
• Αυστηρό μήνυμα προς ό-
λους εκείνους οι οποίοι ενσυνεί-
δητα επιχειρούν να αποτρέψουν

κόσμο να εμβολιαστεί, έστειλαν
χθες κατά τη διάρκεια της εβδομα-
διαίας ενημέρωσης του Υπουργεί-
ου Υγείας, η Πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα-
ρία Θεοδωρίδου και ο
Γενικός Γραμματέας

Αυστηρό μήνυμα από την Εθν. Επιτροπή Εμβολιασμών και τον Γ.Γ. Πρωτ. Υγείας:

«Τσαρλατάνοι» οι υγειονομικοί
που τάσσονται κατά των εμβολίων

Πειθαρχικές συνέπειες προανήγγειλαν οι Μ. Θεοδωρίδου και Μ. Θεμιστοκλέους
• Σάλος από τις δηλώσεις δύο γιατρών του Νοσοκομείου Άρτας
Σταθεροποίηση κρουσμάτων στην Ήπειρο (20 Γιάννενα, 6  Πρέβεζα, 5 Θεσπρωτία, 4 Άρτα)

➥11η σελ.

Μήνυμα να  σταματήσουν
όσοι αντιεπιστημονικά επιχει-
ρούν να πείσουν κόσμο να μην
εμβολιαστεί, έστειλαν χθες οι
υπεύθυνοι του Υπ. Υγείας...

• Τι και αν ο Αγροτικός Πτη-
νοτροφικός Συνεταιρισμός Ιω-
αννίνων «Η Πίνδος» βρέθηκε, ό-
πως ολόκληρη η χώρα, μπρο-
στά σε μία πρωτοφανή οικονο-
μική κρίση την προηγούμενη
δεκαετία. 

Όχι μόνο επιβίωσε, αλλά κατά-
φερε μέσα στην δύσκολη αυτή πε-
ρίοδο να αυξήσει εντυπωσιακά τον
κύκλο εργασιών και τα κέρδη του,
αποδεικνύοντας πως τίποτε τελικά
δεν είναι τυχαίο και κυρίως το γε-
γονός ότι είναι σήμερα ο αδιαμφι-
σβήτητος ηγέτης του κλάδου της
Πτηνοτροφίας στη χώρα μας. 

Την ανοδική

• Όλες τις προϋποθέσεις για
να καταστούν κέντρο καινοτομίας
και πόλος νεοφυούς επιχειρημα-
τικότητας έχουν τα Γιάννενα με το
Πανεπιστήμιο να παίζει καίριο
ρόλο, αφού χάρη σ’ αυτό υπάρχει
στην περιοχή μας υψηλό ποσο-
στό καταρτισμένου επιστημονι-
κού προσωπικού.

Αυτό τονίστηκε στο πλαίσιο του
5ου τακτικού συνεδρίου του Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξω-
τερικού, το οποίο πραγματοποιήθη-
κε διαδικτυακά επί ένα διήμερο, με
τη συμμετοχή απόδημων συμπα-
τριωτών μας απ’ όλο τον κόσμο και
εκπροσώπων τοπικών φορέων. Με-
ταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανά-

γκη ίδρυσης περισσότερων startup
επιχειρήσεων στην Ήπειρο αλλά και
αναβάθμισης των συγκοινωνιακών
υποδομών που θα συνδέσουν τα
Γιάννενα με ακόμα περισσότερους
Ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Το συνέδριο διεξήχθη υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Βουλής
Κώστα Τασούλα, ο ο-
ποίος και βραβεύτηκε

Τις προοπτικές της περιοχής συζήτησαν οι απόδημοι Ηπειρώτες στο 5ο
τακτικό τους συνέδριο • Επισημάνθηκε η ανάγκη για ίδρυση πιο πολλών
startup επιχειρήσεων και βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α ΖΡ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

• «Ήταν στραβό το κλήμα, το
‘φαγε κι ο γάιδαρος», είναι η πα-
ροιμία που ταιριάζει απόλυτα, πε-
ριγράφοντας κανείς τη δύσκολη
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
σήμερα στην Ηπειρωτική ύπαι-
θρο, λόγω της ερήμωσής της! 

Κι αυτό γιατί ήρθε η πανδημία
του κορωνοϊού να δώσει τη «χαριστι-
κή βολή» στα χωριά μας, καθώς φέ-
τος, λόγω και της ματαίωσης ουσια-
στικά των πανηγυριών και των κοι-

νών τραπεζιών,
δεν αναμένεται
να επισκεφθούν
τις ιδιαίτερες
πατρίδες τους οι
απόδημοι, με α-
ποτέλεσμα αυτά
να είναι έρημα!
Και μπορεί τυ-
πικά να μην α-
παγορεύονται
τα πανηγύρια,
όμως τα περιο-
ριστικά μέτρα που ισχύουν (καθιστοί,
χωρίς χορό), θα οδηγήσουν τους πε-
ρισσότερους πολιτιστικούς συλλό-
γους να μην μπουν καν στο κόπο
διοργάνωσης «κουτσουρεμένων»
εκδηλώσεων, καθώς έτσι δεν πρό-
κειται να προσελκύσουν επισκέ-
πτες. 

Λίγες αφίξεις…
Την ίδια ώρα, και πολλοί απόδη-

μοι της Αμερικής και

Άνοδος 50% σε πωλήσεις και κέρδη τη δεκαετία 2010-19

Η «Πίνδος» πήγε... κόντρα
στην κρίση και τη νίκησε!

3 Σημαντική διάκριση για την πορεία του Πτηνοτροφικού Ιωαννίνων

➥ 12η σελ.

➥2η σελ.

Η προσπάθεια του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων για
στήριξη της καινοτομίας

και της επιχειρηματικότη-
τας απασχόλησε το συνέ-

δριο των αποδήμων
Ηπειρωτών...

➥ 11η σελ.

Βραβεύτηκαν Κ. Τασούλας, Ελ. Γείτονας κ.α.

P E Π O P T A Z

ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ

Τι καταβάλλεται από Υπ. Εργασίας,
e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ 
την τρέχουσα εβδομάδα

Σελ. 6
- - - - - - - - - - - - -

Τουρισμός για όλους: Έως και 
αύριο η υποβολή ενστάσεων

Σελ. 6

Δύσκολο αποδεικνύεται το φετινό καλοκαίρι για την Ηπειρωτική ύπαιθρο 

Πανδημία και απουσία εκδηλώσεων
δίνουν «χαριστική βολή» στα χωριά!

