δόση και αν υπολογίσουμε και
τα ραντεβού ανέρχεται στο 36%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-17 που
άνοιξε τελευταία έχει ήδη εμβολιαστεί
με τουλάχιστον μια δόση το 5% και αν
υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρ-
χεται στο 7%.

Σχετικά με τον κατ' οίκον εμβολια-
σμό, έχουν δηλώσει συμμετοχή στο
πρόγραμμα 1.390 πολίτες και ήδη
έχουν εμβολιαστεί με το μονοδοσικό
εμβόλιο της Johnson & Johnson 410
πολίτες.

Επίσης περισσότεροι από 5.000 πο-
λίτες έχουν εμβολιαστεί σε απομακρυ-
σμένες περιοχές.

Τα χθεσινά κρούσματα
Επίσης, σημαντική άνοδο με 13 επι-

πλέον διασωληνώσεις το τελευταίο
24ωρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο
ΕΟΔΥ με τους ασθενείς στις ΜΕΘ να
φτάνουν τους 147 σήμερα. 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 2.070 κρού-
σματα έπειτα από 44.993 τεστ, ενώ ση-
μειώθηκαν 5 θάνατοι, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
12.903. Ακόμη, έγιναν 158 εισαγωγές
σε νοσοκομεία της επικράτειας, ενώ
δόθηκαν 63 εξιτήρια λόγο ίασης.

Τέλος, σε ότι αφορά την Ήπειρο,
χθες είχαμε συνολικά 35 νέα κρού-
σματα. Από αυτά τα 20 εντοπίστηκαν
στην Π.Ε. Ιωαννίνων, 4 στην Π.Ε. Άρ-
τας, 5 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και 6 νέα
κρούσματα είχαμε στην Π.Ε. Πρέβε-
ζας.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας
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«Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών 
Στις 30 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού – 20 κρούσματα χθες στην Π.Ε. Ιωαννίνων

H δωρεά PET CT από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος στα Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξαν-
δρούπολης, Ηρακλείου και Λάρισας ήταν ένα
από τα θέματα που παρουσίασε στο υπουργικό
συμβούλιο τη Δευτέρα η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων/υπολογι-
στική τομογραφία (PET/CT) αποτελεί μια τεχνο-
λογική καινοτομία στον χώρο της μοριακής ιατρι-
κής, συνεχώς και ταχέως εξελισσόμενη και βρί-
σκει πολλές εφαρμογές στη Νευρολογία, την
Καρδιολογία και κυρίως την Ογκολογία. Στα δη-
μόσια νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν, ήδη, 9
μηχανήματα PET/CT.

Με τη δωρεά της προμήθειας τεσσάρων νέων
μηχανημάτων PET/CT του Ιδρύματος Σταυρός
Νιάρχος (ΙΣΝ) τα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων, της
Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και του Ηρα-

κλείου θα εξοπλιστούν με υπερσύγχρονο ιατρικό
εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί ένα
ακόμα βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την απο-
τελεσματικότητα του δημόσιου συστήματος
υγείας.

Η δωρεά, εκτός της προμήθειας των μηχανη-
μάτων περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση για τη
διαμόρφωση και υλοποίηση των κατάλληλων υπο-
δομών για την εγκατάσταση και λειτουργία του
παραπάνω εξοπλισμού.

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την κάλυψη
των ασθενών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θα
αυξήσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των PET/CT
και θα μειώσει την αναμονή των ασθενών. Μάλι-
στα, η επιλογή των νοσοκομείων δεν είναι τυχαία,
καθώς στόχος είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών
υγείας των νοσοκομείων της Περιφέρειας.

Ειδικός ιατρικός εξοπλισμός στα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων
Πρόκειται για δωρεά PET CT από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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O καύσωνας ξαναέρχεται στη χώρα
μας και οι θερμές αέριες μάζες από
τις ακτές της βόρειας Αφρικής επι-
στρέφουν, με τον υδράργυρο στο τέ-
λος Ιουλίου, από σήμερα Τρίτη και
μετά, να ξεπερνά και τους 40 βαθ-
μούς Κελσίου!

Ο ισχυρός καύσωνας που έρχεται
ως προς τη διάρκειά του θα θυμίζει αυ-
τόν του 1987, σύμφωνα με τους μετε-
ωρολόγους, όχι τόσο για τις πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες, που έτσι κι αλλιώς
αναμένονται, όσο για τη διάρκειά της,
που αναμένεται να φτάσει τις 10 ημέ-
ρες και να διαρκέσει τουλάχιστον μέ-
χρι τις 5 Αυγούστου. 

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων
κάνουν λόγο για μία εξαιρετικά δύ-
σκολη κατάσταση, με όλα σχεδόν τα
μοντέλα να συμφωνούν, ότι και πανελ-
λαδικά, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ο
υδράργυρος από σήμερα, θα αρχίσει
να σκαρφαλώνει, ξεπερνώντας τους 38
βαθμούς. 

Τις επόμενες ημέρες όμως, αναμέ-
νεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς
με την ελάχιστη θερμοκρασία τη νύχτα
να μην πέφτει κάτω από τους 20 βαθ-
μούς, όπως ανέφερε ο καθηγητής με-
τεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων Άρης Μπαρτζώκας. 

Οι θερμοκρασίες αυτές όπως είπε,

δεν είναι περίεργες ή πρωτόγνωρες
για την εποχή, όμως εκείνο που χαρα-
κτηρίζεται ως σπάνιο για την περιοχή,
είναι η μεγάλη διάρκεια του κύματος
καύσωνα, που θα ακολουθήσει το
προηγούμενο του Ιουνίου, που επίσης
είχε διάρκεια 10 ημερών.

Με την ιδιότητα παράλληλα και του
προέδρου της ΔΕΥΑΙ ο κ. Μπαρτζώκας
απηύθυνε έκκληση στους πολίτες ώστε
να κάνουν λελογισμένη και συνετή
χρήση του πόσιμου νερού, μειώνοντας
στο ελάχιστο την κατανάλωση πόσιμου
νερού για άρδευση ή για οποιαδήποτε
άλλη χρήση.

Οδηγίες προστασίας 
Παράλληλα, οδηγίες προς τους πο-

λίτες δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας, ενόψει της αισθητής
ανόδου της θερμοκρασίας από σή-
μερα, λόγω των θερμών αέριων μαζών
που κινούνται από τη βόρεια Αφρική
προς την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η ΓΓΠΠ, που έχει ενημε-
ρώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλε-
κόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς
και τις περιφέρειες και τους δήμους
της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυ-
ξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστα-
σίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τις επιπτώσεις από την επικρά-

τηση των υψηλών θερμοκρασιών, συνι-
στά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύ-
νους που προέρχονται από την επι-
κράτηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η
επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών,
εφιστά την προσοχή στα άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμε-
νες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν

προβλήματα υγείας, όπως θερμική
εξάντληση και θερμοπληξία, που μπο-
ρεί να προκληθούν εξαιτίας των υψη-
λών θερμοκρασιών που θα επικρατή-
σουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες
αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερ-
μοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

- Να παραμένουν σε χώρους δροσε-
ρούς και σκιερούς μακριά από συνω-
στισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά
μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να απο-

φεύγουν τη βαριά σωματική εργασία
σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία,
άπνοια και μεγάλη υγρασία.

- Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία,
όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω
από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα
από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα
να αερίζεται και διευκολύνει την εξά-
τμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα
συνθετικά υφάσματα.

- Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα
με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας
τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγη-
τού.

- Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς
φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευ-
ματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα
μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και
τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες
από χρόνια νοσήματα για την προστα-
σία τους από τις υψηλές θερμοκρα-
σίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψη-
λές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
ΓΓΠΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr και την ιστοσε-
λίδα του υπουργείου Υγείας.

Καμπανάκι για τον καύσωνα διαρκείας…
Με θερμοκρασίες που και στα Γιάννενα θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς, ο καύσωνας 
που ξεκινά από σήμερα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 5 Αυγούστου!

Σημαντική διάκριση για τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεται-
ρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» στα βραβεία – θεσμός «Χρυσοί Πρω-
ταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010-2020», υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ο Συνεταιρισμός βραβεύτηκε στην κατηγορία «Greek Business
Champions» με αφορμή την ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών (πωλήσεις) και των κερδών προ φόρων, πάνω από 50%, συ-
γκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019.

«Με πίστη στο όραμα, στις αρχές και στις αξίες του, ο ΑΠΣΙ «Πίν-
δος», αποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής πτηνοτροφίας εδώ και 63
χρόνια. Τα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας προϊόντα, οι
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το ευρύ δίκτυο διανομής, οι συνε-
χείς επενδύσεις και ο συνδυασμός της παράδοσης με την καινο-
τομία έχουν τοποθετήσει τα προϊόντα Πίνδος ως την Νο1 επιλογή
των καταναλωτών. Παράλληλα, στην «Πίνδος», πραγματοποιούνται
καθημερινά ποιοτικοί έλεγχοι, σε κάθε στάδιο παραγωγής, στο
υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο μικροβιολογικό της εργαστήριο, το όποιο
έχει εξοπλίσει και με το αυτόματο ρομποτικό σύστημα BEAR (αρ-
κούδα) ενώ έχει λάβει και πιστοποίηση ποιότητας βασισμένη στο
πρότυπο ISO 22000 καθώς και πιστοποίηση από τον Agrocert. Όλη
αυτή η προσπάθεια, ανταμείβεται από τα ποσοστά αύξησης τόσο
των πωλήσεων όσο και των κερδών του Συνεταιρισμού την τελευ-
ταία δεκαετία», αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

Ταυτόχρονα, η ανοδική πορεία του Συνεταιρισμού είναι αποτέ-

λεσμα και της προσπάθειας των ανθρώπων της που εργάζονται κα-
θημερινά για να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των κατα-
ναλωτών. Περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι και πάνω από 500
μέλη πτηνοτρόφοι συμβάλουν στη διαρκή εξέλιξη του Συνεταιρι-
σμού, στηρίζοντας παράλληλα την εγχώρια καθώς και την τοπική
οικονομία. 

Το βραβείο αυτό έρχεται να αναγνωρίσει τις αξίες, την προσή-
λωση, τη φροντίδα και το μεράκι με τα οποία για περισσότερα από
60 χρόνια δραστηριοποιείται ο ΑΠΣΙ «Πίνδος» στον κλάδο της πτη-
νοτροφίας, και αποτελεί μία δέσμευση για να συνεχίσει να επεν-
δύει και να εξελίσσεται.

Το Επιμελητήριο
Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου και το Δ.Σ του

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με ανακοίνωση, συγχαίρουν τον Α.Π.Σ.Ι
«Πίνδος» και τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Ανδρέα Δημητρίου για την βρά-
βευση του συνεταιρισμού στα βραβεία.

«Είναι μια ακόμη σημαντική βράβευση σε μια σειρά βραβεύσεων
για τον συνεταιρισμό, που αποδεικνύει πως και κάτω από δύσκολες
οικονομικές συνθήκες όταν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και προ-
γραμματισμός, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες και τον αγώνα
όλων των παραγωγών, των εργαζομένων και της διοίκησης  τα απο-
τελέσματα μόνο θετικά μπορεί να είναι. Είμαστε περήφανοι κάθε
φορά που ένα μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων διακρίνεται και
βραβεύεται, ιδιαίτερα για  το μοντέλο του Α.Π.Σ.Ι Πίνδος  γιατί θε-
ωρούμε ότι εκτός του οικονομικού αποτυπώματος στην τοπική και
ελληνική οικονομία δείχνει ότι το πνεύμα συνεργασίας των Ηπει-
ρωτών αποφέρει  μοναδικά αποτελέσματα», αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση.

ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ»

Σημαντική διάκριση στα βραβεία «Χρυσοί Πρωταγωνιστές» 
Ο Συνεταιρισμός βραβεύτηκε στην κατηγορία «Greek Business Champions» με αφορμή 
την ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών (πωλήσεις) και των κερδών προ φόρων, 
πάνω από 50%, συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019



Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων για την
πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων με συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επο-
χικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονη-
πιακών σταθμών του ΟΑΕΔ του σχολικού
έτους 2021-2022.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι
η Τετάρτη 4 Αυγούστου. Η υποβολή αιτήσεων
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενι-
αίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με
κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική δι-
εύθυνση. Συγκεκριμένα, εκεί η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχό-
ληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης
στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβο-
λής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως
να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπο-
γραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δε-
κτές.

Για την Ήπειρο οι θέσεις προσωπικού με συμ-
βάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθ-
μών του ΟΑΕΔ κατανέμονται ως εξής:

- 3 θέσεις στον νομό Άρτας
- 5 θέσεις στον νομό Θεσπρωτίας
- 4 θέσεις στον νομό Ιωαννίνων.
Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός

εκάστου νομού, αναγράφεται στην οικεία ανα-
κοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) που είναι αναρτημένη
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία
μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο-

ρίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατη-
γοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ
επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προ-
βλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπο-
ρεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και

τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέ-
σεις κατηγορίας ΥΕ σύμφωνα με τα αναφερό-
μενα «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» (ανά κω-
δικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο ΟΑΕΔ θα
αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στα καταστήματα και στον ιστότοπο
www.oaed.gr τους οποίους πρέπει να αποστεί-
λει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογι-
ζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι προ-
σλήψεις του προσωπικού θα γίνουν αμέσως
μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων.
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«Όσο πιο γρήγορα λοιπόν φύγει ο
κίνδυνος για την υγεία, τόσο πιο
γρήγορα θα έρθει και η ανάπτυξη
στην οικονομία. Η Πολιτεία θα συνεχί-
σει να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της
πανδημίας όπου αυτό είναι απαραί-
τητο, αλλά η επιλογή μας είναι σα-
φής: Το μέτωπο της αλήθειας και της
λογικής πρέπει να επικρατήσει μέσα
στο Καλοκαίρι και από το Φθινό-
πωρο η χώρα θα συνεχίσει την πο-
ρεία της».

