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«Σήκωσε το γάντι» που του πέταξε ο περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης και
το επέστρεψε με πολλές αιχμές και προσωπικά για τον ίδιο, αλλά κυ-

ρίως για τις ευθύνες των κυβερνήσεων της Ν.Δ, τόσο πριν, όσο και μετά τη
διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο λόγος για τον πρώην υπουργό Υποδομών Χρ. Σπίρτζη, τομεάρχη ΚΟ του
ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε στο στόχαστρο του κ. Καχριμάνη με αφορμή το ότι επί
θητείας του στο υπουργείο, όπως είπε ο κ. Καχριμάνης, όχι μόνο δεν προ-
χώρησε κάποια διαδικασία για το τμήμα της Ιόνιας από Ιωάννινα έως Κακα-
βιά, αλλά αντιθέτως, ο κ. Σπίρτζης ενέπαιζε την τοπική κοινωνία. 
Το Σάββατο, ο κ. Σπίρτζης δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση που δέχθηκε
από τον κ. Καχριμάνη και με μακροσκελή ανακοίνωσή του, αποδίδει στον
περιφερειάρχη πολλές από τις ευθύνες της κωμικοτραγικής όπως έχει κα-
ταλήξει να είναι, κατάστασης στην υλοποίηση του άξονα της Ιόνιας και κυ-
ρίως στις κυβερνήσεις της Ν.Δ που είχαν την ευθύνη τόσο κατά τη φάση του
σχεδιασμού των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, όσο και στη μεγαλύτερη
διάρκεια υλοποίησής τους.

» 3

Πολιτική αντιπαράθεση
για το Ιωάννινα – Κακαβιά 

«Πράσινο φως» για τον 
εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών 

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία πα-
ρατηρείται στη χώρα μας και τα παιδιά αποτελούν πηγή διασπο-
ράς, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμ-
βολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Υποψηφιότητα 
με προοπτικές

Το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, τα Τρί-
καλα και η Κοζάνη θέτουν υποψηφιότητα
συμμετοχής στο μεγάλο εγχείρημα καινοτο-
μίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον
μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων
προς την ουδετερότητα του κλίματος έως το
2030.
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Η μνήμη και το χρέος 
δεν παραγράφονται     

Tους 152 εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά
στρατεύματα κατοχής στις 25 Ιουλίου του
1943 στη Μαρτυρική Μουσιωτίτσα, τίμησαν
το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της
Κυριακής, ο Δήμος Δωδώνης, η Κοινότητα
Μουσιωτίτσας και οι τοπικοί φορείς, με απα-
ρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων αποτροπής διάδοσης της covid-19.          
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Ζητούν την παραίτηση 
του προέδρου

Με τον πλέον απερίφραστο τρόπο, το ΔΣ
του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκο-
μείου Άρτας καταδικάζει τις δηλώσεις και
δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου του
ΔΣ σε ανοιχτή εκδήλωση πριν από λίγες
ημέρες στην Άρτα, όπου εξέφρασε την
αντίθεσή του στον εμβολιασμό. 
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Καύσωνας μακράς 
διαρκείας από σήμερα
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Στους «Χρυσούς 
Πρωταγωνιστές» 
της ελληνικής οικονομίας
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35 κρούσματα 
στην Ήπειρο, 
20 στα Ιωάννινα
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Επέστρεψε 
στη βάση του 
ο ΠΑΣ
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ZAGORI ΜOUNTAIN RUNNING

Υποθήκη για καλύτερη 
πορεία στο μέλλον
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ: 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 

τηλ. 2651099111, 
εξωτερικά ιατρεία 

(ραντεβού): 26510 99504, -505
Εφημερεύει τις μονές

ημέρες του μήνα 

"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": 
Λ. Μακρυγιάννη, 

τηλ. 26513 66 111 - 66881-2
Εφημερεύει τις ζυγές 

ημέρες του μήνα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Διαφημίσεων-Συνδρομών-Λογιστηρίου 

26510 32091
Δημοσιογραφικό τμήμα 

26510 76655, 26510 23657
FAX: 26510 31887

e-mail: ele@ele.gr web site: www.ele.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
TK: 45444, IΩANNINA

IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH: 

Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Δείτε και θαυμάστε, το μέγεθος της ανοη-
σίας κάποιων, που πρόλαβαν και βανδάλι-
σαν ακόμη και τα προκάτ κτίρια που προο-
ρίζονται να φιλοξενήσουν τα νηπιαγωγεία
στο παλιό Χατζηκώστα…

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας

Το αίτημα των επανορθώσεων δεν είναι ένα
απλό διμερές, διπλωματικό ζήτημα. Είναι ένα
χρέος ιστορικό της Ελλάδος προς τα θύματα της
ναζιστικής κατοχής, δηλαδή προς τους προγό-
νους μας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ, 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 51 
2651072448

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 27 
2651027870

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ιούλιος

2021

05:22

Τρίτη

27

Παντελεήμονος

Μεγαλομάρτυρος

19:41

ο καιρός....

Για την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπεται γε-
νικά αίθριος καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις
πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν
ΒΔ, ασθενείς. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα
φθάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, την Τρίτη
θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 22
έως 38 βαθμούς Κελσίου και την Τετάρτη θα
κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία:…        199
Δασοπυρόσβεση... 191
ΕΜΑΚ: ... 57880
Νοσ/μείο «Χατζηκώστα»...      66111
Παν/κο Νοσοκομείο:…           99111
ΕΚΑΒ:… 166
Κέντρο  
Δηλητηριάσεων:…      210- 7793777
Βλάβες ΔΕΗ:… 1050
ΔΕΥΑΙ:… 54500
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ      6949054500
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ.            6944000195
Αστυνομία
Άμεση δράση:… 100

Τμ. Τάξης:… 65934
Τμ. Ασφάλειας:… 65977
Τμ. Τροχαίας:… 65994
Τουριστική Αστυνομία:...         65922
Αστυνομικός 
της Γειτονιάς 23111
Εισαγγελέας 
πρωτοδικών:… 88880
ΚΕΠ:... 36668
Στρατολογία:… 46720
EXPRESS SERVICE…                  1154
INTERAMERICAN… 1158
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ… 65168
Πανεπιστήμιο: 07446

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
17 17 18 18 18 19
38 40 39 40 40 41



Θ
έση στο μείζον ζήτημα της κατα-
σκευής του άξονα της Ιόνιας οδού Ιω-
άννινα – Κακαβιά πήρε με ανακοί-

νωσή της η περιφερειακή παράταξη «Κοινό
των Ηπειρωτών» με τον επικεφαλής της Γ.
Ζάψα να τονίζει σε ανακοίνωσή του, που το
ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η κυβέρ-
νηση κοροϊδεύει τον περιφερειάρχη ή ο πε-
ριφερειάρχης τους Ηπειρώτες.

«Η ευθύνη για τη ματαίωση κατασκευής
του τμήματος Γιάννενα – Κακαβιά και της
ολοκλήρωσης της Ιόνιας οδού (Δυτικός Άξο-
νας) θα βαραίνει εσαεί τον Περιφερειάρχη
Ηπείρου και πρώην νομάρχη Ιωαννίνων. Ολι-
γώρησε ως νομάρχης επί εποχής υπερυ-
πουργού Γ. Σουφλιά (2005-2009), όταν
υπήρχε δυνατότητα άνετης χρηματοδότη-
σης. 15 χρόνια μετά, επεδίωξε την μεταβί-
βαση της αρμοδιότητας ωρίμανσης επέκτα-
σης της Ιόνιας οδού μέχρι την Κακαβιά, από
το Υπουργείο στην Περιφέρεια (Ιούλιος
2020) και πήρε την ευθύνη ως μη όφειλε για
να αποτύχει στη συνέχεια να εντάξει το έργο
στο Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που χρημα-

τοδοτούνται ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ο Ε65 βο-
ρειότερα και η ζεύξη της Σαλαμίνας, αλλά
όχι η σύνδεση της Ελλάδας με την γείτονα
Αλβανία», αναφέρεται αρχικά, για να προ-
στεθεί στη συνέχεια η εξέλιξη με τη νέα πα-
ράταση στην ολοκλήρωση της μελέτης του
δρόμου Καμπή – Πρέβεζα, σε συνδυασμό και
με τις δηλώσεις του κ. Καχριμάνη, που επέρ-
ριψε ευθύνες στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
προσωπικά στον πρώην υπουργό κ. Σπίρτζη.

«Κατά τη συνήθη τακτική του ο περιφερει-
άρχης στοχοποιεί τον πρώην υπουργό Υπο-
δομών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη ότι δεν
ολοκλήρωσε μελετητικά τη σύνδεση της
Πρέβεζας με την Ιόνια οδό και πως δεν
ασχολήθηκε με το δρόμο Γιάννενα – Κακα-
βιά, αλλά ξεχνάει πως η ΝΔ έκλεισε δυο χρό-
νια στην κυβέρνηση και τα έργα δεν  είναι
στις προτεραιότητες της. Όπως θέλει να ξε-
χνάει ποιοι συνέταξαν και υπέβαλαν το ΕΣΠΑ
2014-2020  και το ΠΕΠ Ηπείρου (κυβέρνηση
Σαμαρά και Περιφέρεια Ηπείρου) και δεν συ-
μπεριέλαβαν τότε το συγκεκριμένο έργο. 

Το "Κοινό των Ηπειρωτών" έχει ξεκάθαρη

θέση για τις οδικές υποδομές και τους οδι-
κούς άξονες, την οποία έχει διατυπώσει επα-
νειλημμένα. Υπάρχει ανάγκη συντονισμού
και διεκδίκησης για την ολοκλήρωση σημα-
ντικών  έργων ώστε να ελπίζει η Ήπειρος σε
ανάκαμψη και σύγκλιση με τις προηγμένες
περιφέρειες. Να μη δεχθούμε υποβιβασμό
της ποιότητας και των γεωμετρικών χαρα-
κτηριστικών του α/δ Γιάννενα – Κακαβιά, να
προχωρήσει άμεσα η κατασκευή της παρά-
καμψης Φιλιππιάδας και η ωρίμανση της με-
λέτης σύνδεσης με την Πρέβεζα. Επίσης, να
επισπευσθεί η δρομολόγηση των έργων της
παράκτιας ζώνης της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγου-
μενίτσας, η σύνδεση της παραλιακής με την
Εγνατία, η παράκαμψη Ηγουμενίτσας και να
μελετηθεί ενδοπεριφερειακά η διασύνδεση
και η αναβάθμιση του επικίνδυνου εθνικού
οδικού δικτύου. Ήταν στρατηγικό σφάλμα η
επιλογή της Περιφέρειας να αναλάβει την
ωρίμανση του έργου της ολοκλήρωσης της
Ιόνιας οδού, πράγμα που θα δικαιολογού-
νταν στην περίπτωση σύνδεσης της Πρέβε-
ζας με την Ιόνια και ακολούθως επέδειξε

αδυναμία και ανικανότητα παρέμβασης ώστε
να ενταχθούν τα έργα στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανα-
κοίνωση.

«Ποιος κοροϊδεύει ποιον;»…
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Πολιτική αντιπαράθεση για το Ιωάννινα – Κακαβιά 

«Σ
ήκωσε το γάντι» που του πέταξε ο πε-
ριφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης και το
επέστρεψε με πολλές αιχμές και προ-

σωπικά για τον ίδιο, αλλά κυρίως για τις ευ-
θύνες των κυβερνήσεων της Ν.Δ, τόσο πριν,
όσο και μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από
τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο λόγος για τον πρώην υπουργό Υποδομών
Χρ. Σπίρτζη, τομεάρχη ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που βρέ-
θηκε στο στόχαστρο του κ. Καχριμάνη με
αφορμή το ότι επί θητείας του στο υπουργείο,
όπως είπε ο κ. Καχριμάνης, όχι μόνο δεν προ-
χώρησε κάποια διαδικασία για το τμήμα της Ιό-
νιας από Ιωάννινα έως Κακαβιά, αλλά αντιθέ-
τως, ο κ. Σπίρτζης ενέπαιζε την τοπική κοινω-
νία. 

Το Σάββατο, ο κ. Σπίρτζης δεν άφησε αναπά-
ντητη την επίθεση που δέχθηκε από τον κ. Κα-
χριμάνη και με μακροσκελή ανακοίνωσή του,
αποδίδει στον περιφερειάρχη πολλές από τις

ευθύνες της κωμικοτραγικής όπως έχει κατα-
λήξει να είναι, κατάστασης στην υλοποίηση
του άξονα της Ιόνιας και κυρίως στις κυβερνή-
σεις της Ν.Δ που είχαν την ευθύνη τόσο κατά
τη φάση του σχεδιασμού των αυτοκινητοδρό-
μων της χώρας, όσο και στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια υλοποίησής τους.

Αφού αρχικά αναφέρει, ότι πρόκειται για
πλήθος ανακριβειών, ψεμάτων και διαστρε-
βλώσεων, σημειώνει, ότι δεν αισθάνεται την
ανάγκη να απολογηθεί για τις διαχρονικές ευ-
θύνες της Πολιτείας απέναντι στην εγκαταλε-
λειμμένη Ήπειρο. 

«Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ
στις για πολλές δεκαετίες Περιφερειακές αρ-
χές 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 έκα-
ναν τουλάχιστον από το 1974.

Αυτό που γνωρίζει κάθε πολίτης της Ηπείρου
και της Δυτικής Ελλάδας είναι πως εκτός από
την μικροπολιτική και τον παλαιοκομματισμό
που είναι διάχυτος και διαπερνά τις πολλές τε-
τραετίες που κυβερνούν την χώρα και την πε-
ριφέρεια Ηπείρου, εκτός της κατάκτησης όλων
των  πρωταθλημάτων στις εξαγγελίες, στα τα-
ξίματα, στον σχεδιασμό και την παρακώλυση
έργων -στη λογική «Μετσόβου»-, δεν έχουν πα-
ραδώσει κανένα έργο στρατηγικής σημασίας
και πολλές φορές έχουν σταθεί  εμπόδιο και
στον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση έργων
στρατηγικής σημασίας», αναφέρει αρχικά ο κ.
Σπίρτζης.