2 Τα αυστηρά μέτρα στις εκδηλώσεις αποθαρρύνουν συλλόγους και φορείς, ενώ
οι περιορισμοί στις μετακινήσεις «καθηλώνουν» τους απόδημους στις έδρες τους

• Με ολομέτωπη διαχρονική
επίθεση κατά της Ν.Δ. και κατά
του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ.
Καχριμάνη, ο πρ. Υπουργός του
ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Σπίρτζης με εσπευ-
σμένη ανακοίνωσή του το από-
γευμα του Σαββάτου επιχείρησε
να… δικαιολογήσει τα αδικαιολό-
γητα, όσον αφορά τα στρατηγικά
έργα της Ηπείρου, τα οποία επί η-
μερών τους είχαν βαλτώσει (το θέ-
μα ανάδειξε ο «Π.Λ.» του Σαββά-
του). 

Στην ουσία είναι μια οφθαλμο-
φανής  απόπειρα  του ΣΥΡΙΖΑ και σε
τοπικό επίπεδο (την α-

Αντί να απολογείται για την αδιαφορία του...

Ζητά και τα «ρέστα» ο ΣΥΡΙΖΑ 
για  τους οδικούς άξονες της Ηπείρου
➦ «Ωμή» διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον Χρ. Σπίρτζη...

➥ 11η σελ.

TO MΕΛΛΟΝ... ΕΥΟΙΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ!

• Με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα θα ξεκινήσει ο ΠΑΣ
Γιάννινα το Σαββατοκύριακο 21-
22 Αυγούστου την προσπάθεια
του στο νέο πρωτάθλημα της Su-
per League 2021-2022, όπως
προέκυψε από τη χτεσινή κλή-
ρωση της διοργανώτριας αρχής.   

Η ομάδα της Ηπεί-

Έγινε χθες η κλήρωση της Super league

Δύσκολο ξεκίνημα 
για τον ΠΑΣ Γιάννινα

➦ Πρεμιέρα εκτός με  ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό εντός τη 2η αγωνιστική

➥ 11η σελ.

ΑΘΛΗΤΙΚOΣ «Π.Λ.»

Σοβαρές προοπτικές στους τομείς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας 

• Tους 152 εκτελε-
σθέντες από τα Γερμα-
νικά στρατεύματα κατο-
χής στις 25 Ιουλίου του
1943 στη Μαρτυρική
Μουσιωτίτσα, τίμησαν
το απόγευμα του Σαβ-
βάτου και το πρωί της
Κυριακής ο Δήμος Δω-
δώνης, η Κοινότητα
Μουσιωτί-
τσας και οι

Με λιτές εκδηλώσεις από το Δήμο Δωδώνης 

Τιμήθηκαν οι 152 εκτελεσθέντες  
της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας

4 ΧΡ. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ: Ιστορικό χρέος της Ελλάδος η διεκδίκηση των επανορθώσεων…

➥ 11η σελ.

Και τα Γιάννενα υποψήφια για
τις 100 κλιματικά ουδέτερες
ευρωπαϊκές πόλεις 
μέχρι το 2030 σελ.12

l Με αφορμή τις μεγάλες επιτυχίες του Γιάννη
Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται ως μπασκεμπολί-
στας στο ΝΒΑ και αναδείχθηκε πρωταθλητής με την
ομάδα του Milwaukee Bucks για το 2021, να σημει-
ωθεί ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, επώνυμες
και ανώνυμες μεταναστών, που είτε γεννήθηκαν
στη χώρα μας, όπως ο Γιάννης από Νιγηριανούς
γονείς, είτε ήρθαν εδώ σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία, που είναι
Έλληνες, γιατί απλά νιώθουν Έλληνες στην ψυχή τους!

Όταν νιώθεις Έλληνας
είσαι Έλληνας!..

➤ Tου π. ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΥ, Θεολόγου - Νομικού

➥7η σελ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

l Φτάσαμε στα μέσα καλοκαιριού και άρχισαν τα
πανηγύρια στην ελληνική ύπαιθρο, πλην όμως είμα-
στε στη δεύτερη χρονιά της πανδημίας και τα κρού-
σματα αυξάνονται και δεν ξέρουμε με ξεκάθαρο
τρόπο αν και με ποιο τρόπο θα γίνουν εορταστικές
εκδηλώσεις και τοπικά γλέντια. 

Παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ κάποιου Αμερικανού μουσι-
κολόγου, ανακαλύπτοντας τη μουσική της Ηπείρου, όπως είπε, η
ζωή του άλλαξε.  Άρα, το δημοτικό τραγούδι είναι τέτοιο, 

Το Δημοτικό τραγούδι
και τα… πανηγύρια!

➤ Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ιατρού

➥ 7η σελ.

Διαπιστώσεις...

Από αύριο και μέχρι 5 Αυγούστου  

Παρατεταμένο κύμα 
καύσωνα και στην Ήπειρο 

• Παρατεταμένο κύμα καύ-
σωνα θα επηρεάσει την Ελλάδα α-
πό αύριο Τετάρτη και μέχρι την
Πέμπτη 5 Αυγού-
στου. Όπως ανέφερε ➥ 11η σελ.
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KO INΩNIKA

Γνωστoπoιήσεις γάμων
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του
Α.Κ., ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Θεοδώρου
και της Γεωργίας, το γένος Γραβάνη, που γεννήθηκε στα Ιωάν-
νινα και κατοικεί στο Κουτσελιό Ιωαννίνων και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΡΑΣΤΑΝΗ του Παύλου και της Αρμενίας, το γένος Καραντω-
νίου, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στα Σερβιανά
Ιωαννίνων, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει
στο Κουτσελιό Ιωαννίνων.

T T T

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΜΙ-
ΧΑΗΛ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος
Δοξοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί
στην Πεύκη Αττικής και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΤΟΥ του Σπυρίδωνος
και της Ελένης, το γένος Ντόγαρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα
Αττικής και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, πρόκειται να πα-
ντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων στο Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων.

T T T

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΖΟΥΠΑΣ του Αριστείδη και της Ευγενίας, το γένος Σιώκη,
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Άρτα και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΤΣΗ
του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, το γένος Γκέλη, που γεννή-
θηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στο Μαζαράκι Ιωαννίνων, πρό-
κειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στον Ιερό Ναό
της του Θεού Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων.

T T T

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.1250/82, ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΣ του Ξε-
νοφών και της Αλεξίας, το γένος Μπατσή, που γεννήθηκε στην
Αθήνα Αττικής και κατοικεί στα Ιωάννινα και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙ-
ΣΤΑ του Δημητρίου και της Μαριάνθης, το γένος Στεργίου, που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Ιωάννινα, πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος τους θα γίνει στο Δημαρχείο.