«Η απόφαση αυτή αποτελεί τη
χρυσή τομή για την κοινωνική συ-

νοχή, καθώς δίνει έστω και μικρές
ανάσες στους εργαζομένους, ενώ

επιφέρει επίσης μία μικρή επιβά-
ρυνση στο σύνολο των επιχειρή-

σεων. Θεωρούμε ότι για να υπάρ-
ξει απόλυτη ισορροπία, θα πρέπει
να συνοδευτεί από μειώσεις των
φορολογικών συντελεστών των
επιχειρήσεων και μειώσεις των

ασφαλιστικών εισφορών».

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

ΓΥΜΝΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ

ΓΥΜΝΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΟΑΕΔ
Έως 4 Αυγούστου οι αιτήσεις για προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Από χθες, Δευτέρα, έως αύριο Τετάρτη 28 Ιουλίου
στις 23:59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβά-
λουν ένσταση για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για
Όλους». 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ανάρτησης των προ-
σωρινών πινάκων δικαιούχων και αποκλειομένων
του προγράμματος το παραπάνω χρονικό διάστημα
οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονι-
κής ένστασης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής
www.tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους
κωδικούς TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η
αίτησή τους.
Η ένσταση (μία κατά το μέγιστο ανά υποψήφιο) πρέ-
πει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και να συνο-
δεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμο-
γής.
Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτη-
θεί ο οριστικός πίνακας και έπεται η διαδικασία
της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων.
Επισημαίνεται ότι οι συνολικές εγκεκριμένες αιτή-
σεις έφτασαν στις 308.696 ενώ οι απορριφθείσες
στις 70.888.

[[[(A.)
[[[[

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΜΑΤΙ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ  (Ι)

Μείωση φορολογητέου εισοδήματος ίση με το 30%

των πληρωμών που έκαναν με πλαστικό χρήμα σε

μια μακρά λίστα ελεύθερων επαγγελματιών θα κερ-

δίζουν οι φορολογούμενοι, ενώ ιατρικά έξοδα τα

οποία επίσης καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα

πληρωμής θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του

ορίου 30% για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Σε αυτό το σχήμα κατέληξε το υπουργείο Οικονομι-

κών και όπως αποκαλύπτεται από τα κείμενα του

Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρά η διαδικασία κατάρτι-

σης διατάξεων νόμου, ώστε το μέτρο να τεθεί

άμεσα σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στα κείμενα του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, «για συγκεκριμένες

κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών

στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών

είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φορο-

διαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που

πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

για αυτές τις υπηρεσίες και έως 5.000 ευρώ από το

φορολογητέο εισόδημα των ατόμων. Αυτό το μέτρο

αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα

χρόνια».

Στη λίστα περιλαμβάνονται υπηρεσίες ψυκτικών-κλι-

ματισμού, γραφεία τελετών, δικηγορικές υπηρεσίες,

υπηρεσίες αρχιτέκτονα, προσωπικής φροντίδας και

νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης,

παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστή-

ρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπη-

ρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι και οικοδομικές

εργασίες.

[(A.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ «ΜΑΤΙ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ  (ΙΙ)
Για τα ιατρικά έξοδα, επιλέγεται άλλη οδός απο-
κάλυψης των συναλλαγών. Τα ιατρικά έξοδα «θα
μετράνε διπλά στο όριο των 30% των ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών. Αυτό δεν περιλαμβάνει φαρμα-
κευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. 
Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φορο-
διαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρι-
κές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να
επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το
απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών. Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπο-
ρούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από
την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκό-
πιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρω-
μών σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί η
φοροδιαφυγή των ιατρών». Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει συλλέξει το υπουργείο Οικονομικών,
ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών
στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συμπεριλη-
φθούν στο μέτρο ανέρχεται σε 103 εκατομμύρια
ευρώ σε ετήσια βάση…

[[[(A.)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Και τα Ιωάννινα στις υποψήφιες πόλεις 
για τις 100 κλιματικά ουδέτερες
Οι πόλεις που θα επιλεγούν, στο μεγάλο εγχείρημα καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμβάσεων με καθορισμένο 
προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα τα 10 χρόνια

Το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, τα
Τρίκαλα και η Κοζάνη θέτουν υποψηφιότητα
συμμετοχής στο μεγάλο εγχείρημα καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον μετα-
σχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την
ουδετερότητα του κλίματος έως το 2030.

Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, η επονομαζό-
μενη Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission Board «100
climate neutral cities by 2030» αποτελεί ένα ολι-
στικό σύστημα διακυβέρνησης, χρηματοδότησης
και υποστήριξης των 100 πόλεων που τελικά θα
επιλεγούν. 

Καθώς η επιλογή των 100 πόλεων θα προκύψει
μετά από απαιτητική αξιολόγηση, η άρτια προε-
τοιμασία των ελληνικών υποψήφιων δήμων είναι
καθοριστικής σημασίας. Η Γενική Γραμματεία Χω-
ρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αποστολή προε-
τοιμάζουν τις ελληνικές συμμετοχές από τον
Απρίλιο του 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε τηλε-
διάσκεψη με τη συμμετοχή του γενικού γραμμα-
τέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλο-
ντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, του αναπληρωτή
γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κινη-
τικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (DG Move), Matthew Baldwin, των εκπρο-
σώπων της Ευρωπαϊκής Αποστολής, Μαρίας Βα-
σιλάκου και Χρύση Νικολαΐδη, της αρμόδιας της

ευρωπαϊκής πολιτικής, Laura Hetel και των δη-
μάρχων των υποψήφιων πόλεων.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο Ευθύμιος Μπακο-
γιάννης υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση
έχει ήδη εντάξει στο πρόγραμμά της έργα μεγά-
λης κλίμακας που απευθύνονται σε δήμους και
ιδιώτες με στόχο την κλιματική ουδετερότητα, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης, από το ΕΣΠΑ 21-27, από το Πράσινο Τα-
μείο, από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης καθώς
και από τα επικείμενα Εξοικονομώ, Διατηρώ, Ανα-
καινίζω, Διαβιώ, Ηλέκτρα κλπ».

Ο Matthew Baldwin χαιρέτισε την πρωτοβουλία
των πέντε ελληνικών πόλεων να συμμετέχουν στη
διαδικασία επιλογής των 100 κλιματικά ουδέτε-
ρων πόλων μέχρι το 2030 τονίζοντας ότι «οι συ-
γκεκριμένες πόλεις διαθέτουν ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά που τις καθιστούν πολύ σημαντικές
για τη συλλογή δεδομένων από την νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο, τα οποία θα συνεισφέρουν στον
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας όλης της
Ευρώπης μέχρι το 2050, μέσω της Πράσινης Συμ-
φωνίας».

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα καλύψει τις ανά-
γκες επανασχεδιασμού και αναζωογόνησης των
αστικών περιοχών με αναμενόμενα αποτελέ-
σματα τη βελτίωση της ποιότητας και της αισθη-
τικής του αστικού περιβάλλοντος, της ενεργεια-
κής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων, του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου

δημόσιου χώρου, τη μείωση παραγωγής ρύπων
από τις καθημερινές μετακινήσεις, την εξοικονό-
μηση φυσικών πόρων καθώς και τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Τέλος, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα συν-
δέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβουλίες
και πολιτικές της ΕΕ (Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό παρο-
νομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Οι πόλεις που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν
σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ολιστικών παρεμ-
βάσεων με καθορισμένο προϋπολογισμό και χρο-
νοδιάγραμμα τα 10 χρόνια. Οι φιναλίστ θα έχουν

την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτό-
τητα τους (city re-branding) και μέσω των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα μπορούν να υλο-
ποιήσουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δημι-
ουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Τελικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Αποστολής εί-
ναι οι 100 επιλεγμένες πόλεις να συνεργαστούν
μεταξύ τους και να λειτουργήσουν ως πρότυποι
κόμβοι καινοτομίας για όλες τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο
καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα και επεν-
δύσεις πλήρους κλίμακας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έλεγχοι για νέες 

παραβάσεις στη φέτα
«Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν. Το μαχαίρι θα φτά-

σει στο κόκκαλο», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σπήλιος Λιβανός, αναφερόμενος στη νέα παραπομπή στην
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του ΥΠΑΑΤ,
υπόθεσης που αφορά σε διαπιστωμένες παρατυπίες στη ΦΕΤΑ
ΠΟΠ.

Οι έλεγχοι στα τρόφιμα και ειδικά στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ απο-
τελούν προτεραιότητα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού και αυτό φάνηκε τόσο στους ελέγ-
χους στην αγορά κατά την περίοδο του Πάσχα που ήταν δεκα-
πλάσιοι από άλλες χρονιές, όσο και από τους ελέγχους σε εμ-
βληματικά για τη χώρα μας προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού
αλλά και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα με βάση τα πορίσματα ελέγχου του ΕΛΓ Ο – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή εξέτασης
Παρατυπιών του ΥΠΑΑΤ επιχείρηση για αποδιδόμενες σε αυτή πα-
ραβάσεις των διατάξεων για την «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.» (μη τήρηση του
προβλεπόμενου χρόνου των 48 ωρών από την άμελξη έως την τυ-
ροκόμηση και πώληση ανώριμου προϊόντος).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λι-
βανός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή ανοχή
από το ΥΠΑΑΤ σε περιπτώσεις παρατυπιών και παρανομιών, ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ προϊόντα και έχει δώσει σαφείς εντο-
λές στους εποπτευόμενους φορείς που ελέγχουν μέσω των μη-
χανισμών τους την ποιότητα των τροφίμων στην αγορά, για συνε-
χείς και εξαντλητικούς ελέγχους.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Λιβανός «Αν εμείς οι ίδιοι

δεν προφυλάξουμε τα ΠΟΠ προϊόντα μας, δεν θα το κάνει κανείς.
Γι’ αυτό και οι έλεγχοι είναι συνεχείς και πολύ αυστηροί, αλλά δί-
καιοι. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν, αυτό ας το κατα-
λάβουν όλοι. Το μαχαίρι θα μπει στο κόκκαλο. Είμαστε αποφασι-
σμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα προϊ-
όντα μας, τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών που είναι άψο-
γοι και φυσικά το κοινό στο οποίο καταλήγουν τα προϊόντα, δη-
λαδή όλους εμάς».

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ
Ζητά στήριξη των εκπαιδευτικών

που διώκονται
Την επιστολή της

ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, με την
οποία γνωστοποιείται
πως ο διευθυντής και ο
υποδιευθυντής του 1ου
Γυμνασίου Ιωαννίνων
διώκονται από γονείς
επειδή απέτρεψαν την
είσοδο μαθητών λόγω
απουσίας self-test, κατέ-
θεσε ως κοινοβουλευ-
τική αναφορά η Μερόπη
Τζούφη.

Όπως σημειώνεται στη
επιστολή, οι δύο εκπαι-
δευτικοί ακολούθησαν

πλήρως τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την τή-
ρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά
από το υπουργείο να εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες αποφάσεις
που σχετίζονται με τη νόμιμη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπως
και την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου στην εκδίκαση της
υπόθεσης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
Χρηματοδότηση για 

την ανάπλαση πλατειών 
του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη 

Στο χρηματοδοτικό ́ πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εντά-
χθηκε το έργο «ανάπλαση - διαμόρφωση κεντρικών πλατειών
Γιαννιώτι Σκουληκαριάς και Ζυγού (Τυμπά) Διχομοιρίου» του
Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, με
την υπ. αρ. 217.6/2021* απόφαση της συνεδρίασης της 21ης Ιου-
λίου 2021, ενέταξε το έργο στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Το ποσό της χρηματοδότησης  ανέρ-
χεται σε 164.871 ευρώ. 

Με αφορμή την ένταξη του έργου ο κ. Στύλιος έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Η διαμόρφωση των πλατειών σε Γιαννιώτι και
Ζυγό (Τυμπά), θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των οικισμών και
στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ευχαριστώ
θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα
Σκρέκα για την ανταπόκρισή του στα αιτήματα των Αρτινών. Φρο-
ντίζουμε για την ανάπτυξη όλων των οικισμών - Μένουμε δίπλα
στους πολίτες». 

biky
Highlight
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Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενεργώντας στο πλαίσιο στο-
χευμένων δράσεων για την αποτροπή εισαγωγής και διακίνησης
ναρκωτικών στη χώρα, συνέλαβαν την Κυριακή μετά τα μεσάνυ-
χτα στην περιοχή της Κεστρίνης Θεσπρωτίας δύο άτομα. 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για αλλοδαπούς, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για κατοχή, με-
ταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη είσοδο στη χώρα και
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.  

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να

κινούνται πεζή και τους ακινητοποίησαν προκειμένου να τους ελέγ-
ξουν, ενώ συνεργός τους τράπηκε σε φυγή εκμεταλλευόμενος το
σκοτάδι και το δασώδες της περιοχής. 

Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν με δύο ταξιδιωτικούς σάκους
31 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 33 κιλών
και 260 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε επίσης ένα αναδιπλούμενο
μαχαίρι («πεταλούδα») που κατείχε ένας εκ των συλληφθέντων. 

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενώ οι συλληφθέντες
θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας. 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

«Χειροπέδες» για μεταφορά 33 κιλών 
ακατέργαστης κάνναβης 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Βαρύτητα στη ανάδειξη της χρήσης του ποδηλάτου
Με τη συμμετοχή 40 ποδηλατών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η 1η  ποδηλατοδρομία που διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα
Δελβινακίου υπό την αιγίδα του Δήμου Πωγωνίου, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας χρήσης του ποδηλάτου.
Οι ποδηλάτες, μικροί και μεγάλοι, ξεκίνησαν από το Δημαρχείο Δελβινακίου, έφτασαν στην Αγία Παρασκευή και επέστρεψαν
στο Δημαρχείο όπου τους δόθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι.
Τους ποδηλάτες καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δελβινακίου κ. Γιώργος Τσώνης ενώ οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.
Αριστοτέλης Βίλλης και Νικολαος Γαλίτσης συνεχάρησαν το Συμβούλιο για την πρωτοβουλία,  ευχόμενοι η ποδηλατοδρομία να
γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή περισσότερων ποδηλατών. Την ποδηλατοδρομία παρακο-
λούθησαν επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τσαραώσης καθώς και κάτοικοι του χωριού.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε το Σάββατο, ένας 14χρονος, σε τρο-
χαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πόλη της Πρέ-
βεζας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 42χρονος Έλλη-
νας και στην οποία επέβαινε ο 14χρονος, εκτράπηκε της πορείας
της και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυ-
ματισμό του 14χρονου συνεπιβάτη. 

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας. 

ΑΡΤΑ
Κατηγορείται 

για βιασμό ανηλίκου 
Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας και της Ομάδας

Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της
ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε πε-
ριοχή της Άρτας, έναν Έλληνα, σε βάρος του οποίου εκκρε-
μούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Άρτας
για τα αδικήματα του βιασμού και γενετήσιων πράξεων με ανή-
λικο. 

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι ο
ημεδαπός κρύβεται στο σπίτι του, πραγματοποίησαν έρευνα σε
αυτό παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπίστηκε και συ-
νελήφθη. 

Επιπλέον, εντός του σπιτιού βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και
κατασχέθηκαν  σιδερογροθιά, σουγιάς και μαχαίρι κυνηγητικού τύ-
που και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη
οπλοκατοχή. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Άρτας.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Εκκρεμούσε σε βάρος 

του ποινή κάθειρξης 16 ετών
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας

εντόπισαν την Παρασκευή μετά το μεσημέρι στην περιοχή της
Ηγουμενίτσας και συνέλαβαν ημεδαπό φυγόποινο.  

Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Εφε-
τείου Κέρκυρας,  σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή

κάθειρξης 16 ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, για συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, πράξεις
που έγιναν στην Κέρκυρα από τον Μάρτιο του 2018 και έπειτα. Ο
συλληφθείς  οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.   

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα δρομολόγια των Κινητών 

Αστυνομικών Μονάδων
Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα, από 26 Ιουλίου έως 1

Αυγούστου, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων θα είναι τα ακόλουθα: 

1η Κινητή Μονάδα:
Τρίτη 27/7/2021: Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα

- Αλεποχώρι - Παλαιοχώρι - Σιστρούνι - Ρωμανός - Μπεστιά - Ζωτικό
- Καταμάχη - Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα (8:00-15:00).

Τετάρτη 28/7/2021: Ελάτη - Δίλοφο - Κουκούλι - Καπέσοβο - Τσε-
πέλοβο -Σκαμνέλι - Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι (18:00-01:00).

Πέμπτη 29/7/2021: Νεγάδες - Φραγκάδες - Λεπτοκαρυά -Δόλιανη
- Καστανώνας - Μακρίνο - Ελατοχώρι - Βοβούσα - Φλαμπουράρι -
Γρεβενίτι - Τρίστενο – Μηλιωτάδες (18:00-01:00).

Παρασκευή 30/7/2021: Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη –
Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι
– Ανθοχώρι (18:00-01:00).

Κυριακή 1/8/2021: Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι – Βίτσα– Άνω
Πεδινά - Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο - Μεσο-
βούνι – Καλπάκι (18:00-23:00).

2η Κινητή Μονάδα: 
Τρίτη 27/7/2021: Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρό-

πουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι - Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος –
Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή (8:00–15:00).

Τετάρτη 28/7/2021: Ελληνικό - Λάζαινα - Αετορράχη - Κωστήτσι
- Φορτόσι - Πάτερο - Καλέντζι - Πηγάδια - Πλαίσια – Κορύτιανη
(18:00-01:00).

Πέμπτη 29/7/2021: Νεοχώρι - Κτίσματα - Χαραυγή - Καστανή –
Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη - Λάβδανη - Διμόκορη - Ψηλόκαστρο –
Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο (8:00–15:00).

Παρασκευή 30/7/2021: Kέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Πα-
λαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες (18:00–
01:00).

Σάββατο 31/7/2021: Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα
– Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι (8:00–13:00).

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Όλα έτοιμα για 

τον 17ο Κολυμβητικό 
Διάπλου Αμβρακικού 

Δυο σημαντικά αθλητικά γεγονότα, με επίκεντρο την Κορω-
νησία και τις δυνατότητες που έχει στον τομέα του αθλητικού
τουρισμού, διοργανώνονται από τον Δήμο Αρταίων, αυτό το Σάβ-
βατο 31 Ιουλίου 2021. 

Ο λόγος για τον «17o Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού» και το
«4ο Koronisia Sprint Triathlon». 

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής ολοκληρώθηκε χθες Κυ-
ριακή 25/7/2021 και παρά τους περιορισμούς που επιφέρει η παν-
δημία, οι συμμετοχές ήταν αρκετές και από διαφορετικά μέρη ανά
την Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι  ο φετινός  Κολυμβητικός Διάπλους του Αμ-
βρακικού είναι αφιερωμένος στην μνήμη του Φώτη Ζήση, ο οποίος
διετέλεσε Διευθυντής των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ.

Αγωνιστικό Πρόγραμμα:
- Στις 7 το πρωί, ξεκινά ο  Κολυμβητικός Διάπλους από το λιμάνι

της Βόνιτσας.
- Στις 8:30 ξεκινά από την παραλία της Κορωνησίας το 4ο Koro-

nisia Sprint Triathlon (750μ κολύμβηση,20χλμ ποδήλατο, 5χλμ τρέ-
ξιμο).

Σημειώνεται, πως ο δρόμος από Άρτα (στο ύψος του Μουσείου)
προς Κορωνησία, θα είναι κλειστός από 8:30 έως 10:00 το πρωί
για την ασφαλή διεξαγωγή του Τριάθλου.

Δωρεάν εκδρομή για μπάνιο
από το Εργατικό Κέντρο

Την Κυριακή 1 Αυγούστου, στα πλαίσια της προσπάθειας για
άμεσα μέτρα ανακούφισης της εργατικής τάξης, το Εργατικό Κέ-
ντρο Ιωαννίνων παίρνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την πρωτο-
βουλία και διοργανώνει δωρεάν εκδρομή για μπάνιο στη Λού-
τσα Πρέβεζας, για τα μέλη των Σωματείων της δύναμής του.

Τα λεωφορεία ξεκινούν στις 8:00 το πρωί από την Περιφέρεια
(Κεντρική Πλατεία) και στις 5:00 αναχωρούν από τη Λούτσα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση μόνο η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνο:
2651032513 (9.00 το πρωί με 2.00 το μεσημέρι) μέχρι την Παρα-
σκευή το μεσημέρι.
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Προς την κατεύθυνση να μετατραπεί σε έναν
αγώνα διεθνούς εμβέλειας που θα συγκεντρώ-
νει ακόμη περισσότερες διεθνείς συμμετοχές,
αλλά κυρίως θα κερδίσει μία παγκόσμια ανα-
γνώριση για το άρτιο επίπεδο του, κινήθηκε το
10ο Zagori Mountain Running, που ολοκληρώ-
θηκε την Κυριακή. 

Περισσότεροι από 2.000 αθλητές σε όλες τις
κατηγορίες των διαδρομών το Σάββατο και την
Κυριακή, καθώς επίσης και πολλοί περισσότεροι
συνοδοί αυτών, αλλά και λάτρεις της φύσης και
του ορεινού τρεξίματος, που θέλησαν να δουν

από κοντά τον αγώνα, ανέβασαν και πάλι ψηλά
τον πήχη της διοργάνωσης, που δείχνει έτοιμη
για το επόμενο, μεγάλο βήμα.

Τα λόγια του μεγάλου νικητή στον αγώνα των
80 χιλιομέτρων, του ισπανού Μιγκέλ Ερνάντεζ για
το επίπεδο της διοργάνωσης, όπως όμως και των
άλλων αθλητών, του Φώτη Ζησιμόπουλου που
τερμάτισε στη δεύτερη θέση και άλλων, απλώς
έρχονται να επιβεβαιώσουν την κοινή εκτίμηση,
ότι το Zagori Mountain Running, έχοντας στο
πλευρό του χορηγούς, όπως το Φυσικό Μεταλ-
λικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, μπορεί να μεγαλώσει ακόμη

περισσότερο. Την ίδια εκτίμηση έχουν για τον
αγώνα και τη διοργάνωση και εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών και φορέων που παραβρέθηκαν
στο Ζαγόρι το Σάββατο και την Κυριακή, μεταξύ
άλλων ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Αμυράς,
οι βουλευτές Μαρ. Κεφάλα και Μερ. Τζούφη, ο
περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ζα-
γορίου Γ. Σουκουβέλος και πολλοί άλλοι.

Τον νικητή των 80 χιλιομέτρων ισπανό Ερνά-
ντεζ ακολούθησαν ο Φώτης Ζησιμόπουλος και ο
Απόστολος Τζουμάκας. Στις γυναίκες πρώτη ήταν
η Νικολέτα Τζαβάρα, δεύτερη η Στυλιανή Λεωνι-

δάκη και τρίτη η Μάρθα Ξηροφώτου. 
Στα 44 χλμ, πρώτος έκοψε το νήμα, ο Θανάσης

Παγουνάδης, και τον ακολούθησαν ο Αλέξαν-
δρος Τζουμάκας και ο Γιώργος Δημουλάς ενώ
στις γυναίκες πρώτη ήταν η Χριστίνα Γιαζιτζίδου,
και ακολούθησαν η Δήμητρα Τζαλοκώστα και η
Μαρία Μάλαϊ.

Sport
ZAGORI MOUNTAIN RUNNING

Διεθνής αναγνώριση για τον μεγάλο 
αγώνα ορεινού τρεξίματος

Τουρνουά 3on3 στην Πρέβεζα
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 10η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει

Tουρνουά Mπάσκετ 3οn3, το διάστημα 20-22 Αυγούστου 2021 στα γήπεδα μπάσκετ «Στάθης Πα-
ρούσης» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας. 

To φετινό Τουρνουά θα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Θεόδωρου Μυζίκου, που αποτέλεσε
έναν εκ των ιδρυτών και πρωτοπόρων της Καλαθοσφαίρισης στην Πρέβεζα και στην ΒΔ Ελλάδα και
συνετέλεσε με το σπουδαίο του έργο στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο email: basket3on3preveza@hotmail.gr.

Στα Ιωάννινα βρίσκεται από το πρωί της Κυ-
ριακής η αποστολή του ΠΑΣ έχοντας ολοκλη-
ρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της
στο προπονητικό κέντρο Τρία – Πέντε Πηγάδια
της Νάουσας. 

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στο ΠΕΑΚΙ, με
το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ηρακλή Με-
ταξά και τους συνεργάτες του να είναι φυσικά η
έλλειψη φιλικών παιχνιδιών.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο ΠΑΣ είναι η μονα-
δική ομάδα της Super League που δεν έχει κα-
ταφέρει να δώσει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι, μέσα
από τα οποία άλλωστε, ο προπονητής θα έχει τη

δυνατότητα να βγάλει πιο ασφαλή συμπερά-
σματα για τους παίκτες του ρόστερ. 

Παράλληλα, όμως και στα μεταγραφικά δεν
υπάρχουν νεότερες εξελίξεις, αν και φαίνεται
πως θέμα χρόνου είναι οι τυπικές ανακοινώσεις
για την απόκτηση τόσο του Οσάουε, όσο και του
γερμανοπολωνού Γκαρντάφσκι, που θα δοκιμα-
στεί ωστόσο στις προπονήσεις των επόμενων
ημερών.

Η προκήρυξη της Super League
Τέλος, ούτε στη χθεσινή γενική συνέλευση της

Super League εγκρίθηκε η προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, μιας και δεν
συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία. Οι
ομάδες που εμφανίστηκαν αρνητικές ως προς
την έγκριση ήταν οι ΠΑΕ Βόλος, Παναιτωλικός,
Αστέρας Τρίπολης, Λαμία, Απόλλωνας Σμύρνης
και ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που οι «μικρομεσαίες»
ομάδες της Λίγκας βρίσκονται ακόμη σε δια-
πραγματεύσεις για τηλεοπτικό συμβόλαιο.

«Ναι» στην προκήρυξη είπαν Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, ΟΦΗ που διαπραγματεύονται με την Cos-
mote, ο Ολυμπιακός και οι ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ,
Ατρόμητος, οι οποίες έχουν ήδη συμβόλαιο με
τη Nova, όπως και ο Άρης που ήταν απών.

Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει νέα Γενική Συ-
νέλευση για το ίδιο θέμα, ενώ η κλήρωση του
πρωταθλήματος αναμενόταν να διεξαχθεί κανο-
νικά χθες βράδυ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Και πάλι στα Γιάννενα για 
τη συνέχιση της προετοιμασίας

«Νάϊος Basket-ικός Αύγουστος», 
στη Δωδώνη

Το 1ο Τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 «Νάϊος Basket-ικός
Αύγουστος (NBA)», έρχεται τον Αύγουστο! Η διοργάνωση
θα πραγματοποιηθεί στο εξαίσιο τοπίο της Δωδωναίας
Κοιλάδας και στο γήπεδο της Τ.Κ. Δωδώνης (το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από το γειτνιάζον λε-
κανοπέδιο Ιωαννίνων), όπου με συντονισμένη και στο-
χευμένη εθελοντική προσφορά από την Τοπική Κοινωνία,
αναβαθμίστηκαν πρόσφατα οι εγκαταστάσεις αθλοπαι-
διών (ηλεκτροφωτισμός γηπέδων basket, συντήρηση

αποδυτηρίων κλπ.).
Ο πυρήνας της διοργάνωσης θα είναι το Τουρνουά Basket «3 on 3», ενώ δεν θα λείψουν και οι πα-

ράλληλες ενημερωτικές (και άλλες) εκδηλώσεις, με διοργανωτές τις Αδελφότητες και τους Πολιτι-
στικούς Συλλόγους της Δωδωναίας Κοιλάδας, υπό την τεχνική καθοδήγηση έμπειρου περί το μπά-
σκετ αθλητικού επιτελείου.

Το Τουρνουά 3 on 3 είναι προγραμματισμένο το διάστημα 9-13 Αυγούστου 2021 (βραδυνές ώρες).
Το ακριβές πρόγραμμα (αγωνιστική δράση 3 ημερών, ημέρες κοινού, λοιπές εκδηλώσεις κλπ.), θα
ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχών η οποία κλείνει το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021.

Ποιες είναι οι ηλικιακές κατηγορίες στο Τουρνουά Basket «3 on 3»; Υπάρχουν 4 κατηγορίες: α) Μα-
θητές/τριες Δημοτικού, β) Μαθητές/τριες Γυμνασίου, γ) Μαθητές/τριες Λυκείου, δ) Ενήλικες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η διαδικασία εξαιρετικά απλή. Αρκεί μόνον η υποβολή της Αίτησης
Συμμετοχής, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στον ιστότοπο: https://www.nba-dodoni.gr/, όπου υπάρ-
χει και αναλυτική ενημέρωση καθώς και συνεχής ροή ανακοινώσεων.
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O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βό-
ρειας Πίνδου διοργάνωσε με επιτυχία, το διή-
μερο 22 και 23 Ιουλίου, δύο ενημερωτικές ημε-
ρίδες στα Γρεβενά και τα Ιωάννινα με στόχο,
την παρουσίαση των δράσεων προστασίας και
ενίσχυσης της βιοποικιλότητας,  που υλοποιεί
στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φο-
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίν-
δου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014
- 2020».

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν από τα στελέχη
του Φορέα Διαχείρισης τα Πακέτα Εργασιών που
περιέχει η συγκεκριμένη Πράξη, και τα οποία πε-
ριλαμβάνουν δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής
τεχνογνωσίας, δράσεις παρακολούθησης ειδών,
διαχειριστικές δράσεις και δράσεις επέμβασης
στη φύση καθώς και δράσεις προβολής και ανά-
δειξης του Εθνικού Πάρκου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κάποιες καινοτό-
μες δράσεις  για την ελάττωση των συγκρούσεων
ανθρώπου - ειδών άγριας πανίδας όπως η δημι-
ουργία ομάδας απώθησης αρκούδων, με την από-
κτηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, καθώς και
η δημιουργία ομάδας ανίχνευσης δηλητηριασμέ-
νων δολωμάτων επίσης με την απόκτηση ειδικά
εκπαιδευμένου σκύλου. 

Επιπλέον, στις ημερίδες παρουσιάστηκαν από
τον Επικ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο
του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, τα πρώτα αποτελέσματα
της διερεύνησης της κατανομής του Μακεδονι-
κού Τρίτωνα (Triturus macedonicus) στο Εθνικό

Πάρκο, που υλοποιείται στα πλαίσια του Πακέτου
Εργασιών 3.5: «Διερεύνηση της κατανομής και
της κατάστασης διατήρησης του είδους προτε-
ραιότητας (κοινοτικού ενδιαφέροντος) Triturus
macedonicus και των ενδιαιτημάτων του, στην
Προστατευόμενη Περιοχή του Πάρκου Βόρειας
Πίνδου»

Τέλος, παρουσιάστηκε από τον Δρ. Αλέξιο Γιαν-
νακόπουλο, μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Οι-
κολογίας της Άγριας Φύσης, Ζωονόσων και GIS,
του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, η δράση ενίσχυσης της αποτελεσμα-
τικής λειτουργίας του Δικτύου Σκύλων Φύλαξης
κοπαδιών. 

Όπως τονίστηκε τόσο από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου  Δρ. Γεώργιο
Μαλλίνη, όσο και από τους βουλευτές Μαρία Κε-
φάλα και Σταύρο Καλογιάννη, που τίμησαν με την
παρουσία τους την ημερίδα στα Ιωάννινα, καθώς
και από όλους τους εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στις δύο ημερί-
δες, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, υλοποιώντας όλα αυτά τα χρόνια
ένα πολυδιάστατο έργο, έχει κατορθώσει να επι-
τύχει την αποδοχή του ρόλου του τόσο από την
τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινό όσο και
από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Μαλλίνης, ο
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας

Πίνδου, συγκαταλέγεται ξεκάθαρα στους Φορείς
Διαχείρισης με τις καλύτερες επιδόσεις όσον
αφορά την απορρόφηση πόρων και υλοποίηση
ποικίλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων δια-
χρονικά.

Οι ημερίδες, ολοκληρώθηκαν με τοποθετήσεις
των παρευρισκόμενων και υποβολή ερωτημάτων
προς τη διοίκηση και τα στελέχη του Φορέα Δια-
χείρισης που οδήγησαν στη διεξαγωγή γόνιμου
και εποικοδομητικού διαλόγου.

Ο Στ. Καλογιάννης
Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο Σταύρος Κα-

λογιάννης, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε
μεταξύ άλλων:

«Με χαρά συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα, κα-
θώς μετείχα ενεργά στη δημιουργία του Φορέα,
από τα πρώτα βήματά του. Θυμάμαι τις έντονες
συζητήσεις και τις πολλές αντιδράσεις που υπήρ-
χαν όταν τον σχεδιάζαμε. Όμως ο Φορέας στή-
θηκε, στελεχώθηκε, έχει σημαντικό έργο να πα-
ρουσιάσει και τώρα βρίσκεται σε μεταβατικό στά-
διο καθώς, όπως όλοι οι Φορείς Διαχείρισης, θα
περάσει στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που δημι-
ουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρέ-
πει να κινηθούν με πιο γρήγορο ρυθμό οι σχετι-
κές διαδικασίες, τόσο για τη διασφάλιση του προ-
σωπικού, όσο και για λόγους προετοιμασίας για
την αξιοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανά-
καμψης και του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027). Έχω κά-
νει επανειλημμένες συναντήσεις για το θέμα
αυτό, τόσο με την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, όσο και με την διοίκηση του
ΟΦΥΠΕΚΑ και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα
όλες οι εκκρεμότητες θα έχουν κλείσει».

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Β. ΠΙΝΔΟΥ

Στόχος η ελάττωση των συγκρούσεων ανθρώπου-ειδών άγριας πανίδας 

Ολοκληρώθηκε το 5ο Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά για ένα διήμερο.

Το Συνέδριο έλαβε την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων, κ. Τασούλα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετά την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόε-
δρο του ΠΣΗΕ κ. Δήμου, χαιρέτισαν ο Μητροπολίτης Μάξιμος, ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης, ο Υφυπουργός αρμόδιος
για τον απόδημο ελληνισμό κ. Βλάσης, ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης και ο Πρόεδρος ΠΕΔ κ. Ντακαλέ-
τσης.

Την έναρξη της ενότητας των ομιλιών πραγματοποίησε ο Υφυ-
πουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δήμας, ο οποίος αναφερό-
μενος και στις Ηπειρωτικές του ρίζες, ανέπτυξε και παρουσίασε
την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για την στήριξη της και-
νοτομίας στην Ελλάδα. Παρουσίασε την εμβληματική δράση Ele-
vate Greece για την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότη-
τας και επισήμανε το χαμηλό ποσοστό startups στην Ήπειρο και
στάθηκε στην ανάγκη να συντονιστούν οι προσπάθειες για να αντι-
στραφεί η τάση.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, με συμμετέχοντες
τους κ. Deutscher, Γενικό Διευθυντή της TeamViewer Greece, κ.
Ναυρόζογλου, Διευθύνων Σύμβουλο της Natech, κ. Κούτλα, Διευ-
θύνων Σύμβουλο της Akros Food Limited και με συντονιστή τον
Δρ Γερογιάννη για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
στην προσπάθεια να καταστεί πόλος έλξης για εταιρείες υψηλής
τεχνολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες εξήραν το υψηλό ποσοστό
καταρτισμένου προσωπικού και επισήμαναν ότι η αναβάθμιση των
υποδομών, για παράδειγμα περισσότερες απευθείας πτήσεις από
τα Γιάννενα σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς, θα βελτιώσει κατά
πολύ την προσπάθεια ανάδειξης των Ιωαννίνων σε ψηφιακό κέ-
ντρο καινοτομίας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική συζήτηση που
ανέδειξε την προσπάθεια του Πανεπιστημίου στην στήριξη της και-
νοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Γκωλέτσης, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις δράσεις που
έχουν γίνει μέχρι τώρα τόσο για την νεοφυή επιχειρηματικότητα
όσο και για την διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργα-
σίας. Από την πλευρά του ο κ. Νίκου, Καθηγητή στο Τμήμα Μη-
χανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανέ-
δειξε την τεχνολογική διάσταση της προσφοράς του Πανεπιστη-
μίου και την υψηλού επιπέδου ερευνητική δυνατότητα και ετοιμό-
τητα του Πανεπιστημίου να συνεργαστεί με την τοπική βιομηχανία
για να συν-δημιουργήσει προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Το πρώτο μέρος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση
του κ. Ηλιάδη, Διευθυντή Προσέλκυσης & Υποστήριξης Επενδύ-
σεων – Enterprise Greece, ο οποίος σκιαγράφησε την τρέχουσα
κατάσταση αναφορικά με το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, και
στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ενώ κάλεσε, τους
απόδημους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα να
εκμεταλλευτούν το νέο καθεστώς, που μεταξύ άλλων μειώνει και
την γραφειοκρατία.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία στην οποία πα-
ρουσιάστηκε το πρόγραμμα γλωσσομάθειας και σύνδεσης της
απόδημης νεολαίας με την Ήπειρο. Ομιλητές ο κ. Χρυσουλάκης,
Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλω-
ματίας καθώς και ο κ. Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων. Επίσης, παρουσιάστηκαν δύο καλές πρακτικές ατόμων
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα γλωσσομάθειας κατά το πα-
ρελθόν και επισήμαναν το πόσο καλές εντυπώσεις αποκόμισαν
από την συμμετοχή τους και πόσο τους βοήθησε να κρατήσουν
τους δεσμούς τους με την περιοχή.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν
με την Βράβευση προσωπικοτήτων που διακρίνονται για το έργο

τους σε διάφορους τομείς. Βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Βουλής
κ. Τασούλας για την προσφορά του στην πολιτική. Κατά την πα-
ραλαβή του βραβείου έδωσε τα εύσημα στο ΠΣΗΕ για την πετυ-
χημένη και επίκαιρη θεματολογία του Συνεδρίου. Ο κ. Γείτονας,
Ιδρυτής των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα, ο οποίος βραβεύτηκε για
την προσφορά του στην παιδεία, εξέφρασε την θλίψη του για την
απόφαση να κλείσει η Σχολή Βελλάς, στην οποία μαθήτευσε και ο
ίδιος. Ακολούθησε η βράβευση των Ιδρυτών της Βιομηχανίας ΒΙ-
ΚΟΣ, στον τομέα της επιχειρηματικότητας και του πατέρα Αντω-
νίου, Ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για την κοινωνική του προ-
σφορά.

Την Κυριακή 25 Ιουλίου οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστη-
καν αποκλειστικά με την συμμετοχή των Συνέδρων του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών του Εξωτερικού. 

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαδικτυακά το 5ο Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου



Tους 152 εκτελεσθέντες από τα Γερμα-
νικά στρατεύματα κατοχής στις 25 Ιου-
λίου του 1943 στη Μαρτυρική Μουσιωτί-
τσα, τίμησαν το απόγευμα του Σαββάτου
και το πρωί της Κυριακής, ο Δήμος Δω-
δώνης, η Κοινότητα Μουσιωτίτσας και οι
τοπικοί φορείς, με απαρέγκλιτη τήρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων αποτρο-
πής διάδοσης της covid-19. 