«Λογικές Μετσόβου»
Στη συνέχεια, ο κ. Σπίρτζης τονίζει, ότι τα δι-

ευρωπαϊκά δίκτυα δε συζητήθηκαν, ούτε απο-
φασίστηκαν στην τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί
ημερών ΝΔ και υπουργίας του Γ. Σουφλιά.

«Οι κακές γλώσσες – της δικής σας κομματι-
κής παράταξης –  λένε ότι το τμήμα Γιάννενα-
Κακκαβιά δεν εντάχθηκε στην Ιόνια οδό, εξαι-
τίας των διαφωνιών που είχε η “ομάδα Μετσό-

βου” συμπεριλαμβανομένου του Περιφερει-
άρχη με τον τότε Υπουργό της ΝΔ κ. Σουφλιά,
για την όδευση του δρόμου», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.

Ερωτήματα
Επί του άξονα Ιωάννινα – Κακαβιά ο κ. Σπίρ-

τζης απευθύνει μία σειρά ερωτημάτων προς
τον κ. Καχριμάνη και την περιφέρεια Ηπείρου,
βάζοντας στο… φόντο τη Ν.Δ και την κυβέρ-
νηση.

«Σήμερα μετά από δύο χρόνια πλήρους ακι-
νησίας, συνεχίζετε να κοροϊδεύετε τους πολί-
τες.

Στην ανακοίνωση σας αναφέρετε και προκύ-
πτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

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

Σε ποια φάση παραδώσατε την μελέτη;
Ποιος την ελέγχει; Ποιος ο προϋπολογισμός
του έργου; Ποια τα αποτελέσματα της μελέ-

της κόστους οφέλους; Τι διατομή προβλέπεται
μετά την μελέτη κόστους οφέλους, σύμφωνα
με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς; 

Γιατί δεν πηγαίνετε σε «πολιτική διαπραγμά-
τευση», όπως λέτε πως κάνατε για τον Ε65 και
τον ΒΟΑΚ, και για τη χρηματοδότηση του αυ-
τοκινητοδρόμου «Γιάννενα Κακκαβιά»;

Σας ενημερώνουμε ότι πάλι οι κακές γλώσ-
σες της παράταξής σας λένε, ότι θέλετε να επι-
στρέψετε τη μελέτη για την ωρίμανση του έρ-
γου, στο υπουργείο Υποδομών…

Γιατί έχετε λίγα χρήματα για τις υποδομές,
αφού έχετε το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, 37
δις μαξιλάρι, χαμηλά επιτόκια, την κυβέρνηση
και την περιφέρεια;  Γιατί απευθυνθήκατε στην
Επίτροπο Μεταφορών όταν αυτή δεν είναι
υπεύθυνη για την χρηματοδότηση των έργων;
Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στους πολίτες; Ότι
δύο χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα και δεν προ-
βλέπεται να κάνετε, μιας και οι προτεραιότη-
τες της Κυβέρνησής σας είναι άλλες», αναφέ-
ρει ο κ. Σπίρτζης στην απάντησή του.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Ζητούν την παραίτηση
του προέδρου

Μ
ε τον πλέον απερίφραστο
τρόπο, το ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων του νοσοκο-

μείου Άρτας καταδικάζει τις δηλώ-
σεις και δημόσιες τοποθετήσεις του
προέδρου του ΔΣ σε ανοιχτή εκδή-
λωση πριν από λίγες ημέρες στην
Άρτα, όπου εξέφρασε την αντίθεσή
του στον εμβολιασμό. 

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του
προέδρου του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο
στην τοπική κοινωνία και λόγω της
θέσης του κ. Πασιά με την ιδιότητα
του προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου,
αλλά και ως διευθυντή παιδιάτρου. 

Παράλληλα, η διοίκηση της 6ης
ΥΠΕ έχει ζητήσει από τη διοίκηση του
νοσοκομείου, να κινήσει τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες για τον πειθαρ-
χικό έλεγχο τόσο του παιδιάτρου και
προέδρου των εργαζομένων, όσο και
σε βάρος ενός ακόμη ιατρού, που
φέρεται στην ίδια εκδήλωση, να
απευθύνθηκε στους πολίτες, λέγο-
ντας, να μη δεχτούν να γίνουν πει-
ραματόζωα, κάνοντας το εμβόλιο.

Το ΔΣ του Συλλόγου με ανακοί-
νωσή του, την οποία υπογράφουν ο
αντιπρόεδρος Δημ. Χρηστάκης και η
Γεν. Γραμματέας Β. Αμπελογιάννη,
τονίζει, ότι οι απόψεις αυτές είναι κα-
θαρά προσωπικές και δεν αποτελούν
θέσεις του Συλλόγου για το ζήτημα
των εμβολίων, προσθέτοντας, ότι ο
κ. Πασιάς οφείλει να πράξει τα δέο-
ντα, δηλαδή να υποβάλλει την πα-
ραίτησή του από το ΔΣ του Συλλό-
γου. Διευκρινίζει ακόμη, ότι ο κ. Πα-
σιάς δεν είχε κάνει κοινωνούς τα
μέλη του ΔΣ το προηγούμενο διά-
στημα για τις θέσεις του αυτές.

«Ως προς το επιστημονικό τους μέ-
ρος οι δηλώσεις αυτές θα κριθούν
τόσο από την επιστημονική κοινό-
τητα όσο και από τα αρμόδια όργανα
της ιατρικής κοινότητας. Σε ότι
αφορά όμως στο Σύλλογο των εργα-
ζομένων, θέλουμε να τονίσουμε ότι
είναι καταδικαστέες και απαράδε-
κτες, δημιουργούν σύγχυση στους
εργαζομένους αλλά και στους πολί-
τες της Άρτας και οδηγούν σε άλ-

λους δρόμους, μακριά από το οργα-
νωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και τα
συμφέροντα των εργαζομένων αλλά
και της κοινωνίας. Θεωρούμε αυτο-
νόητο ότι ο κ. Πασιάς δεν μπορεί
πλέον να εκπροσωπεί από την θέση
του Προέδρου το ΔΣ του Συλλόγου
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και
στα ΚΥ Άρτας και τον καλούμε να
πράξει τα δέοντα.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων, όπως
και το σύνολο του υγειονομικού κι-
νήματος, από την πρώτη στιγμή, εί-
χαμε και έχουμε ταχθεί υπέρ του εμ-
βολιασμού όχι μόνο των υγειονομι-
κών, αλλά πρώτα από όλα των ευπα-
θών ομάδων, των πολιτών μεγάλης
ηλικίας και γενικότερα όλης της κοι-
νωνίας. Τα εμβόλια είναι κατάκτηση
της παγκόσμιας ιατρικής με τεράστια
οφέλη στην εξάλειψη ή τον περιορι-
σμό θανατηφόρων λοιμωδών νοση-
μάτων», σημειώνεται.

Απέναντι στην 
υποχρεωτικότητα

Στο δεύτερο σκέλος της ανακοίνω-
σης, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων αναφέρεται στη νομοθέτηση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού στις δο-
μές υγείας, με την πρόβλεψη της
αναγκαστικής άδειας άνευ αποδοχών

για όσους δεν εμβολιαστούν.
«Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση

πρωτίστως διχάζει και επιχειρεί να
μετακυλήσει στους υγειονομικούς
και το λαό τις δικές της ευθύνες για
όλα αυτά που δεν έκανε και για την
καθυστέρηση των εμβολιασμών και
για την τραγική διαχείριση της παν-
δημίας. Είμαστε ενάντια στην υπο-
χρεωτικότητα, την ποινικοποίηση ή
την εξαγορά του εμβολιαστικού δι-
καιώματος. Απολύσεις και στερήσεις
μισθού δεν θα περάσουν.

Η απάντηση στην πανδημία δεν
μπορεί να είναι ούτε μόνο η υποχρε-
ωτικότητα του εμβολιασμού, ούτε
όμως και ο σκοταδισμός, οι θεωρίες
συνωμοσίας και η επιστροφή στον
μεσαίωνα.  

Σε σχέση με τον εμβολιασμό, απαι-
τούμε:

πρόγραμμα μαζικού και δωρεάν
εμβολιασμού, με όλα τα διαθέσιμα
εμβόλια

ενίσχυση της ΠΦΥ και των Νοσοκο-
μείων του ΕΣΥ, αναγκαίες προσλή-
ψεις στις εμβολιαστικές δομές και
ασφάλεια στη μεταφορά και διατή-
ρηση τους

εξαντλητική ενημέρωση, απαντή-
σεις στα υπαρκτά ερωτήματα και
ανησυχίες, εκστρατεία με βάση τα
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα».
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Ειδικός ιατρικός 
εξοπλισμός στο ΠΓΝΙ

H δωρεά PET CT από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στα Νο-
σοκομεία Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου
και Λάρισας ήταν ένα από τα θέματα που παρουσίασε στο
υπουργικό συμβούλιο τη Δευτέρα η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας.

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων/υπολογιστική τομο-
γραφία (PET/CT) αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία στον
χώρο της μοριακής ιατρικής, συνεχώς και ταχέως εξελισσό-
μενη και βρίσκει πολλές εφαρμογές στη Νευρολογία, την
Καρδιολογία και κυρίως την Ογκολογία. Στα δημόσια νοσο-
κομεία της χώρας λειτουργούν, ήδη, 9 μηχανήματα PET/CT.

Με τη δωρεά της προμήθειας τεσσάρων νέων μηχανημά-
των PET/CT του Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος (ΙΣΝ) τα Νοσο-
κομεία των Ιωαννίνων, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης
και του Ηρακλείου θα εξοπλιστούν με υπερσύγχρονο ιατρικό
εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί ένα ακόμα βήμα
για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα του δη-
μόσιου συστήματος υγείας.

Η δωρεά, εκτός της προμήθειας των μηχανημάτων περι-
λαμβάνει και τη χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση και υλο-
ποίηση των κατάλληλων υποδομών για την εγκατάσταση και
λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.

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

«Πράσινο φως» για τον 
εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών 

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων στην παιδική και εφηβική ηλι-
κία παρατηρείται στη χώρα μας και τα παιδιά αποτελούν πηγή
διασποράς, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμ-
βολιασμών 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 γνωστοποίησε
πως με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμ-
βολιασμό παιδιών 12-15 ετών.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών μίλησε
για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna που έχουν εγκρι-
θεί για τον εμβολιασμό των παιδιών, τονίζοντας ότι είναι απο-
τελεσματικά και ασφαλή. Είπε ότι η ανεπιθύμητη ενέργεια
περικαρδίτιδας, μυοκαρδίτιδας στα παιδιά είναι σπάνια - στην
Αμερική έχουμε 18 περιπτώσεις σε 1 εκατ. εμβολιασθέντων.

Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ανέμελο, χρειάζεται με-
γάλη προσοχή, η μετάλλαξη Δέλτα έχει αλλάξει τα επιδη-
μιολογικά δεδομένα και απειλεί κυρίως τους ανεμβολία-
στους, τόνισε η κ. Θεοδωρίδου.

Αναφορά στη Βουλή 
για τις διώξεις 
σε βάρος εκπαιδευτικών

ΣΤην επιστολή της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, με την οποία γνωστο-
ποιείται πως ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του 1ου Γυ-
μνασίου Ιωαννίνων διώκονται από γονείς επειδή απέτρεψαν
την είσοδο μαθητών λόγω απουσίας self-test, κατέθεσε ως
κοινοβουλευτική αναφορά η Μερόπη Τζούφη.

Όπως σημειώνεται στη επιστολή, οι δύο εκπαιδευτικοί ακο-
λούθησαν πλήρως τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας σχε-
τικά με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στο
πλαίσιο αυτό, η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά
από το υπουργείο να εκδώσει άμεσα τις απαραίτητες απο-
φάσεις που σχετίζονται με τη νόμιμη υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών, όπως και την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου
στην εκδίκαση της υπόθεσης.

35 κρούσματα στην
Ήπειρο, 20 στα Ιωάννινα

35 νέα κρούσματα ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ στην
Ήπειρο, εκ των οποίων τα 20 στα Ιωάννινα. Αναλυτικά, τα
κρούσματα κατανέμονται ως εξής στην Ήπειρο: Ιωάννινα
20, Άρτα 4, Πρέβεζα 6 και Θεσπρωτία 5. Σε σύνολο χώρας,
ανακοινώθηκαν 2.070 νέα κρούσματα, πέντε νέοι θάνατοι
ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξήθηκε στους 147.



Τ
ο Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, η Καλα-
μάτα, τα Τρίκαλα και η Κοζάνη θέ-
τουν υποψηφιότητα συμμετοχής στο

μεγάλο εγχείρημα καινοτομίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον μετα-
σχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων
προς την ουδετερότητα του κλίματος
έως το 2030.

Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, η επονο-
μαζόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή – Mission
Board «100 climate neutral cities by 2030»
αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διακυβέρ-
νησης, χρηματοδότησης και υποστήριξης
των 100 πόλεων που τελικά θα επιλεγούν. 

Καθώς η επιλογή των 100 πόλεων θα
προκύψει μετά από απαιτητική αξιολό-
γηση, η άρτια προετοιμασία των ελληνι-
κών υποψήφιων δήμων είναι καθοριστικής
σημασίας. Η Γενική Γραμματεία Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Αποστολή προετοιμάζουν τις ελληνικές
συμμετοχές από τον Απρίλιο του 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε
τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του γενι-
κού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπα-
κογιάννη, του αναπληρωτή γενικού διευ-
θυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότη-
τας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (DG Move), Matthew Baldwin, των
εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Αποστολής,
Μαρίας Βασιλάκου και Χρύση Νικολαΐδη,
της αρμόδιας της ευρωπαϊκής πολιτικής,
Laura Hetel και των δημάρχων των υπο-
ψήφιων πόλεων.