T T T

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.1250/82, ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ του
Ευαγγέλου και της Φρειδερίκης, το γένος Γόγολου, που γεννή-
θηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στην Ηγουμενίτσα και η ΑΝΤΩ-
ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Πάτρας, το γένος
Παγούδη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Ιωάννινα,
πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Πλα-
ταριά Ηγουμενίτσας.

• Ερώτηση προς τον Υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, κατέθε-
σαν οι βουλευτές του ΚΚΕ
Διαμάντω Μανωλάκου και
Νίκος Παπαναστάσης για
τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι κτηνοτρόφοι
της Ηπείρου και όλης της
χώρας. 

Όπως μεταξύ άλλων ση-
μειώνουν «οι κτηνοτρόφοι
«βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα οι-
κονομικά αδιέξοδα αφού συνεχώς το
κόστος παραγωγής ανεβαίνει εξανε-
μίζοντας το λεηλατημένο εισόδημά
τους. Πρόσφατα αυξήθηκαν οι τιμές
των ζωοτροφών που αποτελούν
σχεδόν το 70% του κόστους παρα-
γωγής. Ενδεικτικά οι τιμές που έχουν
διαμορφωθεί στην περιοχή είναι: το
καλαμπόκι από 0,20 λεπτά έφτασε
στα 0,40λεπτά, το τριφύλλι από 0,22
λεπτά έφτασε στα 0,32 λεπτά, η σό-
για από 0,40 λεπτά σε 0,53 λεπτά α-

ντίστοιχες αυξήσεις υπήρξαν και στις
άλλες ζωοτροφές. Το ποσό αυτό αυ-
ξάνεται κατά 13% λόγω ΦΠΑ.

»Η αύξηση των ζωοτροφών έρ-
χεται να προστεθεί στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι
λόγω της πανδημίας που είναι σε ε-
ξέλιξη και επιταχύνει τη νέα καπιταλι-
στική κρίση, καθώς επίσης και στις
άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις της
φορολογίας, του ΕΦΚΑ, των αυξημέ-
νων τιμών σε πετρέλαιο, ηλεκτρικό
και νερό κλπ».

Με ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ

Στη Βουλή τα προβλήματα 
των κτηνοτρόφων της Ηπείρου

• Με αντιπροσω-
πεία του Δ.Σ. της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Ιωαννίνων συνα-
ντήθηκε χθες ο Υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γ. Αμυ-
ράς.

Κατά την διάρκεια
της  συνάντησης, όπως
αναφέρεται σε σχετική α-
νακοίνωση (την υπογρά-
φουν ο Πρόεδρος Αν.
Κωνσταντινίδης και ο Γεν. Γραμμα-
τέας Κων. Κίτσιος) τέθηκαν θέματα
που αφορούν το Αστυνομικό προ-
σωπικό της Δ.Α Ιωαννίνων και εκτε-
νής αναφορά έγινε για το ζήτημα της
επέκτασης του επιδόματος παραμε-
θορίου στον Νομό, τονίζοντας ιδιαι-
τέρως 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 Αντι-
πολίτευσης.

Επίσης μεταφέρθηκε το κλίμα
που επικρατεί ανάμεσα στους αστυ-

νομικούς οι οποίοι, ειδικά τα τελευ-
ταία δυόμιση χρόνια, έχουν επιφορ-
τιστεί σχεδόν τα πάντα, ενώ στον α-
ντίποδα η κυβέρνηση  όλο αυτό το
διάστημα δεν έχει υλοποιήσει καμία
από τις δεσμεύσεις της.

Ο Υφυπουργός αφού αναγνώ-
ρισε την σημαντική συμβολή του Α-
στυνομικού προσωπικού στην αντι-
μετώπιση κρίσιμων ζητημάτων και
λαμβάνοντας υπόψη όσα του επιση-
μάνθηκαν, δεσμεύτηκε ότι θα προω-
θήσει αυτά τα ζητήματα και σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση.

Ο Υφυπ. Περιβάλλοντος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΕΑΥΙ

Για τα ζητήματα των αστυνομικών 
ενημερώθηκε χθες ο Γ. Αμυράς 

• Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ε-Λιανικό (Β' Κύκλος)»
διοργανώνει αύριο, Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ &
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ σε συνεργασία με τα Επιμελη-
τήρια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιο-
νίων Νήσων.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom, στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/81784622189 
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση
αύριο για το «Ε-Λιανικό»

• Την επιστολή της ΕΛΜΕ Ιωαν-
νίνων, με την οποία γνωστοποιείται
πως ο διευθυντής και ο υποδιευθυ-
ντής του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων
διώκονται από γονείς επειδή απέ-
τρεψαν την είσοδο μαθητών λόγω α-
πουσίας self-test, κατέθεσε ως κοι-
νοβουλευτική αναφορά η Μερόπη
Τζούφη.

Όπως σημειώνεται στη επιστο-
λή, οι δύο εκπαιδευτικοί ακολούθη-

σαν πλήρως τις οδηγίες του υπουρ-
γείου Παιδείας σχετικά με την τήρη-
ση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής Ιωαν-
νίνων του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το υ-
πουργείο να εκδώσει άμεσα τις απα-
ραίτητες αποφάσεις που σχετίζονται
με τη νόμιμη υποστήριξη των εκπαι-
δευτικών, όπως και την παρέμβαση
του Ελληνικού Δημοσίου στην εκδί-
καση της υπόθεσης.

Ζητά να υποστηριχθούν άμεσα από την Πολιτεία

Αναφορά Μ. Τζούφη για τους
εκπαιδευτικούς που διώκωνται

• Δύο ενη-
μερωτικές ημε-
ρίδες στα Γρε-
βενά και τα
Γιάννενα με
στόχο την πα-
ρουσίαση των
δράσεων προ-
στασίας και ενί-
σχυσης της
βιοποικιλότη-
τας,  που υλο-
ποιεί  στο πλαί-
σιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ
2014 - 2020» διοργάνωσε ο Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρει-
ας Πίνδου

Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν
από τα στελέχη του Φορέα τα Πακέ-
τα Εργασιών που περιέχει η συγκε-
κριμένη 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 ε-
λάττωση των συγκρούσεων ανθρώ-
που - ειδών άγριας πανίδας όπως η
δημιουργία ομάδας απώθησης αρ-
κούδων, με την απόκτηση ειδικά εκ-
παιδευμένων σκύλων, καθώς και η
δημιουργία ομάδας ανίχνευσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων επίσης
με την απόκτηση ειδικά εκπαιδευμέ-
νου σκύλου. 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν από
τον Επικ. Καθηγητή Κωνσταντίνο
Σωτηρόπουλο του Τμήματος Βιολο-
γικών Εφαρμογών του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, τα πρώτα αποτελέ-
σματα της διερεύνησης της κατανο-
μής του Μακεδονικού Τρίτωνα (Tritu-
rus macedonicus) στο Εθνικό Πάρκο,
που υλοποιείται στα πλαίσια του Πα-

κέτου Εργασιών 3.5: «Διερεύνηση
της κατανομής και της κατάστασης
διατήρησης του είδους προτεραιότη-
τας (κοινοτικού ενδιαφέροντος) Tritu-
rus macedonicus και των ενδιαιτημά-
των του, στην Προστατευόμενη Πε-
ριοχή του Πάρκου Βόρειας Πίνδου».