Το Σάββατο 24 Ιουλίου τελέστηκε τρισά-
γιο στο Σπιθάρι, τόπο εκτέλεσης των θυμά-
των και ακολούθησε αγώνας δρόμου θυ-
σίας από το Σπιθάρι προς τον Ι.Ν. Αγίου Νι-
κολάου. Το πρωί της Κυριακής 25 Ιουλίου,
τελέστηκε μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αποστόλου
Παύλου Νέας Μουσιωτίτσας και με πομπή
οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, μετέβη-
σαν στο Μνημείο Πεσόντων, όπου εψάλη
επιμνημόσυνη δέηση. 

Ακολούθως, ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρή-
στος Ντακαλέτσης απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό, αναφερόμενος στα ιστορικά γε-
γονότα της εκτέλεσης των 152 ανθρώπων,
μεταξύ των οποίων, πολλών μικρών παι-
διών, γερόντων και γυναικών. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ντακαλέτσης ανέ-
φερε πως: «Στην περίπτωση της Μουσιωτί-
τσας, όπως και σε πολλά άλλα χωριά που
κάηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις Κατο-
χής σε όλη την Ελλάδα, στοιχειοθετούνται
νομικά, εγκλήματα πολέμου σε πολλαπλή
μορφή: Δεν εκτελούνται κατόπιν δίκης, ένο-
πλοι, άστολοι αντάρτες που επιτίθενται και
σκοτώνουν Γερμανούς, δεν εκτελούνται
καν ύποπτοι για επίθεση άνδρες ικανοί να
φέρουν όπλα, αλλά μη ύποπτοι ειρηνικοί
πολίτες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας,
και μάλιστα κάτω από θηριώδεις συνθήκες,
ώστε να φρίττει ο κάθε αναγνώστης της
πρόσφατης ιστορίας, όπως τονίζει και ο Άγ-
γλος ιστορικός Μαζάουερ».

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δωδώνης, το
αίτημα των επανορθώσεων παραμένει ζω-
ντανό και πάντα επίκαιρο, εξ ου και ζήτησε
από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης
και των κοινοβουλευτικών κομμάτων να μην
απεμπολήσουν ποτέ αυτή τη διεκδίκηση,
γιατί είναι η ελάχιστη οφειλή απέναντι σε
αυτούς τους προγόνους μας που χάθηκαν
τόσο βασανιστικά και τόσο άδικα. 

Η διεκδίκηση του αναγκαστικού κατοχι-
κού δανείου, οι αποζημιώσεις για τις τερά-
στιες καταστροφές στις υποδομές που

προκάλεσαν τα ναζιστικά στρατεύματα κα-
τοχής και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με
τη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων,
οι αποζημιώσεις των θυμάτων των φρικια-
στικών εγκλημάτων των Ναζί και η επι-
στροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που
λεηλατήθηκαν και εκλάπησαν από τις δυ-
νάμεις κατοχής, όπως τόνισε ο κ. Ντακαλέ-
τσης, «δεν είναι ένα απλό διμερές, διπλω-
ματικό ζήτημα. Είναι ένα χρέος ιστορικό
της Ελλάδος προς τα θύματα της ναζιστι-
κής κατοχής, δηλαδή προς τους προγό-
νους μας»… 

Και κατέληξε λέγοντας: «Πέρα από τη
συγκίνησή μας για τα θύματα του τόπου
μας όμως, η σημερινή μέρα μας υπενθυμί-
ζει την ευθύνη να προστατεύουμε την πα-
τρίδα μας, τα χωριά μας από τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί η επανεμφάνιση λαϊκι-
στικών ή και νεοναζιστικών πολιτικών μορ-
φωμάτων. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν
με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικό-
τητα από τους θεσμούς του κράτους. Κυ-
ρίως, πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες που
προκαλούν την εμφάνιση και ανάπτυξη τέ-
τοιων φαινομένων, με κυριότερη τις έντο-
νες κοινωνικές ανισότητες και όσες συνέ-
πειες έχουν αυτές για τη συνοχή της κοι-
νωνίας. Εμείς οι Έλληνες που ζήσαμε μια
μεγάλη οικονομική – και όχι μόνο – κρίση,
που ακόμα ζούμε την υγειονομική κρίση,
γνωρίζουμε καλά την αξία του Κοινωνικού
Κράτους και οφείλουμε να είμαστε πρόθυ-
μοι να το υπερασπισθούμε έναντι όσων
βάλλουν κατά της αναγκαιότητάς του». 

Ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών με

την ανάγνωση των 152 ονομάτων των θυ-
μάτων της τραγωδίας που τα συνόδευσε
ένα βροντερό «παρών» και «παρούσα» αντί-
στοιχα, από δύο νέους του χωριού. 

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Δωδώ-
νης, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος
Αμυράς, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη
Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, για την περιφερειακή
παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» ο Γιώρ-
γος Ζάψας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιω-
αννιτών ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας,
ο πρόεδρος της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας
Νικόλαος Νικόπουλος, καθώς και εκπρό-
σωποι από την 8η Μεραρχία Πεζικού, τη Γε-
νική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
Ηπείρου, την Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπεί-
ρου, το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών
Νόμου Ιωαννίνων, το Σύλλογο Νέων Μου-
σιωτίτσας, τον Όμιλο Μελέτης Ολοκαυτώ-
ματος Κομμένου, το Εθνικό Συμβούλιο
Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς
την Ελλάδα, την Ένωση Θυμάτων Ολοκαυ-
τώματος Μουσιωτίτσας και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Μουσιωτίτσας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα, ο
βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Κα-
λογιάννης, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων
Γιάννης Στέφος και η αντιπεριφερειάρχης
Αγνή Νάκου - Δασούλα. Η εκδήλωση
έκλεισε με ενός λεπτού σιγή και τον εθνικό
ύμνο.

Εκδήλωση και στο Σιστρούνι
Εν τω μεταξύ, το πρωί της Κυριακής, ο

Δήμος Δωδώνης, η Κοινότητα Σιστρουνίου
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «οι Πελαζιοί»
διοργάνωσαν εκδήλωση μνήμης για τη
μάχη του Σιστρουνίου στις πηγές Αχέρο-
ντα, στο Σιστρούνι. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία από τη
Φιλόλογο κ. Γεωργία Τσώλη. Τον Ιούνιο του
1800, η ιστορία κατέγραψε δύο μεγάλες
μάχες στη συγκεκριμένη περιοχή: την 9η
Ιουνίου, ο Φώτος Τζαβέλας και άλλοι αρχη-
γοί των Σουλιωτών παγίδευσαν και ταπεί-
νωσαν το στράτευμα του Αλή Πασά ενώ τη
νύχτα της 11ης προς τη 12η Ιουνίου, ο Φώ-
τος Τζαβέλλας με 300 ανδρειωμένους Σου-
λιώτες του που διέπρεψαν στη μάχη του Σι-
στρουνίου, επανέλαβαν το θρίαμβο στη
μάχη της Βρυτζάχας.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  

Εκδήλωση τιμής για 
τους 152 εκτελεσθέντες
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Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Σαραλιώτης Γιώργος
Ιωαννίνων 79Α, Ανατολή, Τ.Κ. 45521

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Η εταιρία «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ.»

η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των εμφιαλωμένων νε-

ρών, ζητεί�

για άμεση πρόσληψη άνδρες και γυναίκες ανειδίκευτους και χει-

ριστές κλαρκ με Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, για εποχιακή

εργασία στις εγκαταστάσεις της στο 12ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννι�νων-Κό-

νιτσας:

και

Χειριστές Μηχανημάτων και Τεχνικούς με Δυνατότητα Εργα-

σίας σε Βάρδιες με Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΤΕΙ σχε-

τικής κατεύθυνσης η� κάτοχος αντίστοιχης άδειας εργασι�ας: Θερ-

μαστη�, Υδραυλικου�, Μηχανοτεχνι�τη η� Ηλεκτρολο�γου. 

Πρου�πηρεσι�α σε αντι�στοιχη θε�ση θα εκτιμηθεί� ιδιαίτερα.

Πληροφορίες στο τηλ 2651061843

Αποστολη� Βιογραφικω�ν στο e-mail: hr@zagoriwater.gr
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Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει την Πέ-
μπτη 5 Αυγούστου και ώρα 21:00 τους ConvexModel και τους
Όμμα, στην αυλή του Πολιτιστικού Πολυχώρου  «Δ. Χατζής» με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι ConvexModel σχηματίστηκαν το 2017 στη Θεσσαλονίκη. Μέ-
χρι σήμερα έχουν στο ενεργητικό τους μία κασέτα, δύο LP και αρ-
κετές εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Γιάννενα και Κα-
τερίνη. 

Το τελευταίο τους vinyllp «Quantity of Motion» κυκλοφόρησε το
2020 από τη γερμανική Kernkrach Records. 

Μέλη: Νίκος Καπαντζάκης: συνθεσάιζερ, φωνή,
Ελένη Τζούνα: συνθεσάιζερ, 
Γιώργος Παπαδόπουλος: μπάσο, 
Κυριάκος Τσακαλίδης: τύμπανα, 
Σταυρούλα Τσιάρα: στίχοι. 
Οι Όμμα σχηματίστηκαν το 1999 από τους Βαγγέλη Μπουλου-

χτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς στην ελληνική εναλλα-
κτική σκηνή και από άλλα σχήματα όπως οι Κεφάλαιο 24, οι Hob-
bit κ.ά. Έχουν γράψει μουσική για το θέατρο και τον κινηματο-
γράφο, ενώ ντοκιμαντέρ με μουσική τους έχουν παιχτεί στην Ελ-
λάδα και στo εξωτερικό. Έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους: «Ιχνο-
γραφία» (2001) και «Ιδίοις Όμμασι» (2007). 

Η συγκεκριμένη βραδιά θα έχει ως θεματικό άξονα επιλεγμένο
υλικό από το δεύτερο CD των ΟΜΜΑ, που φέρει τoν τίτλο «Ιδίοις
Όμμασι». Μαζί με ανέκδοτο υλικό θα οδηγήσει τo ακροατήριο μέσα
από ψυχεδελικές unplugged μπαλάντες και dark folk - rock πινε-
λιές σε ουτοπικά ηχητικά οργανικά ξέφωτα και από εκεί σε δυστο-
πικά electronica spoken words ηχοτοπία. 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιω-
αννιτών και το Θέατρο ACTINA παρου-
σιάζουν την Παρασκευή 6 Αυγούστου
και ώρα  21:00, στην αυλή του Πολιτιστι-
κού Πολυχώρου «Δ. Χατζής το θεατρικό

έργο της Χ. Μέγα «Όνειρο γαϊδουρινό».
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική πα-

ράσταση για παιδιά και ενήλικες. Μια πα-
ρέα, τρεις φίλοι εξομολογούνται προσω-
πικές ιστορίες με περιεχόμενο σχετικά με

το ρατσισμό. Οι τρεις φίλοι μοιράζονται
με το κοινό τις εμπειρίες αυτές και ακούνε
με τη σειρά τους τις δικές του. 

Με αφορμή αυτό, τη σκυτάλη παίρνει,
λοιπόν, ένας από τους φίλους και αρχίζει
να ξετυλίγει το κουβάρι με την ιστορία
που θα πραγματοποιηθεί μπροστά στα
μάτια των θεατών. 

Σκηνοθεσία: Αθηνά Τσικνιά 
Ερμηνεύουν: Χάρις Μέγα, Άρης Νού-

σης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Νικόδημος
Παπουτσής.

Κιθάρα: Χάρις Μέγα. 
Κρουστά: Νικόδημος Παπουτσής.
Μουσική-στίχοι: Χάρις Μέγα. 
Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φωτισμού:

Αθηνά Τσικνιά. Κοστούμια: Αθηνά Τσικνιά,
Αντιγόνη Δερέκα. 

Χορογραφίες: Δάφνη Ασημακοπούλου 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

ConvexModel και Όμμα από 
το Πνευματικό Κέντρο

«Όνειρο γαϊδουρινό» στα Παλιά Σφαγεία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Μ.Β.Α. - Ενεργειακός 

Επιθεωρητής - Εκτιμητής Ακινήτων - 
Μελετητής Δημοσίων Έργων Β’ Τάξης

Διεκπεραιώνει εργασίες:
• Άδειες Δόμησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων 

κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης 

για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων
• Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων 

(Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις)
• Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV)
• Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συμβατικών,

Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων
• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή 

επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό 
Νόμο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Τοπογραφικά Σχέδια

Δ/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 2651033706, 

κινητό: 6947154262, e-mail: ntziall@gmail.com

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ τώρα στο διαδίκτυο, ανανεωμένος και πάντα στο προσκήνιο
της ενημέρωσης. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.anex.gr

Δέχεται μόνο με ραντεβού
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του A.K.,

όπως τροποποιήθηκε με το N. 1250/82, ότι ο ΠΛΙΑΤΣΙ-

ΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δονάτου και της Κωνσταντινιάς,

το γένος Τάση, που γεννήθηκε στους Φιλιάτες Θε-

σπρωτίας και κατοικεί στα Ιωάννινα και η ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και της Ελένης, το γένος

Στεφούδη, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί

στα Ιωάννινα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος

τους θα γίνει στο Δήμο Ζίτσας.

«Greek Salad» στη Δροσιά, από 
την Ομάδα Τέχνης «Βορείως»

H Ομάδα Τέχνης «Βορείως»  παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Ιωαννιτών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δροσιάς Πεντέλης,  τη σατιρική κωμωδία «Greek Salad»,
την Tετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 21:00, στην αυλή του 19ου Δημοτικού Σχολείου, στη Δροσιά. 