Κατά την τηλεδιάσκεψη ο Ευθύμιος
Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι «η ελλη-
νική κυβέρνηση έχει ήδη εντάξει στο πρό-
γραμμά της έργα μεγάλης κλίμακας που

απευθύνονται σε δήμους και ιδιώτες με
στόχο την κλιματική ουδετερότητα, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ 21-27, από το
Πράσινο Ταμείο, από το Πρόγραμμα Αντώ-
νης Τρίτσης καθώς και από τα επικείμενα
Εξοικονομώ, Διατηρώ, Ανακαινίζω, Διαβιώ,
Ηλέκτρα κλπ».

Ο Matthew Baldwin χαιρέτισε την πρω-
τοβουλία των πέντε ελληνικών πόλεων να
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής των
100 κλιματικά ουδέτερων πόλων μέχρι το
2030 τονίζοντας ότι «οι συγκεκριμένες πό-
λεις διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
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 Συμφωνίας».

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα καλύψει τις
ανάγκες επανασχεδιασμού και αναζωογό-
νησης των αστικών περιοχών με αναμενό-
μενα αποτελέσματα τη βελτίωση της ποι-
ότητας και της αισθητικής του αστικού πε-
ριβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης
και της ποιότητας των κτιρίων, του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος του υπαί-
θριου δημόσιου χώρου, τη μείωση παρα-
γωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακι-
νήσεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των αστικών περιοχών.

Τέλος, η υλοποίηση όλων των δράσεων
θα συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες
πρωτοβουλίες και πολιτικές της ΕΕ (Ευρω-
παϊκά Προγράμματα που ήδη τρέχουν π.χ.
ΣΒΑΚ) με συνολικό παρονομαστή την Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι πόλεις που θα επιλεγούν, θα συμμε-
τάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο

ολιστικών παρεμβάσεων με καθορισμένο
προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα τα 10
χρόνια. Οι φιναλίστ θα έχουν την ευκαιρία
να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα
τους (city re-branding) και μέσω των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, θα μπο-
ρούν να υλοποιήσουν επενδύσεις μεγά-
λης κλίμακας, δημιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας.

Τελικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Απο-
στολής είναι οι 100 επιλεγμένες πόλεις να
συνεργαστούν μεταξύ τους και να λει-
τουργήσουν ως πρότυποι κόμβοι καινοτο-
μίας για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
πόλεις, αναπτύσσοντας ένα αποθετήριο
καλών πρακτικών από επιτυχημένα έργα
και επενδύσεις πλήρους κλίμακας.

Υποψηφιότητα με προοπτικές 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Διαφωνούν με την παροχή
κινήτρων για τους 
κατ’ οίκον εμβολιασμούς

Την έκπληξή τους στην πρόσφατη ανακοί-
νωση του υπουργού Υγείας σχετικά με τα κίνη-
τρα και τις επιπλέον απολαβές σε φαρμακοποι-
ούς και ιδιώτες ιατρούς, που θα διενεργούν εμ-
βολιασμούς κατ’ οίκον εκφράζει το Σωματείο
Γενικών Ιατρών ΕΣΥ Ιωαννίνων με ανακοίνωσή
του. Σε αυτήν κάνει λόγο ευθεία υποτίμηση των
προσπαθειών των επαγγελματιών υγείας του
ΕΣΥ, που επιβεβαιώνει εμμέσως και τις πολλές
ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό. Αναλυτικά στην
ανακοίνωση αναφέρεται:

«Mε έκπληξη ακούσαμε τις ανακοινώσεις του
Υπουργού Υγείας για τα οικονομικά κίνητρα σε
φαρμακοποιούς για τα ραντεβού των εμβολια-
σμών αλλά και για την αναθεωρημενη προς τα
άνω αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εμβολια-
σμούς στο ιατρείο αλλά και σε κατ’ οίκον επι-
σκέψεις. Είναι δεδομένο ότι οι ιατροί του ΕΣΥ
έχουν υλοποιήσει ήδη το αρχικό, το μεγαλύ-
τερο και πιο δύσκολο κομμάτι της εμβολιαστι-
κής διαδικασίας, ενώ οι ιατροί των Κέντρων
Υγείας (Κ.Υ.) δεν αποζημιώνονται για τις υπηρε-
σίες τους στα εμβολιαστικά κέντρα για τα απο-
γευματινά ωράρια των καθημερινών κάτι που
σαφώς έρχεται σε αντίφαση με τους σχεδια-
σμούς του Υπουργείου για την αποζημίωση των
συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα. Η φιλοδοξία
του Υπουργείου ότι μέσω οικονομικών κινήτρων
οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες θα ενημερώσουν
σωστά και τους πιο δύσπιστους πολίτες αν μη
τι άλλο υποτιμά την έως τώρα προσπάθεια των
επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ, ενώ ταυτό-
χρονα είναι η καλύτερη απόδειξη για τις ελλεί-
ψεις του ΕΣΥ σε έμψυχο δυναμικό. Η θέση μας
ως Σωματείο είναι σταθερή και αδιαπραγμά-
τευτη: ενίσχυση του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) με προσωπικό και απο-
ζημίωση των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ και
στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στα
Κ.Υ».

Χ
αρακτηριστικά ενός ιστορικού καύσωνα, όχι τόσο για τις
πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που έτσι κι αλλιώς αναμένο-
νται, όσο για τη διάρκειά της, που αναμένεται να φτάσει τις

10 ημέρες, θα έχει η περίοδος που ξεκινά από σήμερα Τρίτη και
αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 5 Αυγούστου. 

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για μία εξαιρε-
τικά δύσκολη κατάσταση, με όλα σχεδόν τα μοντέλα να συμφω-
νούν, ότι και πανελλαδικά, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ο υδράρ-
γυρος από σήμερα, θα αρχίσει να σκαρφαλώνει, ξεπερνώντας τους
38 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες όμως, αναμένεται να ξεπεράσει

τους 40 βαθμούς με την ελάχιστη θερμοκρασία τη νύχτα να μην
πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς, όπως ανέφερε ο καθηγητής
μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άρης Μπαρτζώκας.
Οι θερμοκρασίες αυτές όπως είπε, δεν είναι περίεργες ή πρωτό-
γνωρες για την εποχή, όμως εκείνο που χαρακτηρίζεται 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 
από την Πολιτική Προστασία 

Οδηγίες προς τους πολίτες δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, ενόψει της αισθητής ανόδου της θερμοκρασίας από
σήμερα, λόγω των θερμών αέριων μαζών που κινούνται από τη βό-
ρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμο-
κρασιών, εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπα-

θείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέ-
ρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξά-
ντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των
υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρα-
σίες, συνιστάται στους πολίτες:

- Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά
από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή
ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώ-
ρους 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 εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας
τα συνθετικά υφάσματα.

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

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

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά,
καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νο-
σήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Καύσωνας μακράς διαρκείας από σήμερα
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Σ
τον Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Άρτας οδηγήθηκε ένας
48χρονος ημεδαπός που κα-

τηγορείται για το αδίκημα του βια-
σμού ανήλικης και συγκεκριμένα
της 13χρονης κόρης του! 

Σε βάρος του συλληφθέντος εκ-
κρεμούσε ένταλμα σύλληψης από
την Ανακρίτρια Πρωτοδικείου Άρτας
εδώ και πολλούς μήνες, για τα αδι-
κήματα του βιασμού και γενετήσιων
πράξεων σε βάρος της ανήλικης κό-
ρης του. Σχεδόν πριν από ένα χρόνο
στην Άρτα, η ανήλικη κόρη του που
ζούσε με τον πατέρα της, κατέφυγε
στις Αρχές και κατήγγειλε πως
έπεσε θύμα βιασμού από τον πα-
τέρα της! 

Η εξέταση από ιατροδικαστή επι-
βεβαίωσε και ιατρικά την καταγγε-
λία, αλλά οι έρευνες για τον εντο-
πισμό και τη σύλληψη του δράστη
απέβησαν άκαρπες, αφού φέρεται
να είχε καταφύγει στη Βουλγαρία.
Πριν λίγες ημέρες, στην Αστυνομία
της Άρτας έφτασε η πληροφορία,

ότι ο πατέρας της κοπέλας είχε επι-
στρέψει στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας
την πληροφορία, ότι ο φερόμενος
ως δράστης κρυβόταν στο σπίτι του,
πραγματοποίησαν έρευνα το μεση-
μέρι του Σαββάτου σε αυτό, παρου-
σία δικαστικού λειτουργού, όπου
εντοπίστηκε και συνελήφθη. Επι-
πλέον, εντός του σπιτιού όπως ανα-

φέρει το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ
βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και
κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά,
ένας σουγιάς και ένα μαχαίρι κυνη-
γητικού τύπου και σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για παρά-
νομη οπλοκατοχή. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ζητούν την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων από την κυβέρνηση
Μ

ε τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά συ-
ναντήθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΑΥΝΙ
σε μία συνάντηση στην οποία τέθηκαν θέματα

που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ιωαννίνων. Στη συνάντηση έγινε
εκτενής αναφορά στο ζήτημα της επέκτασης του 

επιδόματος παραμεθορίου και στην περιοχή, τονίζο-
ντας ιδιαιτέρως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο
η σημερινή κυβέρνηση είχε στηρίξει και υποστηρίξει με
ιδιαίτερη θέρμη κατά το πρόσφατο παρελθόν από την
θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Μεταφέραμε επίσης το κλίμα που επικρατεί ανά-
μεσα στους συναδέλφους μας οι οποίοι, ειδικά τα τε-
λευταία δυόμιση χρόνια, έχουν επιφορτιστεί σχεδόν τα
πάντα, ενώ στον αντίποδα η κυβέρνηση  όλο αυτό το
διάστημα δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύ-
σεις της.

Ο κ. υφυπουργός αφού αναγνώρισε την σημαντική
συμβολή του αστυνομικού προσωπικού στην αντιμε-
τώπιση κρίσιμων ζητημάτων και λαμβάνοντας υπόψη
όσα του επισημάνθηκαν, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει

αυτά τα ζητήματα και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα
υπάρξει σχετική ενημέρωση», καταλήγει η ανακοίνωση
της ΕΑΥΝΙ.
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17 παραβάσεις 
των μέτρων το Σάββατο

Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βε-
βαιώθηκαν το Σάββατο από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερεια-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (17) παραβάσεις. 

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: 
➢ (15) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισά-

ριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής:
• 2 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
• 4 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
• 6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
• 3 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
➢ (2) παραβάσεις σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού εν-

διαφέροντος στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Θεσπρωτίας,
όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα των (300) ευρώ για μη αναγραφή του
μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών στον εσωτερικό χώρο. 

Συλλήψεις φυγόποινων
Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στα Ιωάννινα, από αστυνομι-

κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων ένας ημεδαπός φυ-
γόποινος.  

Ειδικότερα, σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές απο-
φάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πρέβεζας και του Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, συνολικής ποινής φυλάκισης
-10- μηνών για κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων
και εκρηκτικών. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγου-
μενίτσας εντόπισαν την Παρασκευή στην περιοχή της Ηγουμενί-
τσας και συνέλαβαν έναν ημεδαπό φυγόποινο, σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Εφετείου Κέρκυρας,  σύμφωνα
με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -16- ετών και χρη-
ματική ποινή -100.000- ευρώ, για συμμετοχή σε εγκληματική ορ-
γάνωση διακίνησης ναρκωτικών, πράξεις που έγιναν στην Κέρκυρα
από τον Μάρτιο του 2018 και έπειτα.

Θρήνος στην Πρέβεζα για τον
14χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Θλίψη και οδύνη σκόρπισε στην κοινωνία της Πρέβεζας ο χαμός
ενός 14χρονου στην άσφαλτο το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν δί-
κυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 42χρονος ημεδαπός και
στην οποία επέβαινε ο 14χρονος ημεδαπός, ανιψιός του εξετράπη
της πορείας της και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα το θα-
νάσιμο τραυματισμό του 14χρονου συνεπιβάτη. Προανάκριση
ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας

Συνελήφθη στην Άρτα για τον 
βιασμό της ανήλικης κόρης του

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

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενεργώ-

ντας στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την απο-
τροπή εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα,
συνέλαβαν σήμερα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου
στην περιοχή της Κεστρίνης Θεσπρωτίας δύο άτομα. 

Πρόκειται για αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων
σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για κατοχή,
μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη είσοδο
στη χώρα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.  

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγο-
ρούμενους να κινούνται πεζή και τους ακινητοποίησαν

προκειμένου να τους ελέγξουν, ενώ συνεργός τους
τράπηκε σε φυγή εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και το
δασώδες της περιοχής. 

Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν με δύο ταξιδιωτι-
κούς σάκους (31) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συ-
νολικού βάρους (33) κιλών και (260) γραμμαρίων, ενώ
κατασχέθηκε επίσης ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι («πε-
ταλούδα») που κατείχε ένας εκ των συλληφθέντων. 

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρ-
κωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας,
ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας. 

Μετέφεραν 33 κιλά κάνναβης
Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Κεστρίνη
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O
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου διορ-
γάνωσε το διήμερο 22 και 23

Ιουλίου, δύο ενημερωτικές ημερίδες
στα Γρεβενά και τα Ιωάννινα με
στόχο, την παρουσίαση των δράσεων
προστασίας και ενίσχυσης της βιο-
ποικιλότητας, που υλοποιεί στο πλαί-
σιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φο-
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βό-
ρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών, ειδών
και οικοτόπων» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανά-
πτυξη, ΕΣΠΑ 2014 - 2020» (ΕΠ-ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ).

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν από
τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης τα
Πακέτα Εργασιών που περιέχει η συ-
γκεκριμένη Πράξη, και τα οποία περι-
λαμβάνουν δράσεις δικτύωσης και
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, δράσεις
παρακολούθησης ειδών, διαχειριστι-
κές δράσεις και δράσεις επέμβασης
στη φύση καθώς και δράσεις προβο-
λής και ανάδειξης του Εθνικού Πάρ-
κου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κά-
ποιες καινοτόμες δράσεις για την
ελάττωση των συγκρούσεων ανθρώ-
που - ειδών άγριας πανίδας όπως η
δημιουργία ομάδας απώθησης αρκού-
δων, με την απόκτηση ειδικά εκπαι-
δευμένων σκύλων, καθώς και η δημι-
ουργία ομάδας ανίχνευσης δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων επίσης με την
απόκτηση ειδικά εκπαιδευμένου σκύ-
λου. 