Τέλος, από τον Δρ. Αλέξιο Γιαν-
νακόπουλο, μέλος της Ερευνητικής
Ομάδας Οικολογίας της Άγριας Φύ-
σης, Ζωονόσων και GIS, του Τμήμα-
τος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, παρουσιάστηκε η δρά-
ση ενίσχυσης της αποτελεσματικής
λειτουργίας του Δικτύου Σκύλων Φύ-
λαξης κοπαδιών. 

Όπως τονίστηκε τόσο από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Φορέα Δρ. Γεώργιο Μαλλί-
νη, όσο και από τους  βουλευτές
Μαρία Κεφάλα και Σταύρο Καλο-
γιάννη, που έδωσαν το «παρών»
στην ημερίδα στα Γιάννενα, καθώς
και από όλους τους εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμ-
μετείχαν στις δύο ημερίδες, ο Φορέ-
ας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, υλοποιώντας όλα
αυτά τα χρόνια ένα πολυδιάστατο
έργο, έχει κατορθώσει να επιτύχει
την αποδοχή του ρόλου του τόσο α-
πό την τοπική κοινωνία και το ευρύ-
τερο κοινό όσο και από τις συναρμό-
διες υπηρεσίες. 

Παρουσιάστηκαν σε ημερίδες στα Γιάννενα και τα Γρεβενά

Πολύπλευρες οι δράσεις του Φορέα
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

• Για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  αύριο, Τε-
τάρτη ως εξής:

Α) Από 8:30 π.μ. έως 9:30 π.μ.: Ιωάννινα στην περιοχή του
Αγίου Ιωάννη πέριξ επιχειρήσεων ελαστικών Πατούνας – αντιπροσωπείας
DAIHATSU – πρώην επιχείρησης Κολέμπα.  

Β) Από 9:45 π.μ. έως 10:30 π.μ.: Αμφιθέα πέριξ γηπέδου.
Γ) Από 12 μ. έως 1:30 μ.μ.: Ιωάννινα στην περιοχή της Δροσιάς και στις

οδούς Καρόλου Κούν και Αλέξη Μινωτή.
Δ) Από 2 μ.μ. έως 3:30 μ.μ: Ιωάννινα στην περιοχή του Βοτανικού πέριξ

γηπέδου και στην οδό Οπλαρχηγού Παλάσκα.

Διακοπές ρεύματος σε
περιοχές των Ιωαννίνων

• Πρόσκληση για μόνι-
μο διορισμό σε κενές οργα-
νικές θέσεις σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης εξέ-
δωσε το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων.

Έως και την Παρασκευή
30 Ιουλίου, καλούνται να υ-
ποβάλουν αίτηση-δήλωση
προτιμήσεων περιοχών/μου-
σικών σχολείων για μόνιμο διορισμό
οι εγγεγραμμένοι στους: 

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψή-
φιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικο-
τήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης
με σειρά προτεραιότητας υποψή-
φιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικο-
τήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,
ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών
προτίμησης/μουσικών σχολείων υ-
ποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Προσωπι-

κού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)
(https://opsyd.sch.gr).

Η Υπουργός Παιδείας Ν. Κερα-
μέως σε δήλωσή της ανέφερε, μετα-
ξύ άλλων: «Από το Σεπτέμβριο, τα
σχολεία μας της γενικής εκπαίδευ-
σης θα έχουν άλλους 11.700 μόνι-
μους εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια
των 4.500 μόνιμων διορισμών που
έγιναν στα ειδικά σχολεία μας πέρυ-
σι. Πάγιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, που ως τώρα καλύπτο-
νταν με αναπληρωτές, πλέον θα κα-
λυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτι-
κούς, οι οποίοι θα κάνουν πράξη το
νέο, αναβαθμισμένο σχολείο...».

Πρόσκληση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας

Έως 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για μόνιμο 
διορισμό 11.700 εκπαιδευτικών

• Ξεκίνησε χθες η υποβολή αι-
τήσεων για την πρόσληψη συνολικά
121 ατόμων με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου, για την κάλυψη εποχι-
κών ή παροδικών αναγκών των βρε-
φονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ
του σχολικού έτους 2021-2022. Η
προθεσμία για την υποβολή αιτήσε-
ων είναι η Τετάρτη 4 Αυγούστου. Η
υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου
gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.gov.gr/ipiresies/ergasia-

kai-asphalise/apaskholese-sto-
demosio-tomea/aitese-proslepses-
stous-brephonepiakous-stathmous-
tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση →
Απασχόληση στο δημόσιο τομέα →
Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονη-
πιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής. 

Από τις 121 θέσεις, 3 κατανέ-
μονται στην Άρτα, 5 στη Θεσπρω-
τία και 4 στο Νομό Ιωαννίνων.

ΟΑΕΔ: Έως 4 Αυγούστου οι αιτήσεις για 121 
προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

• Δωρεάν εκδρομή για μπάνιο στη Λούτσα Πρέβεζας θα πραγματοποιή-
σει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων την ερχόμενη Κυριακή, 1 Αυγούστου
για τα μέλη των Σωματείων της δύναμής του. Τα λεωφορεία ξεκινούν στις 8
π.μ. από την Περιφέρεια (Κεντρική Πλατεία) και στις 5 μ.μ. αναχωρούν από
τη Λούτσα. Απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο:
2651032513 (9 π.μ. με 2 μ.μ.) μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι.

Το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει…

Εκδρομή για μπάνιο 
στη Λούτσα Πρέβεζας

της Ευρώπης δεν αποφασίζουν
εύκολα να κάνουν το ταξίδι στην γε-
νέτειρα, καθώς τόσο η πανδημία με
την έκρηξη των μεταλλάξεων, όσο
και οι αυστηροί περιορισμοί, λει-
τουργούν αποτρεπτικά! 