«Ζούμε σε μια χώρα, όπου όλοι ξέρουμε ότι η κοινή λογική έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Και κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα! Χωριάτικη σαλάτα ή αν προτιμάτε Greek
Salad! Τα χαμένα μας όνειρα, οι φοβίες μας, η ζωή μας που φεύγει, οι εμμονές μας, τα ελαττώματα
και τα προτερήματά μας προβάλλονται σ’ αυτή τη δροσερή καλοκαιρινή παράσταση με έναν γλυ-
κόπικρο και ξεκαρδιστικό τρόπο». 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σεντελές 
Μουσική: Κώστας Χαριτάτος 
Παίζουν: Γιώργος Ζιώγας, Γεωργία Παπαδημητρίου, Χαρά Παπαδημητρίου, Γιάννης Σεντελές,

Πάνος Σεντελές 
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 
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Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, συζητή-
θηκαν οι σημαντικές αλλαγές που εισηγήθηκε
το Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με τον Ποινικό Κώ-
δικα. Στο εξής αυξάνεται η προστασία των ευ-
παθών και των ανηλίκων, όπως και των θυμά-
των κακοποίησης και έμφυλης βίας, ενώ η από-
λυση καταδίκων υπό όρους αυστηροποιείται.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις τρο-
ποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώ-
δικα αφορούν:

Α. Γενετήσια εγκλήματα και άλλα ιδιαίτερης
απαξίας:

-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας
(π.χ. βιασμός και κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία,
εκβίαση): 

- Απαιτείται πραγματική παραμονή σε σωφρο-
νιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της ποινής (από
2/5) που ισχύει και με ευεργετικό υπολογισμό τα
4/5 της ποινής (από 3/5).

- Σε περίπτωση καταδίκης σε  ισόβια κάθειρξη,
το κατώτατο όριο παραμονής πραγματικής έκτι-
σης στο σωφρονιστικό κατάστημα είναι 18 έτη
(από 16).

- Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον όρο της
κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επι-
τήρηση (αντίθετα με σήμερα).

-Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας
(π.χ. ομαδικός βιασμός, βιασμός ανηλίκου, θανα-
τηφόρα ληστεία, ανθρωποκτονία) προβλέπεται
μόνον η ποινή της ισόβιας κάθειρξης (σήμερα
εναλλακτικά με πρόσκαιρη κάθειρξη).

Για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης μεταξύ
συγγενών αυστηροποίηση των  ποινών σε όλες
τις περιπτώσεις:

- Επανέρχεται η κακουργηματική μορφή της αι-
μομιξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα ΣΥΡΙΖΑ έγινε
πλημμέλημα για όλους τους τρόπους τέλεσης).

-Για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
και για την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας για τους ανηλίκους αυτεπάγγελτη δίωξη

(διωκόταν κατ’ έγκληση για ενηλίκους και ανηλί-
κους).

-Η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας όταν τε-
λείται στο πλαίσιο σχέσης εξάρτησης (εργασία
κλπ): 

Διώκεται αυτεπάγγελτα (πριν με έγκληση).
Τιμωρείται μόνο με φυλάκιση (πριν διαζευκτικά

με χρηματική ποινή).
-Για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευ-

θερίας σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η παρα-
γραφή έως την ενηλικίωση και για 1 έτος, εφόσον
η πράξη είναι πλημμέλημα και 3 έτη εφόσον είναι
κακούργημα (πλημμέλημα 18+1=19 ετών, κα-
κούργημα 18+3=21 ετών).

Β. Περιβαλλοντικά εγκλήματα
-Για περιβαλλοντικά εγκλήματα (εμπρησμός

δασών, πλημμύρα, έκρηξη) αυστηροποιείται το
πλαίσιο ποινών και προβλέπεται:

Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων 
Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην περί-

πτωση που ο δράστης είχε ίδιο όφελος 
Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού δάσους

που είχε  επιβαρυντικές επιπτώσεις  στο περι-
βάλλον. 

-Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Ποινικής Δικονο-
μίας: Προβλέπεται αρμοδιότητα και του εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου να διατάσσει την διεξα-
γωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπό-
θεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιό-
τητα για υποθέσεις εξαιρετικής φύσης ή επί κα-
κουργημάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής.

Επίσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυ-
πουργός  κ. Γιώργος Κώτσηρας ενημέρωσαν για
το νομοσχέδιο κύρωσης της Σύμβασης της Χά-
γης για Διεθνή Προστασία Ενηλίκων.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται η
Σύμβαση της Χάγης του 2000 για την προστασία
των ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις, με γνώ-

μονα το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν. Η
Σύμβαση αφορά ενηλίκους που, για λόγους σω-
ματικής ή διανοητικής ανεπάρκειας, δεν μπορούν
να διαχειριστούν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους, πε-
ριουσιακού ή προσωπικού χαρακτήρα και χρή-
ζουν προστασίας. Εφαρμόζεται ειδικότερα σε πε-
ριπτώσεις, στις οποίες ευάλωτοι, υπό την παρα-
πάνω έννοια, ενήλικες βρίσκονται σε Κράτος
άλλο από αυτό της ιθαγένειάς τους.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία ορι-
σμένης κατηγορίας ενηλίκων προσώπων και συ-
γκεκριμένα των ατόμων που εξαιτίας κάποιας αλ-
λοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους
ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν
τα συμφέροντά τους. Με την κύρωσή της, η Ελ-
λάδα προσαρμόζεται στο  διεθνές νομικό περι-
βάλλον και ενισχύει το νομικό πλαίσιο προστα-
σίας της ευαλωτότητας. 

Συγκεκριμένα, οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι
εξής:

-Η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων
ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις.

-Η διασφάλιση των προσωπικών και περιουσια-
κών συμφερόντων του ενηλίκου και ο σεβασμός
της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας του, με την
καθιέρωση ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου.

-Η διευκόλυνση της παροχής δικαστικής προ-
στασίας και εκπροσώπησης των ευάλωτων ενηλί-
κων.

-Η ενίσχυση της πληθυσμιακής κινητικότητας
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών (στο πλαίσιο και
της εκπεφρασμένης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε. για
ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ενηλί-
κων).

-Η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των νομικών
συστημάτων των κρατών που υπέγραψαν τη Σύμ-
βαση, σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή δικαιο-
δοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και
την εκτέλεση των μέτρων προστασίας των ενηλί-
κων.

-Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ως
προς την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Αυστηροποιούνται οι όροι αποφυλάκισης κατάδικων

Μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών 
Γυμνασίου - Λυκείου

• Καθηγητής με πολυετή πείρα (Διαθέσιμες συστάσεις)
• Ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

για ολιγομελή τμήματα (2-3 ατόμων)
• Προετοιμασία για πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις
• Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό
• Δωρεάν σημειώσεις
• Συμβουλευτική γονέων και μαθητών από ειδικό συνεργάτη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947 587304

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ικανοποιητική η ανταπόκριση εθελοντών αιμοδοτών
Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή και

ανταπόκριση εθελοντών αιμοδοτών, στην ανοιχτή αιμοληψία
που διοργάνωσε το παράρτημα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, με τη συνεργασία της εθελοντικής ομάδας των
Paguristas, της ΕΑΥΝΙ, του Συλλόγου Πυροσβεστικών Υπαλλή-
λων, του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, του Συλλόγου Δικα-
στικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου Τριτέκνων. 

Η θερινή περίοδος είναι από τις πλέον δύσκολες για τα τμήματα
αιμοδοσίας των νοσοκομείων της πόλης και ολόκληρης της χώρας,

ενώ και η πανδημία έχει επιδράσει καθοριστικά στη μειωμένη προ-
σέλευση εθελοντών αιμοδοτών για διάφορους λόγους. 

Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών στη διοργάνωση ήταν
εξαιρετικά ικανοποιητική, με τον πρόεδρο του παραρτήματος Ιω-
αννίνων του Ερυθρού Σταυρού Κων. Ντακαλέτση, να αναφέρεται
επίσης και στην εδραίωση της συνεργασίας του παραρτήματος με
πολλούς φορείς και συλλόγους ώστε να διοργανώνονται συνεχώς
αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Εν αναμονή των διευκρινίσεων για τα test

Τη διευκρινιστική εγκύκλιο που θα απαντά σε όλα τα ρωτήματα που παραμένουν αναπάντητα
προς το παρόν, περιμένουν οι επιχειρηματίες της εστίασης και οι εργαζόμενοι σε αυτές, καθώς
διασαφηνίστηκε σε πολιτικό επίπεδο, ότι υπάρχει η υποχρέωση της διενέργειας δύο τεστ εβδο-
μαδιαίως για το σύνολο των ανεμβολίαστων εργαζόμενων στην εστίαση. 

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του τοπικού Σωματείου
Ιδιοκτητών Καφέ Μπαρ «Παμβώτις» Χρ. Τάτσης υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν το αποτέλεσμα
ενός self test και ενός rapid test την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί ξεκάθαρα εάν θα
αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κάλυψη του κόστους, σε μία έμμεση άσκηση πίεσης, ώστε να αυξηθεί ο
ρυθμός των εμβολιασμών και στους εργαζόμενους στην εστίαση.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΠΡΙΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ.
28ης Οκτωβρίου 49

Ιατρείο τηλ. 2651078068 
τηλ. οικίας: 26510 23437.
Δέχεται τις ώρες πρωί: 

10.00-13.00, 
απόγευμα: 18.00-20.00.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
28ης Οκτωβρίου 49

Τηλ. Ιατρείου: 26510-74031

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Κ. Φρόντζου 6
Τηλ. 26510 77718

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΛΑΣ
Χειρουργός 

ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α 
Δέχεται με ραντεβού

Τηλ: 26510-49006  Κιν: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr

www.egolas.gr 
facebook: Evangelos Golas, 

Γκόλας Βαγ.

ΠΡΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αλ. Διάκου 14
Τηλ. 26510-39391

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. 26510 36461

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα
Τηλέφωνο & fax: 2651306070, 

Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα

Τηλέφωνο & fax: 2682089094 
http://www.epirus-orthodontics.gr 

• email: info@epirus-orthodontics.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ειδικός  Ορθοδοντικός

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – βΙβΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
μΙΚΡΟβΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩβΡΙΟΥ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ : ΔΕΥΤ – ΠΑΡ: 7:30 π.μ -14:00 μ.μ 

& 18:00 – 21:00μ.μ ΣΑββΑΤΟ: 8:00 μ.μ – 13:00 μ.μ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-70800 

e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗμΑ: ΔΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥΤ – ΠΑΡ :7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία

• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαλακών
μορίων, οσχέου, μαστού, βρεφών-παίδων

• FNA θυρεοειδούς αδένα • Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών

Δ/νση:  Μιχ.Αγγέλου 48 (έναντι 4ου Γυμνασίου), ισόγειο
Τηλ. Ιατρείου: 2651607434, κινητό: 6944772708

Email: iokastigko@gmail.com

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή πρωί 08.30-13.30,  
Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 17.30-19.30 και 

Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα κατόπιν ραντεβού.
Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο 

στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ 2655024418
ΣΥμβΑΣΗ μΕ ΕΟΠΥΥ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος
Λογοθεραπευτής
MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

Δαγκλή 1 κτίριο β, Ιωάννινα
Τηλ. 2651301180
Κιν. 6944294967
euri.chelas@gmail. com

Λ. Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννινα
Τ.: 26513 12479, Κ.: 6955 051683, 6972 355481
Email: info@physiokids.gr

Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Καθημερινά 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30

Παπάζογλου 16, 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34234 Κιν.: 6976680725

• www.lekkos.gr • Email.: info@lekkos.gr

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος

Ο νομός Ιωαννίνων σε μία σελίδα

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Yπηρεσίες                             Tηλ. Fax
Eλληνικός Oργανισμός
Tουρισμού (EOT) 2651041142 49139
Tουριστική Aστυνομία 2651065922 26679
EΛΠA-Oδική βοήθεια 2651049695 49695
Eλληνικά Tαχυδρομεία (EΛTA) 2651025498 21747
Πανεπιστήμιο Iωαννίνων 2651040639 44112
Γενική Γραμματεία 
Περιφέρειας Hπείρου 2651072164 31224
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ
ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΝΗΣΙ: 06.30, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ΝΗΣΙ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
06.30, 07.30, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.45, 
20.45, 21.45

ΛΙΜΑΝΙΑ
Προορισμός Tηλ. Fax
Kέρκυρα (προς Iταλία, 
Hγουμενίτσα, Πάτρα) 2661032655 39918
Πρέβεζα (μόνο για κρουαζιέρες, 
σκάφη αναψυχής) 2682022226 28856 
Hγουμενίτσα (προς Iταλία, 
Kέρκυρα, Πάτρα) 2665022240 26122

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Tηλ.                   Fax

Δημαρχείο Kόνιτσας
Χωρητικότητα-164 σύνεδροι 2655023444        24000
Διάσελο Mέτσοβο 
Χωρητικότητα-200 σύνεδροι 2656041719       42320
Hotel Du Lac Iωάννινα
Χωρητικότητα-1800 σύνεδροι 2651059100       59200
Epirus Palace Iωάννινα
Χωρητικότητα-1000 σύνεδροι 2651093555       92595

Aρχαιολογικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651001050
Bυζαντινό Mουσείο-Iωάννινα: 2651025989
Δημοτικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651026356
Λαογραφικό Mουσείο-Iωάννινα: 2651020515
Mουσείο Kέρινων Oμοιωμάτων Παύλου Bρέλλη-Mπιζάνι: 2651092128
Σπήλαιο Περάματος-Πέραμα: 2651081521
Πινακοθήκη-Kοραή 1, Iωάννινα: 2651075131
Mουσείο Tέχνης-Παρασκευοπούλου 1, Iωάννινα: 2651025233
Eκθεσιακό Kέντρο Yπ. Πολιτισμού-Kόνιτσα: 2655023623
Eκθεσιακό Kέντρο Nερόμυλων στο Mπουραζάνι-Kόνιτσα: 2655022191
Περιβαλλοντικό Eκπαιδευτικό Πάρκο «Mπουραζάνι»-Mπουραζάνι, 
Kόνιτσα: 2655061283/61320
Tοσίτσειο-Mέτσοβο: 2656041084
Mουσείο χλωρίδας και πανίδας Λαζαρίδη-Kουκούλι, Zαγόρι: 2653071770
Iδιωτικό Λαογραφικό Mουσείου Aγάπιου-Kήποι, Zαγόρι: 2653071826
Mουσείο Πολέμου-Kαλπάκι: 2651086607
Πανηπειρωτικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Λαογραφίας 
(καθημερινά ανοιχτό)- Μάζι Κόνιτσας: 2655061225
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» - Iωαννίνων,
ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9:30-15:00. 
Τηλ.: 2651089220, e-mail:mca.papagiannis@gmail.com

Σαββατοκύριακα
και αργίες δεν θα εκτελείται το δρομολόγιο

των 06.30. Τηλ. 81814

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199

Δασοπυρόσβεση 191
ΕΜΑΚ: 63701
Νοσ/μείο"Χατζηκώστα":            80111
Παν/κο Νοσοκομείο: 99111
ΕΚΑΒ: 166
ΙΚΑ (Ραντεβού): 184
Κέντρο Δηλητηριάσεων:        7793777
Βλάβες ΔΕΗ: 1050
Βλάβες ΟΤΕ: 13888
Βλάβες ΔΕΥΑΙ: 54500

Αστυνομία
Άμεση δράση: 100
Τμ. Τάξης: 65934
Τμ. Ασφάλειας: 65977
Τμ. Τροχαίας: 65994

Τουριστική Αστυνομία:                65922
Εισαγγελέας πρωτοδικών: 26314

Νομαρχία: 21901-21701
Δημαρχείο: 79921-4
Περιφέρεια Ηπείρου: 72164
Δ.Ο.Υ. Α’:…50300 - Β’: 50400
Έκδοση πιστοποιητικών:           1502
Στρατολογία: 46720

Οδικές Βοήθειες
ΕΛΠΑ: 49695-49643 και 10400
HELLAS SERVICE 1057
EXPRESS SERVICE 1154
INTERAMERICAN 1168
TEXNIKH KAΛΥΨΗ ΕΛΛΑΔΟΣ    1892
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65178
Καιρός 1448
Χρηματιστήριο 1424
COSMOTE 13838
Πληρ. Καταλόγου 11888
Συμβουλευτικός Στ. Καταπ.
Ναρκωτικών: 25595
Χαμόγελο του Παιδιού:               1056

Ομ. Διάσωσης Σαμαρειτών:        37417, 
26581, 6973295040

ΚΤΕΟ: 93333
Σταθμός Κατάρας: 265604121
Ρίο-Αντίρριο: 261091203
ΣΔΟΕ: 94362
Τελωνείο: 92150
ΟΑΕΔ: 73007
Πανεπιστήμιο: 97111,97440
Φοιτητικές εστίες: 
Α’ Κτίριο: 95446 
Β’ 96436
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 67610
8η Μεραρχία: 86600, 21503
Εθνικό Στάδιο: 33575
Κολυμβητήριο: 35603
Κλειστό Γυμναστήριο: 32708
Μητρόπολη: 26397, 26379

Εφορείες Αρχαιοτήτων
12η Κλασικών: 83403
8η Βυζαντινών: 25989
6η Νεοτ. Μνημείων: 21203

Καταφύγια
Αστράκας: 6973223100 
Σμόλικα: 6946670565

Βιβλιοθήκες
Πανεπιστημίου 95958
ΕΗΜ 24190, 25233
Ζωσιμαία Δημόσια 72863
Ηλεκτρονική 38656
Κόνιτσας 2655022298

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ODEON (2651083105), ΟΡΦΕΥΣ (τηλ.
26510 26511)- ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ
(τηλ. 2651048580) 
PAΔIO-TAΞI: 46.777, 46.778,
46.779

Επίσημη τηλεφωνική γραμμή 
πληροφόρησης του κοινού 

για όλα τα υπεραστικά 
Δρομολόγια ΚΤΕΛ: 14505

Yπεραστική συγκοινωνία
Άρτα 

Tηλ. 2681027357 Fax. 27692
Hγουμενίτσα

Tηλ. 2665022309 Fax. 23773
Πρέβεζα

Tηλ. 2682022213 Fax. 21192
Iωάννινα προς Aθήνα 

Tηλ.  2651026286 Fax. 31070
Iωάννινα προς Θεσσαλονίκη 
Tηλ.  2651027442 Fax. 31070
Iωάννινα προς Hγουμενίτσα 
Tηλ. 2651026211 Fax. 31070

Iωάννινα (προς Πρέβεζα-Aγρίνιο-Πάτρα) 
Tηλ. 2651025014 Fax. 31070

Ο νομός Ιωαννίνων σε μία σελίδα
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Πωλείται MERCEDES C-Class μοντέλο AVARDGARD του Δε-
κεμβρίου 2008 με 47.500 χλμ. σε άριστη κατάσταση. Δεκτός
κάθε έλεγχος. Τηλέφωνο: 6946954150.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Ενοικιάζεται ισόγειο μαγαζί στη Μαυρογιάννη
(έναντι Γηροκομείου) 80-85 τ.μ. Τιμή ενοικίου 550 ευρώ. Τηλ.
26510 76441

ΒΙΠΕ – Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το
καθένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνο: 6946954150

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας με πολυετή εμπειρία ανα-
λαμβάνει μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις από Αγγλικά σε
Ελληνικά (και αντιστρόφως). Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6941693509

Φιλόλογος με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλέφωνο: 6945419904.

Πωλείται οικόπεδο στην Ολυμπιάδα Μαρμάρων, σε καλή τιμή.
Τηλέφωνο: 6973692324, κ. Νίκος

“ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Ιωάννινα, Φώτη Τζαβέλα 27-29, (δίπλα από το γήπεδο Ζωσιμά-
δες), ισόγειο κατάστημα 36 τ.μ., με πατάρι 18 τ.μ. και υπόγειο
36 τ.μ. Τιμή χαμηλή. Καλή επενδυτική ευκαιρία. Επικοινωνία:
τηλ.: 6974099500”

Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσαδήμα
7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974 753233, 6947384870

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου 900 τ.μ. στη
θέση Άγιοι Απόστολοι (Μπαμπάδες) στη συμβολή Σπ. Φιλίππου
και Αρχ. Σεραφείμ. Τηλέφωνο: 6944534595, 2310285093

Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κέντρο με σπάνια
διακόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ
6953017595 ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξαν-
δρος.

ΚΕΝΤΡΟ - Ενοικιάζεται κατάστημα στην Στοά Αραβαντινού 6. Τη-
λέφωνο: 6976716978.

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 42 τ.μ. για επαγγελμα-
τική στέγη στην οδό Μπιζανίου 20. Τηλ. 26510 - 78844.Ώρες κα-
ταστημάτων.

Ενοικιάζεται 2άρι πρώτου ορόφου στην Καραβατιά, κατα-
σκευής 2008, διαμπερές 50 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, διαθέτει
αποθήκη και χώρο στάθμευσης σε πιλοτή.ΤΗΛ: 2610 331114,
6977716749.

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 1.588,94 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Αθηνών, με πρόσωπο 33 μέτρα σε αυτήν, πλησίον
του φούρνου «ΘΑΝΑΣΗ». Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Το
οικόπεδο έχει πρόσωπο και στην οδό Αθηνάς, καθώς και σε υπό
διάνοιξη δρόμο, στο πάνω μέρος του. ΣΔ 0,6 και κάλυψη 50%.
Μέγιστο ύψος 7,5  μέτρα και υποχρεωτική στέγη ύψους 2,7 μ.
και κλίση 50%. Τιμή: 400.000 ευρώ. Τηλέφωνο: 6947263830

Πωλείται vespa 200 cc μοντέλο ‘90 ιταλική 25.000 χλμ. σε υπε-
ραρίστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος, ατρακάριστη, με πο-
διά από κάτω, 4 ταχύτητες, φυλασσόμενη σε γκαράζ. Τηλέ-
φωνο: 6947690243

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Νικιάνα Λευκάδας οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο
εντός σχεδίου, έκτασης 600 τ.μ. Συντελεστής δόμησης 0,8, χτίζει
487 τ.μ., μέγιστο ύψος 9 m. Πληροφορίες στο τηλ: 6946954151.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 756 τ.μ. εκτός σχεδίου ανάμεσα από τον
Άγιο Νικήτα και το Καλαμίτσι. Κτίζει 100 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλ:
6946954151.

AΠO KENTPIKO ΦPONTIΣTHPIO ZHTOYNTAI KAΘHΓHTEΣ
(ΦYΣIKHΣ, ΠΛHPOΦOPIKHΣ, OIKONOMIAΣ) ΓIA ΔIΔAΣKAΛIA ΣE
ΦOITHTEΣ. BIOΓPAΦIKA ΣTO mail: foit.mathimata.ioannina@
gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο ή σε κομμάτια, τρακαρισμένο αυτοκίνητο
μάρκας Toyota Corola G6 1400 κυβικών εκατοστών του 2000.
Η μηχανή έχει 100.000 χλμ και είναι άθικτη. Το σασμάν, το σα-
λόνι, οι πόρτες είναι σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. Επικοινωνίας 6945076693.

Καθηγητής αρχαίων ελληνικών, απόφοιτος του τμήματος κλασ-
σικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα και ειδίκευση στο άγνω-
στο κείμενο, παραδίδει μαθήματα, κατά προτίμηση στο κέντρο
της πόλεως, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τιμές προσιτές
και συζητήσιμες.
Τηλ. 6906 129990

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από τη
θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686

Πωλείται ερειπωμένη οικία σε οικόπεδο 100 τ.μ. στα Λαζαράτα
Λευκάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939088885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2 στρέμ-
ματα. Τηλέφωνο: 6932487349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ : Γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο με μπαλκόνι και πρό-
σοψη επί της οδού Καποδιστρίου 59 στο κέντρο της πόλης (έναντι
Στρατολογίας )
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ – ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΤΗΛ. 6976509413 – 26510
46230 

Πρόσληψη εκπαιδευτικού-βιολόγου 
από τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια

Τα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ προσλαμβάνουν εκπαιδευτικό βιο-
λόγο. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας εκπαιδευτικού-βιολόγου
στα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:cbolonezos@gmail.com
από 23 Ιουλίου μέχρι 23 Αυγούστου.

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου, το Σάββατο 31
και την Κυριακή 1 Αυγούστου, η  Κοινότητα
Δαφνούλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφ-
νούλας σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέ-
ντρο Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνουν ένα τριή-
μερο με μουσική, τοξοβολία, ορειβατικές δια-
δρομές, ξεναγήσεις στα ξερολιθικά μονοπάτια
και τις στάνες, εικαστικά, πάντα «Αναζητώντας
...τα μονοπάτια του Αράχθου».

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 21:30 διορ-
γανώνεται έντεχνη-λαϊκή βραδιά με το μουσικό
σχήμα «Ζέφυρος». 

Οι «ΖΕΦΥΡΟΣ» αποτελούνται από τους: 
Κοσμά Σαρηγιαννίδη: Λαούτο Στεριανό, Λα-

ούτο Κρητικό, Σάζι, τραγούδι
Οδυσσέα Μαυρομάτη: Κιθάρα ακουστική, κι-

θάρα 12χορδη, τραγούδι
Κώστα Κυριτσάκη: Βιολόλυρα, μαντολίνο, τρα-

γούδι
Αλέκο Παπαδόπουλο: Κρουστά
Οι «Ζέφυρος» είναι ένα σχήμα δεμένο με την

κρητική μουσική παράδοση, αλλά και με τραγού-
δια της έντεχνης μουσικής σκηνής. 

Το Σάββατο 31 Ιουλίου, την ίδια ώρα, η Λαϊκή
Ορχήστρα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιω-
αννιτών τραγουδά «Απλά και λαϊκά». Μελωδίες
που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, όπως του συ-

μπολίτη μας Τάκη Μουσαφίρη, που χάθηκε πρό-
σφατα, αλλά και δημιουργίες των Λευτέρη Πα-
παδόπουλου, Μίμη Πλέσσα, Ευτυχίας Παπαγιαν-
νοπούλου, Απόστολου Καλδάρα, Μάνου Ελευθε-

ρίου, Σταύρου Κουγιουμτζή, Πυθαγόρα, Μάνου
Λοΐζου, Δημήτρη Χριστοδούλου, Γιώργου Ζα-
μπέτα, Γιάννη Σπανού, κ.ά. 

Παίζουν: 

Γιάννης Σταύρου, φωνή
Χαρά Καλπακίδου, φωνή
Νίκος Παππάς, μπουζούκι
Δημήτρης Σταύρου, μπουζούκι
Γιάννης Μάνος, κιθάρα
Αναστασία Σταύρου, πιάνο
Απόστολος Παπαπέτρος, κοντραμπάσο
Κώστας Γκλίναβος, κρουστά
Παράλληλα το Σάββατο 31 Αυγούστου θα διε-

ξαχθεί το 21ο TFG PYRROS, τοξοβολία πεδίου,
με ώρα έναρξης 1 το μεσημέρι από την κεντρική
πλατεία του χωριού. 