Επιπλέον, στις ημερίδες παρουσιά-
στηκαν από τον Επικ. Καθηγητή Κων-
σταντίνο Σωτηρόπουλο του Τμήματος
Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, τα πρώτα αποτε-
λέσματα της διερεύνησης της κατα-
νομής του Μακεδονικού Τρίτωνα (Trit-
urus macedonicus) στο Εθνικό Πάρκο,

που υλοποιείται στα πλαίσια του Πα-
κέτου Εργασιών 3.5: «Διερεύνηση της
κατανομής και της κατάστασης διατή-
ρησης του είδους προτεραιότητας
(κοινοτικού ενδιαφέροντος) Triturus
macedonicus και των ενδιαιτημάτων
του, στην Προστατευόμενη Περιοχή
του Πάρκου Βόρειας Πίνδου»

Τέλος, παρουσιάστηκε από τον Δρ.
Αλέξιο Γιαννακόπουλο, μέλος της
Ερευνητικής Ομάδας Οικολογίας της
Άγριας Φύσης, Ζωονόσων και GIS, του
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, η δράση ενίσχυ-
σης της αποτελεσματικής λειτουργίας
του Δικτύου Σκύλων Φύλαξης κοπα-
διών. 

Όπως τονίστηκε τόσο από τον Πρό-
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου Δρ. Γεώργιο Μαλλίνη,
όσο και από τους  βουλευτές Μαρία
Κεφάλα και Σταύρο Καλογιάννη αντί-
στοιχα, που τίμησαν με την παρουσία
τους την ημερίδα στα Ιωάννινα, καθώς
και από όλους τους εκπροσώπους της

τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετεί-
χαν στις δύο ημερίδες, ο Φορέας Δια-
χείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, υλοποιώντας όλα αυτά τα
χρόνια ένα πολυδιάστατο έργο, έχει
κατορθώσει να επιτύχει 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 χαρα-
κτηριστικά ο κ. Μαλλίνης, ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου, συγκαταλέγεται ξεκάθαρα
στους Φορείς Διαχείρισης με τις καλύ-
τερες επιδόσεις όσον αφορά στην
απορρόφηση πόρων και υλοποίηση
ποικίλων χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων διαχρονικά.

Οι ημερίδες, ολοκληρώθηκαν με το-
ποθετήσεις των παρευρισκόμενων και
υποβολή ερωτημάτων προς τη διοί-
κηση και τα στελέχη του Φορέα Δια-
χείρισης που οδήγησαν στη διεξαγωγή
γόνιμου και εποικοδομητικού διαλό-
γου.

Καινοτόμες δράσεις για την
προστασία των οικοσυστημάτων

Να «τρέξουν» πιο γρήγορα 
οι διαδικασίες για τους Φορείς
Στην ημερίδα του Φορέα του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ο Στ. Καλογιάννης

Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, με θέμα: «Δράσεις προστα-
σίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο»,
παραβρέθηκε ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος στον χαιρε-
τισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Με χαρά συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα, καθώς μετείχα
ενεργά στη δημιουργία του Φορέα, από τα πρώτα βήματά
του. Θυμάμαι τις έντονες συζητήσεις και τις πολλές αντιδρά-
σεις που υπήρχαν όταν τον σχεδιάζαμε. Όμως ο Φορέας στή-
θηκε, στελεχώθηκε, έχει σημαντικό έργο να παρουσιάσει και
τώρα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο καθώς, όπως όλοι οι
Φορείς Διαχείρισης, θα περάσει στον Οργανισμό Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που δημι-
ουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρέπει να κινη-
θούν με πιο γρήγορο ρυθμό οι σχετικές διαδικασίες, τόσο για
τη διασφάλιση του προσωπικού, όσο και για λόγους προετοι-
μασίας για την αξιοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανά-
καμψης και του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027). Έχω κάνει επανει-
λημμένες συναντήσεις για το θέμα αυτό, τόσο με την πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και με την
διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα
όλες οι εκκρεμότητες θα έχουν κλείσει.

Παράλληλα, θέλω να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Proximity GECT,
που έχουμε δημιουργήσει με την Περιφέρεια Ηπείρου και Ιτα-
λούς εταίρους, έχουμε προτείνει τη συνεργασία και διεκδί-
κηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις προστατευόμενες πε-
ριοχές των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου και των Τζου-
μέρκων αφενός, και των Εθνικών Πάρκων Casentino και
Pollino της Ιταλίας αφετέρου. Οι προοπτικές είναι μεγάλες και
οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος των περιοχών,
των κατοίκων που ζουν και δραστηριοποιούνται εντός αυτών,
και της βιοποικιλότητας».

Στη Μουσιωτίτσα
Στην εκδήλωση που έγινε στη Μουσιωτίτσα, τιμώντας την

μνήμη των 152 αθώων θυμάτων που εκτελέστηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παραβρέθηκε ο Σταύρος
Καλογιάννης. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το Δήμαρχο
Δωδώνης κ. Χρ. Ντακαλέτση θέματα που απασχολούν τον
Δήμο και με κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι τον ενη-
μέρωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι με τις καλές τιμές πώλησης
του γάλακτος, αλλά εξέφρασαν την ανησυχία τους για την
αύξηση της τιμής των
ζωοτροφών. Τον ενη-
μέρωσαν επίσης ότι
αποφάσισαν να στρα-
φούν στη βιολογική
κτηνοτροφία, η οποία
έχει καλύτερες προο-
πτικές και ο Σταύρος
Καλογιάννης δήλωσε
ότι είναι στη διάθεσή
τους προκειμένου οι
σχετικές διαδικασίες
να ολοκληρωθούν το
συντομότερο δυνατό.

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

Ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα για την αιμοδοσία

Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή και
ανταπόκριση εθελοντών αιμοδοτών, στην ανοιχτή αιμοληψία
που διοργάνωσε το παράρτημα Ιωαννίνων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, με τη συνεργασία της εθελοντικής ομάδας
των Paguristas, της ΕΑΥΝΙ, του Συλλόγου Πυροσβεστικών
Υπαλλήλων, του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων , του Συλ-
λόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου Τριτέκνων. 

Η θερινή περίοδος είναι από τις πλέον δύσκολες για τα τμή-
ματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων της πόλης και ολόκληρης
της χώρας, ενώ και η πανδημία έχει επιδράσει καθοριστικά
στη μειωμένη προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών για διάφο-
ρους λόγους. 

Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών στη διοργάνωση
ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική, με τον πρόεδρο του παραρτή-
ματος Ιωαννίνων 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 δρά-
σεις.

Υποχρεωτικά δύο τεστ 
την εβδομάδα στην εστίαση

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 υπάρ-
χει η υποχρέωση της διενέργειας δύο τεστ εβδο-
μαδιαίως για το σύνολο των ανεμβολίαστων ερ-
γαζόμενων στην εστίαση. 

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί,
όπως ανέφερε ο πρόεδρος του τοπικού Σωμα-
τείου Ιδιοκτητών Καφέ Μπαρ «Παμβώτις» Χρ. Τά-
τσης υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν το απο-
τέλεσμα ενός self test και ενός rapid test την
εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί ξε-
κάθαρα εάν θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι την κά-
λυψη του κόστους, σε μία έμμεση άσκηση πίε-
σης, ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολια-
σμών και στους εργαζόμενους στην εστίαση 
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Η μνήμη και το χρέος δεν παραγράφονται 

T
ους 152 εκτελεσθέντες από τα Γερ-
μανικά στρατεύματα κατοχής στις 25
Ιουλίου του 1943 στη Μαρτυρική

Μουσιωτίτσα, τίμησαν το απόγευμα του
Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής, ο Δή-
μος Δωδώνης, η Κοινότητα Μουσιωτίτσας
και οι τοπικοί φορείς, με απαρέγκλιτη τή-
ρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
αποτροπής 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 κ.
Χρήστος Ντακαλέτσης απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, αναφερόμενος στα ιστορικά γε-
γονότα της εκτέλεσης των 152 ανθρώπων,
μεταξύ των οποίων, πολλών μικρών παι-
διών, γερόντων και γυναικών. Μεταξύ άλ-
λων, ο κ. Ντακαλέτσης ανέφερε πως: «Στην
περίπτωση της Μουσιωτίτσας, όπως και σε
πολλά άλλα χωριά που κάηκαν από τις γερ-
μανικές δυνάμεις Κατοχής σε όλη την Ελ-
λάδα, στοιχειοθετούνται νομικά, εγκλήματα
πολέμου σε πολλαπλή μορφή: Δεν εκτε-
λούνται κατόπιν δίκης, ένοπλοι, άστολοι
αντάρτες που επιτίθενται και σκοτώνουν
Γερμανούς, δεν εκτελούνται καν ύποπτοι
για επίθεση άνδρες ικανοί να φέρουν όπλα,
αλλά μη ύποπτοι ειρηνικοί πολίτες ανεξαρ-
τήτως φύλου και ηλικίας, και μάλιστα κάτω
από θηριώδεις συνθήκες, ώστε να φρίττει ο
κάθε αναγνώστης της πρόσφατης ιστορίας,
όπως τονίζει και ο Άγγλος ιστορικός Μαζά-
ουερ».

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δωδώνης, το αί-
τημα 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 προ-
κάλεσαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί με τη Διε-
θνή Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, οι

αποζημιώσεις των θυμάτων των φρικιαστι-
κών εγκλημάτων των Ναζί και η επιστροφή
των αρχαιολογικών θησαυρών που λεηλα-
τήθηκαν και εκλάπησαν από τις δυνάμεις
κατοχής, όπως τόνισε ο κ. Ντακαλέτσης,
«δεν είναι ένα απλό διμερές, διπλωματικό
ζήτημα. Είναι ένα χρέος ιστορικό της Ελλά-
δος προς τα θύματα της ναζιστικής κατο-
χής, δηλαδή προς τους προγόνους μας»… 

Και κατέληξε λέγοντας: «Πέρα από τη συ-
γκίνησή μας για τα θύματα του τόπου μας
όμως, η σημερινή μέρα μας υπενθυμίζει
την ευθύνη να προστατεύουμε την πατρίδα
μας, τα χωριά μας από τους κινδύνους που
εγκυμονεί η επανεμφάνιση λαϊκιστικών ή
και νεοναζιστικών πολιτικών μορφωμάτων.
Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με απο-
φασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
από τους θεσμούς του κράτους. Κυρίως,
πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες που προ-
καλούν την εμφάνιση και ανάπτυξη τέτοιων
φαινομένων, με κυριότερη τις έντονες κοι-
νωνικές ανισότητες και όσες συνέπειες
έχουν αυτές για τη συνοχή της κοινωνίας.
Εμείς οι Έλληνες που ζήσαμε μια μεγάλη
οικονομική – και όχι μόνο – κρίση, που
ακόμα ζούμε την υγειονομική κρίση, γνω-
ρίζουμε καλά την αξία του Κοινωνικού Κρά-
τους και οφείλουμε να είμαστε πρόθυμοι
να το υπερασπισθούμε έναντι όσων βάλ-
λουν 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 κ. Μερόπη
Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, για την περιφερειακή
παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» ο κ. Γιώρ-
γος Ζάψας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιω-
αννιτών ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Πή-
χας, ο πρόεδρος της μαρτυρικής Μουσιωτί-
τσας κ. Νικόλαος Νικόπουλος, καθώς και
εκπρόσωποι από την 8η Μεραρχία Πεζικού,
τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύ-
θυνση Ηπείρου, την Πυροσβεστική Διοίκηση
Ηπείρου, το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματι-
κών Νόμου Ιωαννίνων, το Σύλλογο Νέων
Μουσιωτίτσας, τον Όμιλο Μελέτης Ολο-
καυτώματος Κομμένου, το Εθνικό Συμβού-
λιο Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας
προς την Ελλάδα, την Ένωση Θυμάτων

Ολοκαυτώματος Μουσιωτίτσας και τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Μουσιωτίτσας.

Η Μερόπη Τζούφη στάθηκε στη διεκδί-
κηση των οφειλών, που παραμένει ζωντανό
και μείζον ζήτημα, ως ελάχιστη πράξη ηθι-
κής δικαίωσης των θυμάτων, όλων των αν-
θρώπων που υπέστησαν τα δεινά ενός πα-
ράλογου και σκληρού πολέμου, υπενθυμί-
ζοντας ότι το Δεκέμβριο του 2015 συστά-
θηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η δια-
κομματική επιτροπή για τη διεκδίκηση των
γερμανικών οφειλών και τον Απρίλιο του
2017 εγκρίθηκε από τη Βουλή σχετικό ψή-
φισμα και κατατέθηκε ρηματική διακοίνωση
προς τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία
επαναλάμβανε τις απαράγραπτες αξιώσεις
της χώρας μας.

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ έδωσε έμφαση στην
αναγκαιότητα σήμερα, με περισσότερη
ένταση, να κινηθούμε στην προσπάθεια
αποτροπής οποιασδήποτε βαρβαρότητας
στο μέλλον, μακριά από ιδεολογίες που ξε-
χωρίζουν τους ανθρώπους, που στιγματί-
ζουν όσους δεν ανήκουν στην πλειοψηφία,
που περιφρονούν συνανθρώπους, που μο-
λύνουν την κοινωνία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμα, ο
βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ κ. Σταύρος
Καλογιάννης, ο πρώην βουλευτής Ιωαννί-
νων κ. Γιάννης Στέφος και η αντιπεριφερει-
άρχης κ. Αγνή Νάκου - Δασούλα.

Η εκδήλωση έκλεισε με ενός λεπτού σιγή
και τον εθνικό ύμνο.