Κάποια μικρή κίνηση αναμένεται
μετά του Σωτήρος και τον Δεκαπε-
νταύγουστο, με τους Ηπειρώτες της
Αθήνας, ή των κοντινών αστικών κέ-
ντρων να εκδράμουν στα χωριά, πιο
πολύ για να μην χαθεί η επαφή με
τον τόπο τους, ν’ ανάψουν ένα κερί
στις εκκλησίες και τα ξωκκλήσια, να
συναντήσουν στο καφενείο τους
συγχωριανούς τους για ν’ ανταλλά-
ξουν μια κουβέντα, ν’ ανοίξουν το
κλειστό σπίτι έστω και για λίγες μέ-
ρες, να… ξεπονέσουν και να επι-
στρέψουν στη βάση τους. 

Έρημα χωριά…
Έτσι, η ερήμωση των χωριών

μας φαίνεται αναπόφευκτη, εάν
συνδυάσει κανείς και το γεγονός ότι
τα χτυπήματα του κορωνοϊού είναι
συνεχή, ενώ πολλές υπηρεσίες,
σχολεία και τράπεζες έχουν βάλει
λουκέτο. Τελευταία μάλιστα οι δια-
μαρτυρίες για το κλείσιμο τραπεζι-
κών καταστημάτων σε κεφαλοχώρια
που εξυπηρετούσαν μεγάλο αριθμό
κατοίκων, αποτυπώνουν την πολύ
δύσκολη κατάσταση που βιώνουν
κυρίως οι νέοι που ακόμα εξακολου-
θούν να δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στην Ηπειρωτική ύπαι-
θρο.

Από την άλλη, τα περισσότερα
χωριά δεν έχουν ούτε παντοπωλείο,
αρκετά μάλιστα ούτε καν καφενείο!
Οι ηλικιωμένοι μόνιμοι κάτοικοι προ-
μηθεύονται βασικά είδη από πλανό-
διους μικροπωλητές, οι οποίοι σε
καθορισμένες μέρες κάνουν στάση
στις γειτονιές και από τα μεγάφωνα
αναγγέλλουν την άφιξη τους, διαφη-
μίζοντας την πραμάτεια τους. Εκείνη
η ημέρα είναι ίσως η μοναδική που
υπάρχει κάποια κινητικότητα και
ζωή σε αρκετά χωριά. 

Μέσα σ’ αυτή την γενική εικόνα
ερήμωσης, σημαντική, πολύτιμη
θα έλεγε κανείς, είναι η παρουσία
κάποιων οικογενειών κτηνοτρό-
φων που απασχολούν αλλοδα-
πούς βοσκούς.  Αλλά κι αυτές χρό-
νο με το χρόνο, δυστυχώς, λιγο-
στεύουν, αφού από την μια δεν
μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν

εργατικά χέρια και από την άλλη το
επάγγελμά τους έχει γίνει ασύμφο-
ρο, λόγω του πολύ υψηλού κό-
στους παραγωγής!

Δύσκολα οι ηλικιωμένοι…
Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση

για τους ανήμπορους ηλικιωμένους
που έχουν «υποκείμενα νοσήματα»
και συχνά αναγκάζονται λόγω υπο-
στελέχωσης  των κατά τόπους Κέ-
ντρων Υγείας να μεταβούν στα νο-
σοκομεία των πόλεων, κυρίως των
Ιωαννίνων.

Η μόνη υπηρεσία που, όπως α-
ποδεικνύεται, λειτουργεί στους Δή-
μους κανονικά, προσφέροντας πο-
λύτιμες υπηρεσίες είναι το «Βοήθεια
στο Σπίτι». Εργαζόμενοί του συχνά
επισκέπτονται τα σπίτια των ηλικιω-
μένων που έχουν πρόβλημα μετακί-
νησης και τους εφοδιάζουν με φάρ-
μακα, τρόφιμα και ό,τι άλλο ζητή-
σουν.  Γι’ αυτό και το Κράτος θα
πρέπει πάραυτα να ενισχύσει και να
διευρύνει τον δοκιμασμένο αυτό θε-
σμό.

Οι μετακινήσεις…
Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια του

ΚΤΕΛ προς τα περισσότερα χωριά
είναι ελάχιστα και όπου αυτά πραγ-
ματοποιούνται γίνονται συγκεκριμέ-
νες ημέρες και ώρες, με αποτέλεσμα
να μην εξυπηρετούνται πάντα οι λι-
γοστοί κάτοικοι, ενώ κάποια στα ο-
ποία δεν φτάνει καν το δρομολόγιο
να νιώθουν αδικημένα και πλήρως
εγκαταλελειμμένα.

Γι’ αυτό και οι ταξιτζήδες της πε-
ριφέρειας έχουν αναλάβει ένα επι-
πλέον κοινωνικό έργο, να παραλαμ-
βάνουν ηλικιωμένους από τα σπίτια,
να τους πηγαίνουν στους γιατρούς,
να τους αγοράζουν φάρμακα και
ψώνια και να τους επιστρέφουν σπί-
τι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι
κανόνας, καθώς πολλοί δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα να το
πράξουν.

* * *
Αυτή λοιπόν είναι μια γενική ει-

κόνα ερήμωσης των χωριών μας, η
οποία συνεχώς διευρύνεται και η
μόνη παρουσία που υπάρχει στους
δρόμους κυρίως των ακριτικών πε-
ριοχών είναι οι περιπολίες της Αστυ-
νομίας και της Frontex, οι οποίες ό-
μως θα πρέπει να πυκνώσουν, για
να ενισχυθεί τουλάχιστον το αίσθη-
μα της ασφάλειας. 

Πανδημία και απουσία εκδηλώσεων
δίνουν «χαριστική βολή» στα χωριά!

➥ από 1η σελ.
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Γνωρίζει καλά…
= Στη μεγάλη αθλητική διοργάνω-

ση του «Ζagori Mountain Running» έ-
κανε μνεία η Υφυπουργός Τουρισμού
Σοφία Ζαχαράκη η οποία αναφέρθηκε
στους 2.600  αθλητές και 12.500 επι-
σκέπτες που βρέθηκαν στο Ζαγόρι
(πληρότητα 100% στα καταλύματα).
Σημείωσε πώς ο αθλητικός τουρισμός
έχει φοβερή δυναμική και στόχο απο-
τελεί η βελτίωση του δικτύου μονοπα-
τιών και μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, αλλά και η χάραξη στρατηγικής
για την ειδική αυτή μορφή τουρισμού.
Η αλήθεια είναι πώς η Σοφία Ζαχαράκη γνωρίζει από πρώτο χέρι τις
δυνατότητες που έχει ο αθλητικός τουρισμός αλλά και η περιοχή του
Ζαγορίου, καθώς είχε παραστεί τελευταία τόσο σε εκδήλωση στο
Πάπιγκο για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως οχήματος
για μια πράσινη ανάπτυξη αλλά και σε εκδήλωση του ΕΟΤ στα Γιάν-
νινα.