Επίσης ο ΕΟΣ Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει
ορειβατικές διαδρομές: 31 Ιουλίου 9 π.μ. Δαφ-
νούλα – Γεφύρι Παπαστάθη-Δαφνούλα 

1 Αυγούστου 9 π.μ. Δαφνούλα – Στενό (Άρα-
χθος)-Αετός.

Τα απογεύματα θα γίνονται ξεναγήσεις στα μο-
νοπάτια και τους ξερολιθικούς πέτρινους οικι-
σμούς των ντόπιων κτηνοτρόφων. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρου-
σιαστεί η έκθεση «Εντός τόπου- Εκτός χρόνου»
της Έφης Σταύρου, που έχει ως σκοπό την ανά-
δειξη και προβολή των πέτρινων οικισμών προ-
σαρμόζοντας ανθρώπινες φιγούρες περασμένων
δεκαετιών μέσα στη φύση και στη χαράδρα του
Αράχθου. 

Και φέτος… «Αναζητώντας τα Μονοπάτια του Αράχθου»

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ      
Διάκριση για έργα με χειροτεχνίες 

κολάζ μαθητών των ΚΔΑΠ 
Υπερήφανους για τη γνώση, την έμπνευση και τη δημιουργικότητά τους μας έκαναν γι’ ακόμη

μία φορά οι μαθήτριες και οι μαθητές των ΚΔΑΠ του Δήμου Ζηρού. 
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της χώρας, με την καθοδήγηση

των εκπαιδευτικών τους, φιλοτέχνησαν τρία θεματικά έργα με χειροτεχνίες κολάζ, τα οποία και κα-
τατέθηκαν ως προτάσεις στην επιτροπή «Ελλάδα 2021». 

Τα δημιουργήματα είναι εμπνευσμένα από το κάστρο «Πέντε Πηγάδια, το οχυρό σε σχήμα σταυ-
ρού», που βρίσκεται  στην κοινότητα της Κλεισούρας. Τα δύο από τα τρία έργα και συγκεκριμένα τα:
«Πέντε Πηγάδια, το οχυρό σε σχήμα σταυρού» και το «Γεώργιος Δράκος, ένας άγνωστος ήρωας» επι-

λέγηκαν από ομάδα ιστορικών και επιστημόνων του «Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού» στα καλύτερα
100. 

Η πρόκριση των δύο εκ των τριών έργων των ΚΔΑΠ του Δήμου μας, στα  100 κορυφαία αποτελεί
αναμφίβολα μία τεράστια επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 100 έργα που επιλέγηκαν θα κοσμούν
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού». 

Αναφερόμενος στην επιτυχία των μαθητριών και μαθητών των ΚΔΑΠ του Δήμου ο Θεόδωρος Πα-
νούσης, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, ο οποίος είχε και την ιδέα ν’  απο-
σταλούν τα δημιουργήματα των παιδιών στην επιτροπή «Ελλάδα 2021» με σκοπό να αξιολογηθούν.

Στα αξιοσημείωτα ακόμη είναι το ότι το έργο «Πέντε Πηγάδια, το οχυρό σε σχήμα σταυρού» που
διακρίθηκε, το φιλοτέχνησαν μαθήτριες και μαθητές ηλικίας  6 έως 10 ετών, ενώ τα άλλα δύο φιλο-
τεχνήθηκαν από παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών. 

Εκτός από την Αλεξάνδρα Τσάτσιου και τον Χάρη Γεώργα την ομάδα των εκπαιδευτικών  απαρτί-
ζουν και οι: Χριστίνα Πέτρου, Ειρήνη Καλαμπόκη και Ειρήνη Φίντζου, που επίσης έδωσαν τον καλύ-
τερό τους εαυτό για να έρθει το πετυχημένο αποτέλεσμα.  
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Την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουα-
ρίου 2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 663 ευρώ
τον μήνα ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι κα-
ταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο, ενέκρινε τη Δευτέρα το
υπουργικό συμβούλιου, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυ-
πουργό.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβού-
λευσης στην οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί
και επιστημονικοί φορείς, η Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά., με βάση
τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, τις αντοχές της οικονομίας και
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων αλλά και τη διεθνή συ-
γκυρία.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χα-
τζηδάκης, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά ύφεση εξαι-
τίας των επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία ήρθε σε συνέχεια
της οικονομικής κρίσης. Μέλημα της κυβέρνησης με την απόφαση
για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουα-
ρίου του 2022, αλλά και με τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών ει-
σφορών - που οδήγησε σε πρόσθετη αύξηση του εισοδήματος των
εργαζομένων κατά 1,6 % - είναι να στηρίξει την αγοραστική δύ-
ναμη των εργαζομένων χωρίς να θέσει σε κίνδυνο επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δια-
βούλευσης, δίνουμε μια συνετή αύξηση που δεν βάζει εμπόδια
στην ανοδική τροχιά της οικονομίας και επιπλέον διατηρεί τον κα-
τώτατο μισθό στο μέσο του πίνακα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από εκεί και πέρα, εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να συμφωνήσουν καλύτερες αμοιβές με τις Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφουν σε επιχειρησιακό, κλα-
δικό ή εθνικό επίπεδο. Γνωρίζω βεβαίως ότι η αύξηση αυτή δεν
λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων. Ακολουθούμε όμως το
δρόμο της σύνεσης μέχρι να ξεπεραστούν οι συνέπειες της παν-
δημίας στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Και είμαι
βέβαιος ότι η πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί σε αύξηση των
επενδύσεων και άνοδο του οικονομικού επιπέδου της χώρας, είναι
η μόνη που πραγματικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτε-
ρες αμοιβές, πράγμα που θα πιστοποιηθεί στις διαδικασίες που
θα ακολουθήσουν από το 2022 και μετά».

Η απόφαση 
Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου

2022 είναι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «η χρυσή τομή
που επελέγη προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα επιχειρή-
σεων που βρίσκονται σε οριακό σημείο. Η απόφαση ελήφθη με
γνώμονα την εξέλιξη της οικονομίας κατά τη διετία 2019 - 2020
(δεδομένου ότι η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού
έγινε στις αρχές του 2019) και τις προβλέψεις διεθνών και εγχώ-

ριων οργανισμών και ινστιτούτων για την ανάπτυξη της οικονομίας
το 2021 και το 2022». Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (αλυσωτοί δείκτες όγκου
με εποχική με ημερολογιακή διόρθωση), το ΑΕΠ το 2018 ήταν
180,068 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 λόγω της κρίσης του κορωνοϊού
διαμορφώθηκε σε 168,737 δισ. ευρώ. Δηλαδή, ήταν μειωμένο κατά
6,29%, σε σχέση με το 2018, εξαιτίας κατά κύριο λόγο των επι-
πτώσεων της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι η ύφεση το 2020 ήταν
8,2%.

Οι προβλέψεις διεθνών και εγχώριων φορέων συγκλίνουν σε
ισχυρά ποσοστά ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και, κυρίως, το 2022
(ενδεικτικά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή +4,3% το 2021, +6% το 2022,
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: +3,3% το 2021, +5,4% το 2022, Τρά-
πεζα της Ελλάδος: +4,2% το 2021, +5,3% το 2022).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα για τη διετία 2019
- 2020 (σωρευτική ύφεση 6,29%) και τις εκτιμήσεις για το 2021
(ανάπτυξη 3,3% - 4,3%), η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου του 2022, μια λε-
λογισμένη, όπως αναφέρει, αύξηση, η οποία αντανακλά τις μέχρι
τώρα επιδόσεις, αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας και δε βά-
ζει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Οι προ-
βλέψεις για την ανάπτυξη το 2022 (5,3% - 6%) οι οποίες είναι
ακόμη πιο ευνοϊκές, θα ληφθούν υπόψη προφανώς, μαζί με τα
απολογιστικά στοιχεία που θα υπάρχουν τότε, κατά τη διαδικασία
αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, που θα γίνει το 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αύξηση του κατώτατου μισθού σε
επίπεδα που υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας και των επι-
χειρήσεων θα απέβαινε τελικά σε βάρος των ίδιων των εργαζομέ-
νων, καθώς θα οδηγούσε σε:

Κίνδυνο για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
την πανδημία και λειτουργούν «στο όριο». Ο κίνδυνος αυτός είναι
ιδιαίτερα αυξημένος, καθώς οι κλάδοι που επηρεάστηκαν περισ-
σότερο (εστίαση κλπ) έχουν ταυτόχρονα και υψηλό  ποσοστό ερ-
γαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. 

Κίνδυνο απολύσεων ή στροφής σε αδήλωτη / υποδηλωμένη ερ-
γασία λόγω της δυσκολίας απορρόφησης της αύξησης του εργα-
σιακού κόστους εν μέσω ύφεσης.

Περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
οικονομίας, καθώς στο έντονο πλήγμα που είχε ήδη υποστεί λόγω
της οικονομικής κρίσης προστέθηκαν και οι αρνητικές συνέπειες
της πανδημίας (μείωση παραγωγικότητας κατά 6,9% και αύξηση
μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 7,9% το 2020).

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σήμερα
Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από 1/2/2019 κατώτατος μηνι-

αίος μισθός για τους υπαλλήλους ανέρχεται στα 650 ευρώ και το
ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα 29,04 ευρώ. Δεδομένου ότι

στην Ελλάδα καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό αντιστοιχεί σε 758
ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο 7613/395-18-02-2019 του υπουργείου
Εργασίας ορίστηκε ότι τα ποσά αυτά προσαυξάνονται μέχρι και
30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η
εργαζόμενος/η προ του 2012. Συνεπώς ο κατώτατος μισθός μπο-
ρεί να είναι έως και 195 ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα από 1-1-2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται
στα 663 ευρώ τον μήνα (ή 773,5 ευρώ με αναγωγή των 14 μισθών),
ενώ με τις τριετίες φθάνει έως και 198,9 ευρώ υψηλότερα. Το κα-
τώτατο ημερομίσθιο από 1-1-2022 διαμορφώνεται σε 29,62 ευρώ.

Από τον Φεβρουάριο του 2019, η αγοραστική δύναμη του κα-
τώτατου μισθού έχει αυξηθεί, αφενός εξαιτίας των αποπληθωρι-
στικών πιέσεων (-1,3% το 2020), αφετέρου λόγω της μείωσης κατά
1,63% των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουν οι εργαζόμε-
νοι (από 15,75% σε 14,12%). Για έναν μισθωτό πλήρους απασχό-
λησης που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, το συνο-
λικό όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχε-
ται σε 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3 ευρώ/έτος (14 μισθοί).

Δηλαδή, συνολικά το πραγματικό ετήσιο διαθέσιμο των μισθω-
τών πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο μι-
σθό των 650 ευρώ έχει αυξηθεί κατά περίπου 250 ευρώ τον χρόνο,
λόγω του αρνητικού πληθωρισμού και της μείωσης των ασφαλι-
στικών εισφορών και θα αυξηθεί από 1-1-2022 επιπλέον κατά 182
ευρώ με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

O K. Μητσοτάκης
Να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο κατά 2%

αποφάσισε η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη του υπουργικού Συμβου-
λίου.

«Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρή-
σεων, η Κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού κατά 2%», ανέφερε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας να
εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης.

«Όπως ξέρετε στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι Συνο-
μοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επι-
χειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτα-
του μισθού λόγω των ειδικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία.
Και πράγματι -όπως όλοι γνωρίζουμε- το Α.Ε.Π. πέρυσι μειώθηκε
περίπου κατά 8% κατά συνέπεια οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό
το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οι-
κονομίας, οι προοπτικές της, τις οποίες εμπιστεύομαι και προσω-
πικά», είπε ο κ. Μητσοτάκης. 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως αυτή η αύξηση «προφα-
νώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων». 

Αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% 

Οι εμβολιασμοί έχουν μειώσει αισθητά τις νο-
σηλείες και τους θανάτους από Covid-19 και
την επιβάρυνση στο σύστημα υγείας, τονίζει
ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Άκης
Σκέρτσος. Ο υφυπουργός συγκρίνει τα δεδο-
μένα των κρουσμάτων και των νοσηλειών με-
ταξύ του τρίτου και του τέταρτου - πιο επιθε-
τικού - κύματος της πανδημίας, από όπου
προκύπτει ότι με τον ίδιο περίπου αριθμό
κρουσμάτων σημειώνεται καταλυτική μείωση
των νοσηλειών και των θανάτων, η οποία εί-
ναι, αποτέλεσμα των εμβολιασμών και του
επιπέδου ανοσίας του πληθυσμού.

Τον Αύγουστο ανοίγει η πλατφόρμα των ρα-
ντεβού για εμβολιασμό των παιδιών 12-15

ετών, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός διευκρίνισε

πως ο εμβολιασμός των παιδιών δεν είναι υπο-
χρεωτικός λέγοντας πως «οι γονείς αποφασί-

ζουν αν θα εμβολιάσουν τα παιδιά τους». Σε
ό,τι αφορά στους εφήβους που ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών, τόνισε ότι σε σύ-
νολο 300.000 έχουν προγραμματιστεί 30.000

ραντεβού, ενώ αναφερόμενος στη μετάλλαξη
Δέλτα, σημείωσε ότι έχει κυριαρχήσει σε ένα

ποσοστό άνω του 75%-80% σε όλη την Ελ-
λάδα.

Πρόσωπα F
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ΔΗΛΑΔΗ...
Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς! Το ίδιο ισχύει σε πολιτική και αυτοδιοίκηση 
για την επιλογή των συνεργατών…