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

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 Αχέροντα, στο Σιστρούνι. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομι-
λία 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 άλ-
λοι αρχηγοί των Σουλιωτών παγίδευσαν και ταπείνωσαν το στράτευμα του Αλή Πασά
ενώ τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Ιουνίου, ο Φώτος Τζαβέλλας με 300 ανδρειωμέ-
νους Σουλιώτες του που διέπρεψαν στη μάχη του Σιστρουνίου, επανέλαβαν το
θρίαμβο στη μάχη της Βρυτζάχας.
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Στους «Χρυσούς Πρωταγωνιστές»
της ελληνικής οικονομίας
Σ

ημαντική διάκριση για τον Αγρο-
τικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρι-
σμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» στα

βραβεία – θεσμός «ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩ-
ΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2010-2020», υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. 

Ο Συνεταιρισμός βραβεύτηκε στην
κατηγορία «GREEK BUSINESS CHAMPI-
ONS» με αφορμή την ταυτόχρονη αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών (πωλή-
σεις) και των κερδών προ φόρων,
πάνω από 50%, συγκρίνοντας την οι-
κονομική χρήση του 2010 με εκείνη
του 2019.

Με πίστη στο όραμα, στις αρχές και
στις αξίες του, ο Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ, απο-
τελεί τον ηγέτη της ελληνικής πτη-
νοτροφίας εδώ και 63 χρόνια. Τα υψη-
λής ποιότητας και διατροφικής αξίας
προϊόντα, οι υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις, το ευρύ δίκτυο διανομής, οι
συνεχείς επενδύσεις και ο συνδυα-
σμός της παράδοσης με την καινοτο-
μία έχουν τοποθετήσει τα προϊόντα
ΠΙΝΔΟΣ ως την Νο1 επιλογή των κα-
ταναλωτών. Παράλληλα, στην ΠΙΝ-
ΔΟΣ, πραγματοποιούνται καθημερινά
ποιοτικοί έλεγχοι, σε κάθε στάδιο πα-
ραγωγής, στο υπερσύγχρονο, ιδιό-
κτητο μικροβιολογικό της εργαστή-
ριο, το όποιο έχει εξοπλίσει και με το
αυτόματο ρομποτικό σύστημα BEAR
(αρκούδα) ενώ έχει λάβει και πιστο-
ποίηση ποιότητας βασισμένη στο
πρότυπο ISO 22000 καθώς και πιστο-
ποίηση από τον AGROCERT. Όλη αυτή
η προσπάθεια, ανταμείβεται από τα
ποσοστά αύξησης τόσο των πωλή-
σεων όσο και των κερδών του Συνε-
ταιρισμού την τελευταία δεκαετία. 

Ταυτόχρονα, η ανοδική πορεία του
Συνεταιρισμού είναι αποτέλεσμα και
της προσπάθειας των ανθρώπων της
που εργάζονται καθημερινά για να

ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανά-
γκες των καταναλωτών. 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 οικο-
νομία. 

Το βραβείο αυτό έρχεται να ανα-
γνωρίσει τις αξίες, την προσήλωση,
τη φροντίδα και το μεράκι με τα οποία
για περισσότερα από 60 χρόνια δρα-
στηριοποιείται ο Α.Π.Σ.Ι. «ΠΙΝΔΟΣ»
στον κλάδο της πτηνοτροφίας, και
αποτελεί μία δέσμευση για να συνε-
χίσει να επενδύει και να εξελίσσεται.

Συγχαρητήρια 
από το Επιμελητήριο

Ο πρόεδρος Δημήτριος Δημητρίου
και το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Ιωαννί-
νων συγχαίρουν τον Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΣ
και τον πρόεδρο του Δ.Σ Ανδρέα Δη-
μητρίου για την βράβευση του συνε-

ταιρισμού.
«Είναι μια ακόμη σημαντική βρά-

βευση σε μια σειρά βραβεύσεων για
τον συνεταιρισμό, που αποδεικνύει
πως και κάτω από δύσκολες οικονο-
μικές συνθήκες όταν υπάρχει ολο-
κληρωμένο σχέδιο και προγραμματι-
σμός, σε συνδυασμό με τις προσπά-
θειες και τον αγώνα όλων των παρα-
γωγών, των εργαζομένων και της δι-
οίκησης  τα αποτελέσματα μόνο θε-
τικά μπορεί να είναι.

Είμαστε περήφανοι κάθε φορά που
ένα μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννί-
νων διακρίνεται και βραβεύεται, ιδιαί-
τερα για  το μοντέλο του Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝ-
ΔΟΣ  γιατί θεωρούμε ότι εκτός του οι-
κονομικού αποτυπώματος στην το-
πική και ελληνική οικονομία δείχνει
ότι το πνεύμα συνεργασίας των Ηπει-
ρωτών αποφέρει  μοναδικά αποτελέ-
σματα», αναφέρει το Επιμελητήριο σε
ανακοίνωσή του.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στο επίκεντρο οι προοπτικές 
ανάπτυξης της Ηπείρου

Ολοκληρώθηκε το 5ο Τακτικό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπει-
ρωτών 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 Ηπείρου και του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Μετά την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο 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 Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αλμπάνης και ο Πρόεδρος ΠΕΔ
κ. Ντακαλέτσης.

Την έναρξη της ενότητας των ομιλιών πραγματοποίησε ο Υφυπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δήμας, ο οποίος ανέπτυξε και παρουσίασε την γε-
νικότερη πολιτική της κυβέρνησης για την στήριξη της καινοτομίας στην Ελ-
λάδα. Παρουσίασε την εμβληματική δράση Elevate Greece για την προώθηση
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και επισήμανε το χαμηλό ποσοστό start-
ups στην Ήπειρο και στάθηκε στην ανάγκη να συντονιστούν οι προσπάθειες
για να αντιστραφεί η τάση.

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, με συμμετέχοντες τους κ.
Deutscher, Γενικό Διευθυντή της TeamViewer Greece, κ. Ναυρόζογλου, Δι-
ευθύνων Σύμβουλο της Natech, κ. Κούτλα, Διευθύνων Σύμβουλο της Akros
Food Limited και με συντονιστή τον Δρ Γερογιάννη για τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της περιοχής στην προσπάθεια να καταστεί πόλος έλξης για εται-
ρείες 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 Ευρω-
παϊκούς προορισμούς, θα βελτιώσει κατά πολύ την προσπάθεια ανάδειξης
των Ιωαννίνων σε ψηφιακό κέντρο καινοτομίας.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική συζήτηση που ανέδειξε
την προσπάθεια του Πανεπιστημίου στην στήριξη της καινοτομίας και της επι-
χειρηματικότητας. Ο κ. Γκωλέτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε λεπτομε-
ρώς στις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα τόσο για την νεοφυή επιχειρη-
ματικότητα όσο και για την διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργα-
σίας. Από την πλευρά του ο κ. Νίκου, Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανέδειξε την τεχνολογική
διάσταση της προσφοράς του Πανεπιστημίου και την υψηλού επιπέδου ερευ-
νητική δυνατότητα και ετοιμότητα 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 Επενδύσεων – Enterprise
Greece, ο οποίος σκιαγράφησε την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με το
επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα, και στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες της πε-
ριοχής. Ενώ κάλεσε, τους απόδημους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στην Ελλάδα να εκμεταλλευτούν το νέο καθεστώς, που μεταξύ άλλων μει-
ώνει και την γραφειοκρατία.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία στην οποία παρουσιάστηκε
το πρόγραμμα γλωσσομάθειας και σύνδεσης της απόδημης νεολαίας με την
Ήπειρο. Ομιλητές ο κ. Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνι-
σμού και Δημόσιας Διπλωματίας καθώς και ο κ. Αλμπάνης, Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης, παρουσιάστηκαν δύο καλές πρακτικές ατό-
μων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα γλωσσομάθειας κατά το παρελθόν και
επισήμαναν το πόσο καλές εντυπώσεις αποκόμισαν από την συμμετοχή τους
και πόσο τους βοήθησε να κρατήσουν τους δεσμούς τους με την περιοχή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 2651064761 - FAX: 2651064741
E-mail: farmakielen@gmail.com
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Οι σελίδες της εφημερίδας είναι ανοιχτές στις ειδήσεις 
για εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων. 
Μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας στο e-mail: ele@ele.gr

Λαϊκά μπάνια, μέρος δεύτερο
Την προσεχή Κυριακή 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για άμεσα μέτρα ανακού-

φισης της Εργατικής Τάξης, το Εργατικό Κέντρο παίρνει για πέμπτη συνεχή χρονιά την πρωτο-
βουλία και διοργανώνει δωρεάν εκδρομή για μπάνιο στη Λούτσα Πρεβέζης, για τα μέλη των Σω-
ματείων της δύναμής του.

Τα λεωφορεία ξεκινούν στις 8:00 το πρωί από την Περιφέρεια (Κεντρική Πλατεία) και στις 5:00
αναχωρούν από τη Λούτσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση μόνο η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνο: 2651032513     (9 το
πρωί με 2 το μεσημέρι) μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι.

£

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Στα 100 κορυφαία, δύο έργα παιδιών από τα ΚΔΑΠ

Δ
ύο έργα με χειροτεχνίες κολάζ που φιλοτέχνη-
σαν μαθητές και μαθήτριες των ΚΔΑΠ του Δήμου,
επιλέχθηκαν στα 100 κορυφαία της επιτροπής

«Ελλάδα 2021» 
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την απε-

λευθέρωση της χώρας, με την καθοδήγηση των εκπαι-
δευτικών τους, φιλοτέχνησαν τρία θεματικά έργα με χει-
ροτεχνίες κολάζ, τα οποία και κατατέθηκαν ως προτά-
σεις στην επιτροπή «Ελλάδα 2021». Τα δημιουργήματα
είναι εμπνευσμένα από το κάστρο «Πέντε Πηγάδια, το
οχυρό σε σχήμα σταυρού», που βρίσκεται  στην κοινό-
τητα της Κλεισούρας, το «λιθάρι του Μπότσαρη» στην
κοινότητα του Άσσου και  το «Γεώργιος Δράκος, ένας
άγνωστος ήρωας».

Τα δύο από τα τρία έργα και συγκεκριμένα τα: «Πέντε
Πηγάδια, το οχυρό σε σχήμα σταυρού» και το «Γεώργιος
Δράκος, ένας άγνωστος ήρωας» επιλέγηκαν από ομάδα
ιστορικών και επιστημόνων του «Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού» στα καλύτερα 100. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 100 έργα που επιλέγηκαν
θα κοσμούν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο «Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού». 

Αναφερόμενος στην επιτυχία των μαθητριών και μα-
θητών των ΚΔΑΠ του Δήμου ο κ. Θεόδωρος Πανούσης,
πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, ο
οποίος είχε και την ιδέα ν’  αποσταλούν τα δημιουργή-
ματα των παιδιών στην επιτροπή «Ελλάδα 2021» με
σκοπό να αξιολογηθούν, σημείωσε: «Αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές που
συμμετείχαν στη φιλοτέχνηση των έργων με τις εμπνευ-
σμένες και δημιουργικές κατασκευές τους. Η ποιότητα
των δημιουργημάτων που επιβεβαιώνεται από την διά-
κριση που έτυχαν, αποδεικνύει την πολύ καλή δουλειά
που γίνεται στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας. Φανερώνει αξιο-

σύνη και μία δυναμική  ανέλιξη και πρόοδο. Και τα τρία
έργα λειτουργούν σαν κρίκος που συνδέει την ιστορία
του τόπου μας με το σήμερα αλλά και το σήμερα με το
αύριο. Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, την
Αλεξάνδρα Τσάτσιου, που είχε και την επιμέλεια της
προσπάθειας, καθώς και τον Χάρη Γεώργα για την ου-
σιαστική συμβολή του».

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 φιλοτεχνήθηκαν από παιδιά
ηλικίας 11 έως 14 ετών. Εκτός από την Αλεξάνδρα Τσά-
τσιου και τον Χάρη Γεώργα την ομάδα των εκπαιδευτι-
κών  απαρτίζουν και οι: Χριστίνα Πέτρου, Ειρήνη Καλα-
μπόκη και Ειρήνη Φίντζου, που επίσης έδωσαν τον κα-
λύτερό τους εαυτό για να έρθει το πετυχημένο αποτέ-
λεσμα.  

«Απλά και λαϊκά»… και
αποκεντρωμένα

Ένα πρόγραμμα με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια
του ελληνικού πενταγράμμου παρουσιάζει η Λαϊκή Ορχή-
στρα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο
«Απλά και λαϊκά».

Μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, όπως του
συμπολίτη μας Τάκη Μουσαφίρη που χάθηκε πρόσφατα,
αλλά και δημιουργίες των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μίμη
Πλέσσα, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, Απόστολου Καλ-
δάρα, Μάνου Ελευθερίου, Σταύρου Κουγιουμτζή, Πυθα-
γόρα, Μάνου Λοΐζου, Δημήτρη Χριστοδούλου, Γιώργου Ζα-
μπέτα, Γιάννη Σπανού, κ.ά. 

Ερμηνεύουν:  
Γιάννης Σταύρου, φωνή, Χαρά Καλπακίδου, φωνή, Νίκος

Παππάς, μπουζούκι, Δημήτρης Σταύρου, μπουζούκι, Γιάν-
νης Μάνος, κιθάρα, Αναστασία Σταύρου, πιάνο, Απόστο-
λος Παπαπέτρος, κοντραμπάσο, Κώστας Γκλίναβος, κρου-
στά Πρόγραμμα εμφανίσεων: 

Τρίτη 27 Ιουλίου, ώρα 21:30, στον Αύλειο Χώρο του Πο-
λιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής»  Σάββατο 31 Ιουλίου,
ώρα 21:30, στη Δαφνούλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
που διοργανώνει η Κοινότητα Δαφνούλας και ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Δαφνούλας με τίτλο «Αναζητώντας τα μο-

νοπάτια του Αρά-
χθου» και Δευτέρα
2 Αυγούστου και
ώρα 21:00, στα
Καρδαμίτσια, σε
συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Καρδαμι-
τσίων. Η είσοδος
σε όλες τις εκδη-
λώσεις είναι ελεύ-
θερη.
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Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσα-
δήμα 7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870

ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το κα-
θένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.  Τηλέφωνο: 6946954150

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

ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χω-
ριστεί σε δύο τμήματα 500 τ.μ. έκαστο στην οδό Βυζαντίου στην
Ανατολή συνδεδεμένο με αποχέτευση, και ύδρευση, με σ.δ. 0,6.
Τηλέφωνο: 6974369179, 2651023100 Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κεντρο με σπάνια δια-

κόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ 6953017595
ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξανδρος.