Ν.Γ.

Πολλοί παραθεριστές!
= Πολλούς παρα-

θεριστές από τη Θε-
σπρωτία, τα Γιάννινα,
αλλά και την Κεντρική
Μακεδονία είχαν τα
παράλια της Θεσπρω-
τίας το Σαββατοκύρια-
κο που μας πέρασε.
«Βούλιαξαν» το Δρέπα-
νο, τα Σύβοτα, η Πέρδι-
κα, αλλά και η Πλατα-
ριά, όπως και η Σαγιά-
δα είχε αρκετό κόσμο.
Τις επόμενες ημέρες και λόγω της ζέστης και λόγω των καλοκαιρι-
νών διακοπών, που θα αρχίσουν να κορυφώνονται, αναμένεται η
τουριστική κίνηση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο κύριος όγκος των
παραθεριστών αυτή την περίοδο είναι Έλληνες, χωρίς, βέβαια, να
λείπουν και οι ξένοι, αλλά πολλοί λιγότεροι σε σύγκριση με την πε-
ρίοδο πριν τον κορωνοϊό. 

H. M. 

Το καταφέρνουμε…
= Η καταστροφή του

περιβάλλοντος με οποι-
ονδήποτε τρόπο είτε με
τα απόβλητα και τις κάθε
είδους μολύνσεις είτε με
τις πυρκαγιές χαρακτηρί-
ζεται ως «οικοκτονία»!
Και σ’ αυτό το έγκλημα
συμμετέχουμε σχεδόν ό-
λοι μας και γι’ αυτό θα υ-
ποστούμε και τις συνέπει-
ες. Όσο για τις τελευταίες πυρκαγιές που κατέστρεψαν χιλιάδες
στρέμματα βλάστησης στον τόπο μας, αν μπήκαν για να κάνουν τεστ
ετοιμότητας στην Πολιτική Προστασία, είμαστε άξιοι της τύχης μας…
Οι πληγές που άνοιξε η πυρκαγιά στο Μάτι και ο τρόπος που έγινε η
διαχείρισή της άφησαν έναν απόηχο που ακόμη τον παρακολουθού-
με… Τα δένδρα για να ξαναγίνουν θέλουν χρόνια και χρόνια. Όσο για
τους υπεύθυνους εκείνης της εποχής, δεν ξέρω αν ξέχασαν ή ζουν
με τις τύψεις τους…

ΜΑΤ 

διαδόσεις...

...οι διαδοσίες

Για να μη ξεβολευτούν…
= Κάθε φορά που γίνεται λόγος για την αναβάθμιση των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών Παιδείας ξεσηκώνεται κουρνιαχτός! Ό-
ταν αναφέρεται και ο όρος «αξιολόγηση» τότε γίνεται …επανά-
σταση! Ποιοι τελικά αντιδρούν σε μια ποιοτικότερη εκπαίδευση;
Γιατί εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις; Είναι δυνατό με το σύστη-
μα του προηγούμενου αιώνα να πορευτούμε και στον επόμενο;
Τα πράγματα αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα συστήματα
παιδείας εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται. Τα σχολεία προ-
χωρούν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών ενώ παιδιά και
νέοι γνωρίζουν πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζαμε εμείς
στην ηλικία τους…Και όσο εμποδίζεται η αναβάθμιση των σπου-
δών στο Δημόσιο σύστημα τόσο περισσότερες υπηρεσίες παι-
δείας θα προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας…

Πολύ επιμελημένη…
= Τόσοι υπουργοί Παιδείας δοκίμασαν να κάνουν μεταρρυθ-

μίσεις και όχι μόνο δεν πέτυχαν να τις εφαρμόσουν αλλά τους
κατέβασαν και από το …θρόνο! Το «κάτσε καλά Γεράσιμε» ήταν
ένα σύνθημα που οργανώθηκε από εκείνους που επιμένουν να
μην αλλάξει τίποτε… Η κ. Διαμαντοπούλου, ως υπουργός Παιδεί-

ας, έκανε τη μεγαλύτερη προσπάθεια αλλαγής των κανόνων με
σκοπό να μη μένουμε άλλο στην υστέρηση και την υποβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών Παιδείας… Η Υπουργός κατάφερε
να πάρει την έγκριση της μεγαλύτερης στα ελληνικά χρονικά
πτέρυγας της Bουλής αλλά στην πορεία το σύστημα κατέρρευσε
και ήρθαμε πάλι σ’ αυτά που ξέραμε, σ’ αυτά που «βόλευαν»
τους αντιδρώντες στις μεταρρυθμίσεις… Έτσι τίποτε δεν άλλαξε
πάλι!

Βρίσκουν εναλλακτικές!
= Τα παιδιά των …εχόντων βρίσκουν τις λύσεις! Φοιτούν  σε

καλά ιδιωτικά σχολεία, που είναι γνωστό ότι λειτουργούν στη χώ-
ρα μας, ενώ τα παιδιά των μη εχόντων τρέχουν από το πρωί ίσα-
με το βράδυ για να συμπληρώσουν τα κενά που τους αφήνει το
δημόσιο σύστημα παιδείας… Και δεν φαίνεται να προβληματίζο-
νται οι ενώσεις εκπαιδευτικών για όσα συμβαίνουν στο δημόσιο
σχολείο. Εκείνοι αγωνίζονται για να μην αλλάξει τίποτε και προ
πάντων για να μην αξιολογούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες
παιδείας και προ πάντων για να μην αξιολογηθεί το έργο που
προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Και όταν με το καλό ολοκληρώνε-
ται η δωδεκαετής εκπαίδευση, άλλοι παλεύουν για μια θέση στα
Δημόσια ΑΕΙ και άλλοι επιλέγουν την Κύπρο ή άλλες χώρες προ-
κειμένου να κάνουν σπουδές επιπέδου….