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

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

Από κεντρικό φροντιστήριο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Φυσικής,
Πληροφορικής, Οικονομίας), για διδασκαλία σε φοιτητές. Βιο-
γραφικά στο e-mail:foit.mathmata.ioannina@gmail.com.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2,5άρι για φοιτητές στην οδό Βη-
λαρά 50. Τηλέφωνο: 2651025767

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ1ου ορόφου σε πολυκατοικία
10ετίας στην Πλατεία Ομήρου. Πλήρως επιπλωμένη, με ηλε-
κτρικές συσκευές και αυτονομία θέρμανσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6975204470 (ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ : Γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο με μπαλκόνι και
πρόσοψη 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
βιολόγο. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας εκπαιδευτικού-βιο-
λόγου στα ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ μπορούν να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:cbolone-
zos@gmail.com από 23 Ιουλίου μέχρι 23 Αυγούστου.
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ΘΕΑΤΡΟ ACTINA  - Όνειρο γαϊδουρινό
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το Θέατρο ACTINA παρουσιάζουν την Παρασκευή 6 Αυγούστου και ώρα

21:00, στην αυλή του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής το θεατρικό έργο της Χ. Μέγα «Όνειρο γαϊδουρινό».
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά και ενήλικες. Μια παρέα, τρεις φίλοι εξομολογούνται προσωπικές

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 κου-
βάρι με την ιστορία που θα πραγματοποιηθεί μπροστά στα μάτια των θεατών.  Σκηνοθεσία: Αθηνά Τσικνιά - Ερμηνεύουν: Χά-
ρις Μέγα, Άρης Νούσης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Νικόδημος Παπουτσής. Κιθάρα: Χάρις Μέγα.  - Κρουστά: Νικόδημος Παπου-
τσής.-  Μουσική-στίχοι: Χάρις Μέγα.  - Σκηνικός χώρος-σχεδιασμός φωτισμού: Αθηνά Τσικνιά. Κοστούμια: Αθηνά Τσικνιά, Αντι-
γόνη Δερέκα.  Χορογραφίες: Δάφνη Ασημακοπούλου   Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

T
o Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Δημοτικό Πε-
ριφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων συνεχίζουν τις θερινές κι-
νηματογραφικές προβολές στην αυλή του Αρχοντικού

Πυρσινέλλα. Την Πέμπτη 29 Ιουλίου και ώρα 21.30, θα προ-
βληθεί η ταινία: Κοινωνικά Σκάνδαλα (The Philadephia 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 κωμωδία πα-
ραγωγής 1940 βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό που παιζόταν
εκείνη την εποχή στο Broadway με πρωταγωνίστρια την
Katharine Hepburn. Η ίδια αγόρασε τα δικαιώματα του έργου
για να γυριστεί ταινία, με τη βοήθεια του πρώην φίλου της
Howard Hughes. Η επιτυχία της ταινίας ανανέωσε την κινημα-
τογραφική της καριέρα, που είχε αρχίσει να φθίνει. 

Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ  Α’  ανδρικού ρόλου που κέρ-
δισε Τζέιμς Στιούαρτ και Όσκαρ σεναρίου που κέρδισε ο Ντό-
ναλντ 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 καλύτε-
ρες αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών από το Αμερικανικό
Κινηματογραφικό Ινστιτούτο.

£

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

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

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΩΔΩΝΗ 26, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ. (26510) 47400 - FAX: 66320
e-mail: info@mitsis.gr - www.mitsis.gr

ΜΗΤΣΗΣ

Aρλέτος Ηλίας
Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα

• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

Car Service

Kιν.: 6932 573455 • E-mail: harletos@yahoo.gr

1η ποδηλατοδρομία 
στο Δελβινάκι

Με τη συμμετοχή σαράντα (40) ποδηλατών πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 24 Ιουλίου η 1η  ποδηλατοδρομία που διοργάνωσε η
Τοπική Κοινότητα Δελβινακίου υπό την αιγίδα του δήμου Πωγω-
νίου, 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 ποδη-
λάτες καλωσόρισε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δελβι-
νακίου  Γιώργος Τσώνης ενώ οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Βίλλης και Γαλί-
τσης συνεχάρησαν το Συμβούλιο για την πρωτοβουλία,  ευχόμε-
νοι η ποδηλατοδρομία να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο, με τη συμμετοχή περισσότερων ποδηλατών. Την πο-
δηλατοδρομία παρακολούθησε επίσης ο δημοτικός σύμβουλος
Κωνσταντίνος Τσαραώσης καθώς και κάτοικοι του χωριού.

8

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

Θερινό σινεμά με «Κοινωνικά Σκάνδαλα»

«Βορείως» Greek Salad στη Δροσιά
H Ομάδα Τέχνης «Βορείως»  παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δή-

μου Ιωαννιτών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δροσιάς Πεντέλης,  τη σατιρική κωμωδία
«GREEK SALAD», την Tετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα  21:00, στην αυλή του 19ου Δημοτι-
κού 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 κά-
νει σαλάτα! Χωριάτικη σαλάτα ή αν προτιμάτε Greek Salad! Τα χαμένα μας όνειρα, οι φο-
βίες μας, η ζωή μας που φεύγει, οι εμμονές μας, τα ελαττώματα και τα προτερήματά μας
προβάλλονται σ’ αυτή τη δροσερή καλοκαιρινή παράσταση με έναν γλυκόπικρο και ξε-
καρδιστικό τρόπο». 

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σεντελές  Μουσική: Κώστας Χαριτάτος  Παίζουν: Γιώργος Ζιώγας,
Γεωργία Παπαδημητρίου, Χαρά Παπαδημητρίου, Γιάννης Σεντελές, Πάνος Σεντελές  Η εί-
σοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 
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Το Φεστιβάλ Δωδώνης γίνεται φέτος 5
ετών.  Την ευθύνη της διοργάνωσης έχουν
ο Δήμος Δωδώνης και το Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Δωδώνης. Το Φεστιβάλ τελεί
υπό την Επιχορήγηση και την Αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 5ου
Φεστιβάλ Δωδώνης εκτείνεται χρονικά από τις
28 Ιουλίου ως τις 22 Αυγούστου. 
Ώρα έναρξης όλων των παραστάσεων: 21:00 (για
την αποφυγή συνωστισμού, η προσέλευση του
κοινού θα αρχίζει στις 20:00). 
Χορηγοί του 5ου Φεστιβάλ Δωδώνης είναι οι
εταιρείες ΒΙΚΟΣ, COSMOTE και Νέα Οδός. 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς πόρους των χωρών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα-
Αλβανία 2014-2020».
«Η αρχική σύλληψη της ιδέας του Δήμου
Δωδώνης, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Δωδώνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων να αναδείξουν το Αρχαίο Θέατρο
μετατρέπεται πλέον στον κορυφαίο θεσμό του
Αυγούστου που χαρακτηρίζεται από εκδηλώσεις
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου» τονίζει στο μήνυμά
του ο Δήμαρχος Δωδώνης, κ. Χρήστος
Ντακαλέτσης για να προσθέσει: «Για εμάς, οι
φετινές εκδηλώσεις δεν είναι «ακόμα μια χρονιά
που αντέξαμε». Είναι η χρονιά που συνεχίζουμε
και βάζουμε το στόχο της ανοδικής πορείας του
Φεστιβάλ. Άλλωστε οι περισσότεροι από 60.000
θεατές που έχουν παρακολουθήσει τις τέσσερις
πρώτες διοργανώσεις, συνηγορούν αν μη τι άλλο,
υπέρ της εξελισσόμενης δυναμικής του θεσμού». 

Πρόγραμμα
• 28 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Κοζάνης και Ομάδα Anima - «Μία χώρα δύο
αιώνες μετά». 
Συγγραφέας: Ανδρέας Φλουράκης, Σκηνοθεσία:
Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη, Πρωτότυπη Μουσική
Σύνθεση: Θεόδωρος Λεμπέσης
To έργο του Ανδρέα Φλουράκη μιλάει με χιούμορ
και ευθύνη για το πως οι σημερινοί Έλληνες
διαχειρίζονται τη νεότερη ιστορία τους αλλά και
για το πως τη δημιουργούν. Αυτή η ανοιχτή
σκηνική σύνθεση θα έχει τον χαρακτήρα μιας
μεγάλης γιορτής και όλοι μαζί, ηθοποιοί και
θεατές, θα σβήσουμε συμβολικά αλλά και
πραγματικά τα 200 κεριά στην τούρτα γενεθλίων
του ελληνικού μας κράτους.

• 29 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Auner Quartett – Αυστριακό Κουαρτέτο
Εγχόρδων
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστρίας
στην Αθήνα, στο πλαίσιο του «Αυστρο-
Ελληνικού Μουσικού Καλοκαιριού», υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα
πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης. Το διάσημο
κουαρτέτο εγχόρδων από τη Βιέννη «Auner
Quartett» θα παρουσιάσει έργα των: Νίκου
Σκαλκώτα, Κωνσταντίας Γουρζή, Franz Schubert
και Ludwig van Beethoven. 

• 31 Ιουλίου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Εθνικό Θέατρο – «Ιππείς» του Αριστοφάνη
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος
30 χρόνια μετά το τελευταίο τους ανέβασμα από
το Εθνικό Θέατρο, οι Ιππείς καλπάζουν στο 5ο
Φεστιβάλ Δωδώνης. Τη σκηνοθεσία έχει
αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Τα σκηνικά
υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης μαζί με τη Μαίρη
Τσαγκάρη, τους φωτισμούς έχει σχεδιάσει ο
Χρήστος Τζιόγκας, τη μουσική συνέθεσε ο
Θοδωρής Ρέγλης. Στους κεντρικούς ρόλους θα
συναντήσουμε τους Κώστα Κόκλα, Πάνο
Μουζουράκη, Χρήστο Λούλη, Κωνσταντίνο
Αβαρικιώτη, ενώ κορυφαία του Χορού θα είναι
Στεφανία Γουλιώτη. 

• 6 Αυγούστου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει
στο 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης με έργα Ελλήνων
συνθετών, υπό τη μουσική διεύθυνση του
διακεκριμένου αρχιμουσικού Γεωργίου Βράνου
και με τη Μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθαρίου.
Στον επιβλητικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου
Δωδώνης, η Κ.Ο.Θ. ερμηνεύει τις πλέον διάσημες
σουίτες των Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη
Κωνσταντινίδη, μαζί με μια βαθιά
συναισθηματική δημιουργία ενός εκπροσώπου
της νέας γενιάς Ελλήνων συνθετών, του
Κωνσταντίνου Γρηγορίου. 

• 7 Αυγούστου – Πηγές Αχέροντα (Σιστρούνι)
Δημήτρης Μπάσης
Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, με πάθος και
αυθεντικότητα, από τους σημαντικότερους της
γενιάς του, ο Δημήτρης Μπάσης,  μετά την
κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Ένα Λεπτό»,

σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο με τον Χρήστο
Μάστορα, που γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από το
κοινό, παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα με
τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία
αλλά και κορυφαία, αγαπημένα τραγούδια
μεγάλων δημιουργών. 

• 8 & 9 Αυγούστου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Εκδήλωση από το Πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα
ένας Πολιτισμός» του ΥΠΠΟΑ
Σπανός - Παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη
βυζαντινή σατιρική ακολουθία.
Η παράσταση αξιοποιεί ως βασικό άξονα το
κορυφαίο βυζαντινό έργο που επιγράφεται
Ακολουθία του ανόσιου τραγογένη σπανού.
Πρόκειται για μια μοναδική σάτιρα του ύστερου
Βυζαντίου σε μορφή εκκλησιαστικής ακολουθίας
που είναι γραμμένη σε δημώδη γλώσσα και
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Ένας
σπανός ταπεινός καλόγερος ζει απομονωμένος σε
ένα αντρικό μοναστήρι. Το καθαρό του πρόσωπο
και η ευγένεια τον κάνουν στόχο σε μια ομάδα
μοναχών, οι οποίοι τον πειράζουν με αστεία και
δοκιμάζουν την πίστη του στο Θεό.
Σύλληψη, κείμενο σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βιβιλάκης,
Σπανός Στεφανία Γουλιώτη, Μουσική: Γεράσιμος
Παπαδόπουλος, Σκηνογραφική επιμέλεια-
κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Εκτέλεση
παραγωγής: Οθόνιον-Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία.
Προκράτηση θέσεων στην πλατφόρμα του
Υπουργείου Πολιτισμού στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://digitalculture.gov.gr

• 11 Αυγούστου – Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, «Ελένη» του
Ευριπίδη
Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου,
Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας.
Γραμμένο λίγο μετά τη συντριπτική ήττα των
Αθηναίων στη Σικελική Εκστρατεία, το έργο
«Ελένη» του Ευριπίδη διακρίνεται τόσο για τον
αντιπολεμικό χαρακτήρα του όσο και για την
ανάδειξη αρετών όπως η δύναμη του όρκου και η
ευφυΐα που προσωποποιούνται στη μορφή της

κεντρικής ηρωίδας. 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη),
Θέμης Πάνου (Μενέλαος), Αγορίτσα Οικονόμου
(Θεονόη), Γιώργος Καύκας (Θεοκλύμενος), Έφη
Σταμούλη (Γερόντισσα), Δημήτρης Κολοβός
(Αγγελιοφόρος α'), Άγγελος Μπούρας
(Αγγελιοφόρος β'), Δημήτρης Μορφακίδης
(Τεύκρος), Παναγιώτης Παπαϊωάννου
(Θεράπων), Νικόλας Μαραγκόπουλος Ορέστης
Παλιαδέλης (Διόσκουροι).

• 22 Αυγούστου (Πανσέληνος) – Αρχαίο Στάδιο
Δωδώνης
Νατάσα Μποφίλιου – «Η Εποχή του Θερισμού»
Τραγούδι: Νατάσα Μποφίλιου, Ενορχηστρώσεις:
Θέμης Καραμουρατίδης, Επιμέλεια
Προγράμματος: Γεράσιμος Ευαγγελάτος
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης
Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος
ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι την «Εποχή του
Θερισμού» στον αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης.
Η «Εποχή του Θερισμού», η νέα παράσταση της
πλέον καταξιωμένης δημιουργικής ομάδας της
ελληνικής μουσικής, μία παράσταση βασισμένη
στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, που
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρήθηκε το
καλύτερο έργο τους έως τώρα, θα παρουσιαστεί
για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό,
ύστερα από τον δύσκολο χειμώνα που
προηγήθηκε.

Εισιτήρια
Μόνο για τις παραστάσεις «Ιππείς» (Εθνικό
Θέατρο) και «Ελένη» (ΚΘΒΕ) θα ισχύσουν
εισιτήρια, ως εξής:
- Γενική Είσοδος: 15 €
- Δημότες Δήμου Δωδώνης: 4 € (η πιστοποίηση
της δημοτικότητας θα πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά στην είσοδο του Αρχαιολογικού
Χώρου Δωδώνης, με την επίδειξη της
Αστυνομικής Ταυτότητας)
Ελεύθερη  Είσοδος για Παιδιά ηλικίας κάτω των
12 ετών, ΑμεΑ (με την επίδειξη του σχετικού
πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και της Αστυνομικής
Ταυτότητας) και Ανέργους Δημότες του Δήμου
Δωδώνης (με την επίδειξη στην είσοδο του
Αρχαιολογικού Χώρου, του σχετικού δελτίου
ανεργίας σε ισχύ και της Αστυνομικής
Ταυτότητας).
Μόνο για τις παραστάσεις «Μία χώρα δύο αιώνες
μετά» (συμπαραγωγή Φεστιβάλ Δωδώνης,
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, Ομάδα Anima) και Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, θα ισχύσουν εισιτήρια,
ως εξής:
- Γενική Είσοδος: 10€
- Δημότες Δήμου Δωδώνης: 4€ 
Παιδιά, ΑμεΑ και Άνεργοι, όπως παραπάνω
*Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
στο https://www.ticketservices.gr/el/festival-
dodonis/

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Στην αφετηρία το 5ο Φεστιβάλ Δωδώνης
Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από 28 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου στο πρόγραμμα
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«Αναζητώντας τα Μονοπάτια του Αράχθου»
Την Παρασκευή 30 Ιουλίου, το Σάββατο 31 και την Κυ-

ριακή 1 Αυγούστου, η  Κοινότητα Δαφνούλας και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας σε συνεργασία με το Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνουν ένα τριή-
μερο με μουσική, τοξοβολία, ορειβατικές διαδρομές, ξεναγή-
σεις στα ξερολιθικά μονοπάτια και τις στάνες, εικαστικά, πά-
ντα «Αναζητώντας  ...τα μονοπάτια του Αράχθου».
Την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 21:30 διοργανώνεται

έντεχνη-λαϊκή βραδιά με το μουσικό σχήμα «Ζέφυρος». 
Οι «ΖΕΦΥΡΟΣ» αποτελούνται από τους: 
Κοσμά Σαρηγιαννίδη: Λαούτο Στεριανό, Λαούτο Κρητικό,
Σάζι, τραγούδι
Οδυσσέα Μαυρομάτη: Κιθάρα ακουστική, κιθάρα 12χορδη,
τραγούδι
Κώστα Κυριτσάκη: Βιολόλυρα, μαντολίνο, τραγούδι
Αλέκο Παπαδόπουλο: Κρουστά
Οι «Ζέφυρος» είναι ένα σχήμα δεμένο με την κρητική μου-
σική παράδοση, αλλά και με τραγούδια της έντεχνης μουσι-

κής σκηνής. 
Το Σάββατο 31 Ιουλίου, την ίδια ώρα, η Λαϊκή Ορχήστρα του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών τραγουδά «Απλά
και λαϊκά». Μελωδίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει,
όπως του συμπολίτη μας Τάκη Μουσαφίρη, που χάθηκε πρό-
σφατα, αλλά και δημιουργίες των Λευτέρη Παπαδόπουλου,
Μίμη Πλέσσα, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, Απόστολου
Καλδάρα, Μάνου Ελευθερίου, Σταύρου Κουγιουμτζή, Πυθα-
γόρα, 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 διεξαχθεί το 21ο
TFG PYRROS, τοξοβολία πεδίου, με ώρα έναρξης 1 το με-
σημέρι από την κεντρική πλατεία του χωριού. 
Επίσης ο ΕΟΣ Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει ορειβατικές

διαδρομές: 31 Ιουλίου 9 π.μ. Δαφνούλα – Γεφύρι Παπαστάθη-
Δαφνούλα 
1 Αυγούστου 9 π.μ. Δαφνούλα – Στενό (Άραχθος)-Αετός.
Τα απογεύματα θα γίνονται ξεναγήσεις στα μονοπάτια και

τους ξερολιθικούς πέτρινους οικισμούς των ντόπιων κτηνο-
τρόφων. 
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί η έκ-

θεση «Εντός τόπου- Εκτός χρόνου» της Έφης Σταύρου, που
έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή των πέτρινων οικι-
σμών προσαρμόζοντας ανθρώπινες φιγούρες περασμένων
δεκαετιών μέσα στη φύση και στη χαράδρα του Αράχθου. 

Την Αντιγόνη του Σοφοκλή, ένα από τα
κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας, θα παρουσιάσει για μια πα-

ράσταση στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ η Εταιρεία Τέχνης
“ΑrsAeterna”, σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου, στις
9.30 μμ, στο υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ. «Κ.Φρό-
ντζος». 
Η παράσταση παρουσιάζεται, για δεύτερη χρο-
νιά, 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 Θανάση
Παπαγεωργίου...», αναφέρει στο σημείωμά του
για την παράσταση ο σκηνοθέτης Θέμης Μου-
μουλίδης.  Ο Θανάσης Παπαγεωργίου, στο ρόλο
του Κρέοντα, και μια σειρά σημαντικών ηθο-
ποιών, εκπροσώπων της νεότερης γενιάς, με την
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, στο ρόλο της Αντιγό-
νης, την Ντόρα Μακρυγιάννη [Ισμήνη], τον
Μάνο Καρατζογιάννη [Φύλακας, Άγγελος], τον
Δημήτρη Σαμόλη [Αίμων], τον Μάρκο Παπαδο-
κωνσταντάκη [Τειρεσίας], αναμετρώνται με το
αιώνιο κείμενο του Σοφοκλή. 
Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Θέμης Μουμουλί-
δης με την συνεργασία του Μάνου Καρατζο-
γιάννη.

Το έργο  
Η Θήβα, όπου βασίλευε η γενιά των Λαβδακι-
δών, βρίσκεται σε κατάσταση δεινής πολιτικής
κρίσης. Οι δυο γιοι του τελευταίου βασιλιά, του
Οιδίποδα, που χάθηκε χτυπημένος από τη βα-

ριά κατάρα που κατατρύχει τους Λαβδακίδες,
συγκρούονται για τη διαδοχή. Και, ενώ ο Ετεο-
κλής 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
αλληλοσκοτώνονται. Δεν απομένουν πλέον στη
ζωή παρά οι δυο κόρες του Οιδίποδα, η Αντι-
γόνη και η Ισμήνη, τελευταίοι κρίκοι της αλυσί-
δας των Λαβδακιδών.

Η υπόθεση
Η τραγωδία ξεκινά την αυγή μετά τη νίκη των
Θηβαίων. Ο Κρέων έχει αναλάβει τώρα την
εξουσία, ως στενότερος συγγενής των γιων του
Οιδίποδα. Διατάζει να μείνει άταφος ο Πολυνεί-
κης ως προδότης της πατρίδας του. Ορίζει ποινή
θανάτου εναντίον οποιουδήποτε παραβάτη της
διαταγής του. Η Αντιγόνη εξεγείρεται εναντίον
της σκληρής προσταγής, που καταστρατηγεί
τους άγραφους νόμους που προστατεύουν τους
νεκρούς και προσβάλλει το ιερό αίσθημα της
αδελφικής αγάπης. Αψηφώντας τον κίνδυνο
επιχειρεί να θάψει τον αδελφό της. Αυτός ο
αγώνας ανάμεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέο-
ντα για το νεκρό σώμα του Πολυνείκη, συμπυ-
κνώνει όλες τις εγγενείς στην ανθρώπινη κατά-
σταση συγκρούσεις (αρσενικού και θηλυκού,
παλαιού και  νέου, ιδιωτικού και κοινωνικού, δί-
καιου και νόμιμου, ύπαρξης και θνητότητας, αν-
θρώπινου και θείου). Η Αντιγόνη συλλαμβάνε-
ται. Καταδικάζεται 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 της παράστασης
Μετάφραση | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΑΝΤΑΖΗ
Σκηνοθεσία – Σκηνικό | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥ-
ΛΙΔΗΣ
Κοστούμια |  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΟΚΚΟΡΟΥ
Μουσική |  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ
Κινησιολογική επεξεργασία | ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΕΙΛΑ ΦΑΜΕΛΗ
Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεργάτης σκηνοθέτης | ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ
Φωτογραφίες | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΒΕ
Δ/νση παραγωγής | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΜΟΥ-
ΛΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΛΑ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ
Art work | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
Παραγωγή | ArsAeterna, 5η Εποχή Τέχνης
Ερμηνεύουν :
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ ΦΑΜΕΛΗ 
ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

Γενική είσοδος 15ευρώ

Προπώληση:Viva.gr
Κιόσκι Κεντρικής Πλατείας
Βιβλιοπωλεία  : -Αναγνώστης
- Χαρτέξ

Μία αναθεωρημένη «Αντιγόνη» στα Γιάννενα
Η Εταιρεία Τέχνης ArsAeterna ανεβάζει σήμερα την παράσταση στο θέατρο της ΕΗΜ

CONVEXMODEL 
και OMMA στα Ιωάννινα
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει την Πέμπτη 5 Αυ-
γούστου και ώρα 21:00 τους CONVEXMODEL και τους OMMA, στην
αυλή του Πολιτιστικού Πολυχώρου  «Δ. Χατζής» με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό. Οι ConvexModel σχηματίστηκαν το 2017 στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι
σήμερα έχουν στο ενεργητικό τους μία κασέτα, δύο LP και αρκετές εμφα-
νίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Γιάννενα και Κατερίνη. 
Το τελευταίο τους vinyllp «Quantity of Motion» κυκλοφόρησε το 2020 από
τη γερμανική Kernkrach Records. 
Μέλη: Νίκος Καπαντζάκης: συνθεσάιζερ, φωνή, Ελένη Τζούνα: συνθεσάι-
ζερ,  Γιώργος Παπαδόπουλος: μπάσο,  Κυριάκος Τσακαλίδης: τύμπανα, 
Σταυρούλα Τσιάρα: στίχοι . 
OMMA -  Οι Όμμα σχηματίστηκαν το 1999 από τους Βαγγέλη Μπου-
λουχτσή και Περικλή Μπουλουχτσή, γνωστούς στην ελληνική εναλλα-
κτική σκηνή και από άλλα σχήματα όπως οι Κεφάλαιο 24, οι Hobbit κ.ά.
Έχουν γράψει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ ντοκι-
μαντέρ με μουσική τους έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και στo εξωτερικό.
Έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους: «Ιχνογραφία» (2001) και «Ιδίοις Όμ-
μασι» (2007).  Η συγκεκριμένη βραδιά θα έχει ως θεματικό άξονα επιλεγ-
μένο υλικό από το δεύτερο CD των ΟΜΜΑ, που φέρει τoν τίτλο «Ιδίοις
Όμμασι». Μαζί με ανέκ-
δοτο υλικό θα οδηγήσει τo
ακροατήριο μέσα από ψυ-
χεδελικές unplugged μπα-
λάντες και dark folk - rock
πινελιές σε ουτοπικά ηχη-
τικά οργανικά ξέφωτα και
από εκεί σε δυστοπικά
electronica spoken words
ηχοτοπία. 
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ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ  Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακτινοδιαγνώστης 

ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
Κ. Φρόντζου 1  

Τηλέφωνο γραφείου: 26510 26871

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαστρεντερολόγος

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221
Δέχεται: Δευτ. – Παρ. 9.00-13.00

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

ΓPYΠAIOY XPIΣTOΔOYΛA 
Ενδοκρινολόγος
28ης Oκτωβρίου 36

Δέχεται: Τρίτη-Παρ. 10:00-13:00
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 18:00 - 21:00 
Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού 

Tηλ: 2651036060 - 6932736306

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

ΜΠΑΚΑΛΗΣ N. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικός Παθολόγος
Δωδώνης 24 Ιωάννινα 

Δέχεται: Δευτ.-Παρ. 8.30-2 μ.μ. και 6-8 μ.μ. εκτός
Τετάρτης απόγευμα

Τηλ: Ιατρείου: 26510 47477
οικίας: 26510 43883

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ

Ψυχίατρος
Χρ. Πάτση 2, (Πλατ.Πάργης), 1ος Όροφος 

Δέχεται με ραντεβού. Τηλ : 26510 29444, 
Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας
Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

Εργαστήριο νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Iατρείο: Δωδώνης 10 & Kαλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού

Tηλ: 26510-49006, Κιν: 6936349006
E-mail: vgolas@otenet.gr  - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas,  Γκόλας Βαγ.

Κωνσταντίνος Ελ. Κάτσενος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Μετεκπαιδευθείς στην Ωρλ Κλινική του Παιδιατρικού
Παν/κού Νοσοκομείου Armand - Trousseau, Παρίσι

Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2
(2ος όροφος)  45332 Ιωάννινα

www.katsenos.gr
Τηλ. & Fax: 26510 30006Κιν.: 6944

474555
e-mail: info@katsenos.gr

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ 
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική
Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο

Αrmand Trousseau Παρίσι, 
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου, 
μαλακών μορίων, κοιλίας )  Triplex αγγείων ΥΠΕ-

ΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS 
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα) 

Ιωάννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154

Δέχεται καθημερινά 9:30-13:30
Απογεύματα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18:00-21:00 

www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

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
Ε ι δ ι κ ό ς   Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός

28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μικροβιολόγος

28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

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

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

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

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος

Ν. Παπαδοπούλου 8 

Δέχεται: Δευτ.–Παρ. 9.00-16.00 με ραντεβού

Τηλ. 26510 73350

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, 
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ, 
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30 π.μ.- 9.00 μ.μ.
Σάββατο: 8.30 - 13.30

Ιωάννινα - Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615

FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr



Τ
ην τεράστια δυναμική που έχει,
ώστε να μετατραπεί σε έναν
αγώνα διεθνούς εμβέλειας που

θα συγκεντρώνει ακόμη περισσότερες
διεθνείς συμμετοχές, αλλά κυρίως θα
κερδίσει μία παγκόσμια αναγνώριση
για το άρτιο επίπεδο του, επιβεβαίωσε
το 10ο Zagori Mountain Running, που
ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Περισσό-
τεροι από 2.000 αθλητές σε όλες τις
κατηγορίες των διαδρομών το Σάβ-
βατο και την Κυριακή, καθώς επίσης
και πολλοί περισσότεροι συνοδοί αυ-
τών, αλλά και λάτρεις της φύσης κα
του ορεινού τρεξίματος, που θέλησαν
να δουν από κοντά τον αγώνα, ανέβα-
σαν και πάλι ψηλά τον πήχη της διορ-
γάνωσης, που δείχνει έτοιμη για το
επόμενο, μεγάλο βήμα.

Τα λόγια του μεγάλου νικητή στον
αγώνα των 80 χιλιομέτρων, του ισπα-
νού Μιγκέλ Ερνάντεζ για το επίπεδο
της διοργάνωσης, όπως όμως και των
άλλων αθλητών, του Φώτη Ζησιμό-
πουλου 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 Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, μπορεί
να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. 

Την ίδια εκτίμηση έχουν για τον
αγώνα και τη διοργάνωση και εκπρό-
σωποι των τοπικών αρχών και φο-
ρέων που παραβρέθηκαν στο Ζαγόρι
το Σάββατο και την Κυριακή, μεταξύ
άλλων οι βουλευτές Μαρ. Κεφάλα και
Μερ. Τζούφη, ο περιφερειάρχης Αλ.
Καχριμάνης, ο δήμαρχος Ζαγορίου Γ.
Σουκουβέλος και πολλοί άλλοι.

Τον νικητή των 80 χιλιομέτρων
ισπανό Ερνάντεζ ακολούθησαν ο Φώ-
της Ζησιμόπουλος και ο Απόστολος
Τζουμάκας. Στις γυναίκες πρώτη ήταν
η Νικολέτα Τζαβάρα, δεύτερη η Στυ-
λιανή Λεωνιδάκη και τρίτη η Μάρθα
Ξηροφώτου. 

Στα 44 χλμ, πρώτος έκοψε το νήμα,
ο Θανάσης Παγουνάδης, και τον ακο-
λούθησαν ο Αλέξανδρος Τζουμάκας
και ο Γιώργος Δημουλάς ενώ στις γυ-
ναίκες πρώτη ήταν η Χριστίνα Γιαζιτζί-
δου, και ακολούθησαν η Δήμητρα Τζα-
λοκώστα και η Μαρία Μάλαϊ.

Τ
ο πρωί της Κυριακής επέστρεψε
στα Γιάννενα η αποστολή του ΠΑΣ
έχοντας ολοκληρώσει το βασικό

στάδιο της προετοιμασίας της στο προ-
πονητικό κέντρο Τρία – Πέντε Πηγάδια
της Νάουσας.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στο
ΠΕΑΚΙ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα για
τον Ηρακλή Μεταξά και τους συνεργά-
τες του να είναι φυσικά η έλλειψη φιλι-
κών παιχνιδιών. Είναι χαρακτηριστικό,

ότι ο ΠΑΣ είναι η μοναδική ομάδα της
SL που δεν έχει καταφέρει να δώσει
ούτε ένα φιλικό παιχνίδι, μέσα από τα
οποία άλλωστε, ο προπονητής θα έχει
τη δυνατότητα να βγάλει πιο ασφαλή
συμπεράσματα για τους παίκτες του ρό-
στερ. Αναφορικά επίσης με τα μεταγρα-
φικά δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις,
αν και φαίνεται πως θέμα χρόνου είναι
οι τυπικές ανακοινώσεις για την από-
κτηση τόσο του Οσάουε, όσο και του

γερμανοπολωνού Γκαρντάφσκι, που θα
δοκιμαστεί ωστόσο στις προπονήσεις
των επόμενων ημερών.

Δεν εγκρίθηκε η προκή-
ρυξη της SL

Ούτε μετά τη χθεσινή γενική συνέ-
λευση της Super League εγκρίθηκε η
προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, μιας
και δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη
πλειοψηφία. Οι ομάδες που εμφανίστη-
καν αρνητικές ως προς την έγκριση ήταν
οι ΠΑΕ Βόλος, Παναιτωλικός, Αστέρας
Τρίπολης, Λαμία, Απόλλωνας Σμύρνης
και ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που οι «μι-
κρομεσαίες» ομάδες της Λίγκας βρίσκο-
νται ακόμη σε διαπραγματεύσεις για τη-
λεοπτικό συμβόλαιο.

«Ναι» στην προκήρυξη είπαν Πανα-
θηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ που διαπραγμα-
τεύονται με την Cosmote, ο Ολυμπιακός
και οι ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, Ατρόμη-
τος, οι οποίες έχουν ήδη συμβόλαιο με
τη Nova, όπως και ο Άρης που ήταν
απών.

Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει νέα
Γενική Συνέλευση για το ίδιο θέμα, ενώ
η κλήρωση του πρωταθλήματος αναμε-
νόταν να διεξαχθεί κανονικά χθες
βράδυ.

Υποθήκη για καλύτερη
πορεία στο μέλλον
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«Νάϊος Basket-ικός Αύγουστος
(NBA)» στη Δωδώνη

Το 1ο τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 «Νάϊος Basket-ικός
Αύγουστος (NBA)», έρχεται τον Αύγουστο. Η διοργά-
νωση θα πραγματοποιηθεί στο τοπίο της Δωδωναίας Κοι-
λάδας και στο γήπεδο της Τ.Κ. Δωδώνης (το οποίο βρί-
σκεται σε απόσταση «αναπνοής» από το γειτνιάζον λεκα-
νοπέδιο Ιωαννίνων), όπου με συντονισμένη και στοχευ-
μένη 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 Bas-
ket “3 on 3”, ενώ δεν θα λείψουν και οι παράλληλες ενη-
μερωτικές και άλλες εκδηλώσεις, με διοργανωτές τις
Αδελφότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Δω-
δωναίας Κοιλάδας, υπό την τεχνική καθοδήγηση έμπει-
ρου περί το μπάσκετ αθλητικού επιτελείου.

Πότε θα αρχίσει η δράση
Το Τουρνουά 3 on 3 είναι προγραμματισμένο το διά-

στημα 9-13 Αυγούστου 2021 (βραδυνές ώρες). Το ακρι-
βές πρόγραμμα (αγωνιστική δράση 3 ημερών, ημέρες κοι-
νού, λοιπές εκδηλώσεις κλπ.), θα ανακοινωθεί μόλις ολο-
κληρωθεί η διαδικασία συμμετοχών η οποία κλείνει το
Σάββατο 31 Ιουλίου.

Υπάρχουν 4 κατηγορίες: α) Μαθητές/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 υπάρχει και αναλυ-
τική ενημέρωση καθώς και συνεχής ροή ανακοινώσεων.

Επέστρεψε στη βάση του ο ΠΑΣ
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«Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν. Το
μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο», δήλωσε ο

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σπήλιος Λιβα-
νός, αναφερόμενος στη νέα παραπομπή στην
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών
του ΥΠΑΑΤ, υπόθεσης που αφορά σε διαπιστωμέ-
νες παρατυπίες στη ΦΕΤΑ ΠΟΠ.

Οι έλεγχοι στα τρόφιμα και ειδικά στα προϊόντα
ΠΟΠ/ΠΓΕ αποτελούν προτεραιότητα του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπή-
λιου Λιβανού και αυτό φάνηκε τόσο στους ελέγ-
χους στην αγορά κατά την περίοδο του Πάσχα
που ήταν δεκαπλάσιοι από άλλες χρονιές, όσο
και από τους ελέγχους σε εμβληματικά για τη
χώρα μας προϊόντα σε αγορές του εξωτερικού
αλλά και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα με βάση τα πορίσματα ελέγχου
του ΕΛΓ Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ, παραπέμπεται στην Πρω-
τοβάθμια 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 τυροκόμηση και
πώληση ανώριμου προϊόντος).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σπήλιος Λιβανός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρ-
χει πλέον η παραμικρή ανοχή από το ΥΠΑΑΤ σε
περιπτώσεις παρατυπιών και παρανομιών, ιδιαί-
τερα σε ό,τι αφορά τα ΠΟΠ προϊόντα και έχει δώ-
σει σαφείς εντολές στους εποπτευόμενους φο-
ρείς που ελέγχουν μέσω των μηχανισμών τους
την ποιότητα των τροφίμων στην αγορά, για συ-
νεχείς και εξαντλητικούς ελέγχους.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Λιβανός «Αν
εμείς οι ίδιοι δεν προφυλάξουμε τα ΠΟΠ προϊό-
ντα μας, δεν θα το κάνει κανείς. Γι’ αυτό και οι
έλεγχοι είναι συνεχείς και πολύ αυστηροί, αλλά
δίκαιοι. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν,
αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Το μαχαίρι θα μπει
στο κόκκαλο. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε
ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα προϊό-
ντα μας, τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών
που είναι άψογοι και φυσικά το κοινό στο οποίο
καταλήγουν τα προϊόντα, δηλαδή όλους εμάς».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Το μαχαίρι θα φτάσει στο 
κόκκαλο» λέει ο Σπ. Λιβανός

Τ
ην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου
2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 663 ευρώ τον
μήνα ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλ-

λονται 14 μισθοί τον χρόνο, ενέκρινε τη Δευτέρα το υπουργικό συμ-
βούλιο, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό.
Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης
στην οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί και επι-
στημονικοί φορείς, η Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά., με βάση τις προτά-
σεις που διατυπώθηκαν, τις αντοχές της οικονομίας και των επιχει-
ρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων αλλά και τη διεθνή συγκυρία.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδά-
κης, δήλωσε:
«Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά ύφεση εξαιτίας των επιπτώσεων
της πανδημίας, η οποία ήρθε σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης.
Μέλημα της κυβέρνησης με την απόφαση για την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου του 2022, αλλά και με τη
μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών - που οδήγησε σε πρό-
σθετη αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά 1,6 % - είναι
να στηρίξει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων χωρίς να θέ-
σει σε κίνδυνο επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, δίνουμε μια συνετή αύξηση
που δεν βάζει εμπόδια στην ανοδική τροχιά της οικονομίας και επι-
πλέον διατηρεί τον κατώτατο μισθό στο μέσο του πίνακα των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, εργοδότες και εργαζό-
μενοι έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν καλύτερες αμοιβές με
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφουν σε επιχειρη-
σιακό, κλαδικό 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 πανδη-
μίας στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Και είμαι βέ-
βαιος ότι η πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί σε αύξηση των επεν-
δύσεων και άνοδο του οικονομικού επιπέδου της χώρας, είναι η μόνη
που πραγματικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερες αμοι-
βές, πράγμα που θα πιστοποιηθεί στις διαδικασίες που θα ακολου-
θήσουν από το 2022 και μετά».

Ο Πρωθυπουργός
«Παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων,
η Κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού κατά 2%», ανέφερε ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας να εξηγεί το
σκεπτικό της απόφασης.
«Όπως ξέρετε στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι Συνομο-
σπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχει-
ρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μι-
σθού λόγω των ειδικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία.  Και
πράγματι -όπως όλοι γνωρίζουμε- το Α.Ε.Π. πέρυσι μειώθηκε περί-
που κατά 8% κατά συνέπεια οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το
οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονο-
μίας, οι προοπτικές της, τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά», είπε
ο κ. Μητσοτάκης. 
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως αυτή η αύξηση «προφανώς και
δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων». 
«Θέλω να θυμίσω, όμως, ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου
προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ, το οποίο επί 18
μήνες στήριξε το εισόδημα, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη ρευ-
στότητά των επιχειρήσεων. Όπως, επίσης, και το γεγονός ότι η αύ-
ξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων,
αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υπο-
στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζομένων. Τώρα η ενί-
σχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμειβόμενους.
Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Εί-
ναι, όμως, απολύτως ρεαλιστική. Ένα σήμα επανεκκίνησης της εθνι-
κής παραγωγικής μηχανής, καθώς όλοι οι δείκτες μπαίνουν σε ανο-
δική τροχιά αφού παρά τις δυσκολίες, τα έσοδα από τον τουρισμό
φαίνεται ότι δεν θα συγκρίνονται πλέον με αυτά του 2020, αλλά με
αυτά του 2019», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. 

Αύξηση 2% στον κατώτατο
μισθό από το 2022

Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης
Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προο-
δευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα ζητά την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς και την ευθυγράμμιση της
Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών.
Η σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει μεταξύ άλλων πως:
Η θέσπιση του νέου εξεταστικού συστήματος εν μέσω πανδημίας και στο μέσο της σχολικής χρονιάς, όπως και η περι-
κοπή των εισακτέων κατά 30% αποτελούν τιμωρητικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντιμετώπισαν
πρωτόγνωρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας.
Κατά συνέπεια, η ανάκληση του μέτρου της Ε.Β.Ε. κρίνεται επιβεβλημένη, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, συνυπο-
λογίζοντας τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την πανδημία.