Αλλάζει τακτική;
= Είδε κι απόειδε ο κ. Τσίπρας πως με το να τα καταργήσει

όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν άλλαξε η πορεία του γι’ αυτό
υποσχέθηκε τώρα στους μαθητές πως του χρόνου που θα …εί-
ναι πρωθυπουργός θα τους βάλει όλους στα ΑΕΙ με τη βαθμολο-
γία που συγκέντρωσαν εφέτος! Τι σημασία  έχουν οι αποφάσεις
των σχολών που καθόρισαν τις βάσεις και τον αριθμό των νεο-
εισαχθέντων!  Ένας πρωθυπουργός αυτού του τύπου μπορεί να
τα ανατρέπει όλα… Εξάλλου, έχει εμπειρίες από τις δικές του ε-
πιδόσεις στα μαθήματα του Πολυτεχνείου… Δεν τον εμπόδισαν
να πάρει πτυχίο… Τώρα, αν δεν γίνει του χρόνου πρωθυπουρ-
γός και το αφήσει για το …μέλλον τι σημασία έχει; Αυτός έδωσε
την υπόσχεση… Ως πότε θα χρησιμοποιούν τα θέματα παιδείας
για τις δικές τους επιδιώξεις;

Θεανώ Βλάχου

Αλλού φτιάχνουν δίκτυα...
= Η είδηση από την ΔΕΔΑ: Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται

τα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η Λαμία έως το 2023 θα αποκτή-

σει πρόσβαση στο αέ-
ριο με χιλιάδες συνδέ-
σεις και θα ακολουθή-
σουν Χαλκίδα, Θήβα,
Λιβαδειά, Άμφισσα
και Καρπενήσι! Δηλα-
δή, πόλεις με πληθυ-
σμό υποπολλαπλάσιο
των Ιωαννίνων θα δια-
θέτουν σε λίγα χρόνια
φυσικό αέριο με δί-
κτυο που θα το διανέ-

μει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η πρωτεύουσα και τα υ-
πόλοιπα αστικά κέντρα της Ηπείρου θα παίρνουν καύσιμο με το...
βυτίο! Τέτοιες εξελίξεις πρέπει να μας προβληματίζουν. Είναι πο-
λύ σημαντικό το θέμα του φυσικού αερίου και καλό θα ήταν να ε-
ξετάσουμε ως περιοχή πραγματικές λύσεις...

Κ.Α.

= Τίποτα δεν έμεινε ανεπηρέαστο φέτος από την πανδημία.
Έτσι και στο ορεινό Μέτσοβο, οι εορτασμοί χθες για την Αγία
Παρασκευή, την προστάτιδα των ορεινών βλαχόφωνων και μη
χωριών της Πίνδου και ιδιαίτερα του Μετσόβου ήταν διαφορετι-

κοί απ’ τους συ-
νηθισμένους. Πε-
ριλάμβαναν, με-
ταξύ άλλων, αρ-
τοκλασία στον
προαύλιο χώρο
του ναού της Αγ.
Παρασκευής, συ-
ναυλία παραδο-
σιακών τραγου-
διών το πρωί με-
τά την εκκλησία

στην κεντρική πλατεία, στην οποία συμμετείχε το χορευτικό του
Μετσόβου και μία εκδήλωση το βράδυ πάλι στην κεντρική πλα-
τεία. Δε γίνεται αλλιώς... (Η φωτό από ανάρτηση του Περιφερει-
άρχη Αλέκου Καχριμάνη).

Κ.Α.

Λιτοί εορτασμοί...

Χριστόδουλος Γ. Μποροδήμος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Οφθαλμοπλαστικός

Ειδικευθείς στη Σουηδία, Τ. Επιμελητής Α’ 
Παν. Νοσοκομείου Örebro, Σουηδία

Μετεκπαιδευθείς στο Columbia Hospital, Νέα Υόρκη

8 Οφθαλμοπλαστική (βλεφαροπλαστική, αφαίρεση μορφωμάτων)
8 OCT-angio
8 Οπτικά πεδία
8 Αναίμακτη βλεφαροπλαστική
8 Plexr
8 Αισθητική οφθαλμολογία
8 Ανανέωση Διπλωμάτων Οδήγησης. Σύμβαση με Μηχανολογικό

Λεωφ. Δωδώνης 9, Ιωάννινα
τηλ: 26510-65340 • www.borodimos.gr

Ώρες λειτουργίας 09:00-21:00 (κατόπιν ραντεβού)

• Η φετινή τραγική επέτειος της 20ης Ιουλίου,
της ημέρας που πριν από 47 έτη, ο τουρκικός στρα-
τός εισέβαλε στην Κύπρο, βοηθούντων των προδο-
τικών ενεργειών εκ μέρους της χούντας, καταλαμ-
βάνοντας το 40% του εδάφους της Μεγαλονήσου,
πήρε δυστυχώς μια νέα, δραματικότερη, διάσταση.

Ο Ερντογάν και η ισλαμιστική πολιτική ηγεσία της Τουρκίας μετέτρε-
ψαν το γεγονός αυτό σε αφορμή για την εμπέδωση στο εσωτερικό της
χώρας και στη διεθνή κοινότητα, της εικόνας της υπό συγκρότηση νέας ο-
θωμανικής αυτοκρατορίας.

Η Άγκυρα, χωρίς ενδοιασμούς και αδιαφορώντας παντελώς για το
διεθνές δίκαιο, ζητά επιτακτικά την ανακήρυξη δύο κρατών στο μαρτυρικό
νησί. Το αίτημα αυτό συνοδεύεται από προκλητικές ενέργειες που δεν α-
φήνουν αμφιβολία για τις
τουρκικές προθέσεις.

Οι Τούρκοι ανοίγουν
την περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου με στόχο
τον παράνομο εποικισμό
της. Ταυτόχρονα, πέραν
του υφιστάμενου κατοχι-
κού στρατού, η Άγκυρα
δημιουργεί νέες στρατιω-
τικές δομές, οι οποίες δεν
θα απειλούν μόνον την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά, ουσιαστικά ολόκληρη
την Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ο Τούρκος
πρόεδρος εγκαινίασε κατά την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα,
την πολεμική ναυτική βάση στο Μπογάζι και ένα αεροδρόμιο στην περιο-
χή του κατεχόμενου Λευκόνοικου για τα περιβόητα τουρκικά drones, τα ο-
ποία έδρασαν στη Συρία, στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί για
το Κυπριακό είναι ιδιαίτερα βαριά. Η απροκάλυπτη τουρκική επιθετικότη-
τα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Η αντίδραση απέναντι στις
ενέργειες του νέου Αττίλα πρέπει να είναι τέτοια που να προκαλέσει δι-
πλωματικό κόστος στην Άγκυρα. Κι αυτό να γίνει αντιληπτό και σε όσους
παράγοντες της διεθνούς κοινότητας ανέχονται την τουρκική προκλητικό-
τητα. Γιατί, δυστυχώς, κάποιες πλευρές φαίνεται να κρατούν «ίσες απο-
στάσεις» μεταξύ του θύτη και του θύματος, προσφέροντας φύλλο συκής
στην Τουρκία.

Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν, υπό τη σκιά του ανεκπλήρωτου πό-
θου της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, πράγματι, χάθηκαν ευκαι-
ρίες για μια ευνοϊκότερη λύση του προβλήματος, που θα εξασφάλιζε τη
δυνατότητα συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε ένα κρά-
τος, με πολιτική ισότητα και ευημερία για όλους τους κατοίκους.

Τώρα, όμως, δεν μιλάμε για το παρελθόν. Μιλάμε για το παρόν, στο
οποίο η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει μια πρωτοφανή επιθετική ατζέντα σε όλα
τα μέτωπα και εκδηλώνει φιλοδοξίες που ξεπερνούν το μπόι της. Πρόκει-
ται για χώρα που δεν σέβεται στο ελάχιστο το διεθνές δίκαιο, και έχει α-
ναγάγει το δίκαιο της ισχύος σε υπέρτατη αξία, μετατρεπόμενη σε ταραξία
του διεθνούς συστήματος.

Η Ελλάδα κι η Κύπρος έχουν συμμάχους, έχουν στηρίγματα στον διε-
θνή παράγοντα, και μπορούν να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους απέναντι σε
όσους τα αμφισβητούν. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η διατήρηση αρρα-
γούς εσωτερικού μετώπου, εθνικής ενότητας, και αγαστής συνεργασίας
Αθήνας-Λευκωσίας, για να υπερνικηθούν όλες οι τουρκικές επιβουλές.
Όλοι πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από τις «κόκκινες γραμμές» που είναι
οι προϋποθέσεις μιας βιώσιμης λύσης. 

Ας ελπίσουμε ότι, τα θλιβερά πανηγύρια Ερντογάν για την επέτειο
του Αττίλα στην Κύπρο, μπορούν, εντέλει, να λειτουργήσουν αφυπνιστικά
για την διεθνή κοινότητα για το τι πραγματικά επιδιώκει η Τουρκία στην
Κύπρο, και τι μπορεί να σημαίνει μια «κακή λύση» του Κυπριακού για την
Ανατολική Μεσόγειο και την ίδια την ΕΕ.

Η τουρκική επιθετικότητα
δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας!
2 Του ΜΙΛΤΟΥ  ΓΗΤΑ, δημοσιογράφου

Χωρίς Υποσημείωση
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• Συνεχίζεται η ηλε-
κτρονική υποβολή αιτήσε-
ων συμμετοχής – δηλώσε-
ων στο Πρόγραμμα «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής & Ε-
παγγελματικής Ζωής» έτους
2021-2022.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με ανα-
κοίνωσή  του καλεί όσους επι-
θυμούν να εγγράψουν τα παι-
διά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς
& Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς
και στο Κέντρο Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ) του Δήμου Ιωαννιτών
να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έως
και την Τρίτη 3 Αυγούστου.

Δικαιούχοι του Προγράμματος εί-
ναι: α) Μητέρες βρεφών, προ -νη-
πίων και παιδιών, καθώς και μητέρες
νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατό-
μων με αναπηρία, β) Άτομα (γυναί-
κες και άντρες) στα οποία έχει παρα-
χωρηθεί με δικαστική απόφαση η ε-
πιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες
που βρίσκονται σε χηρεία, γ) Άτομα
(γυναίκες και άνδρες), τα οποία έ-
χουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστά-
τες ή ασκούν επιμέλεια του συμπα-
ραστατούμενου με δικαστική απόφα-
ση, δ) Άτομα (γυναίκες και άνδρες),
τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ε-
νεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο
Εγκεκριμένων Αναδόχων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γί-
νεται μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτο-
ντας όσα δικαιολογητικά απαιτηθούν,
τα οποία θα αναρτώνται ηλεκτρονικά

(upload) σε μορφή pdf. Κάθε ενδια-
φερόμενο άτομο για να συμμετάσχει,
θα πρέπει να διαθέτει προσωπικούς
κωδικούς (taxisnet), να συμπληρώ-
σει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρ-
μογή που είναι διαθέσιμη στην ιστο-
σελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr,
paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υπο-
βολή των αιτήσεων»).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν:
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που
είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής α-
πασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορ-
φές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτο-
απασχολούμενες β) οι άνεργες, οι ο-
ποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ι-
σχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αί-
τησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι
τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλλη-
λοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., κα-
θώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρό-
νου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’
βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.,
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υ-
ποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατη-
γορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρ-
θρου 3 της πρόσκλησης. Επισημαίνε-
ται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης
οι συνταξιούχοι.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον ε-
πιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέ-
τησης» (voucher) προκειμένου οι ί-
διες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή
που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέ-
κνο τους. Αναλυτικά τα δικαιολογητι-
κά για κάθε περίπτωση αναφέρονται
στην πρόσκληση, στην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr,
paidikoi.eetaa.gr).

Κάλεσμα υποβολής αιτήσεων από τον ΟΚΠΑΠΑ

Έως 3 Αυγούστου οι εγγραφές 
μέσω ΕΣΠΑ στους Παιδικούς 

‰ Οι δικαιούχοι του προγράμματος
ΕΡΤ1
06:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
07:00 ΑΘΗΝΑ-ΤΟΚΙΟ
10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
16:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
18:40 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟTeam Hellas 
19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
22:00 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ
23:00 Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟTeam Hellas

ΕΡΤ2
05:10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
06:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
11:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
13:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»
17:00 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
19:00 ΣΕΡΦΑΡΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 
19:59 ΤΟ '21 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ '21
20:00 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (2020-2021)
21:00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
22:00 ΟΣΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΕΟΙ
23:45 ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΡΑΠΕΡ 
ΤΟΥΠΑΚ ΣΑΚΟΥΡ;
00:45 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (2020)
01:45 Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
03:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ «ΤΟΚΙΟ 2020»

ANT1
07:00 Καλοκαίρι Μαζί
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Άκρως Οικογενειακόν (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
15:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
15:10 Το Καφέ Της Χαράς - 1ος Κύκλος (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
16:45 Η Φαμίλια (Ε)
17:45 Πέτα Τη Φριτέζα - 1ος Κύκλος (Ε)
18:50 Ant1 News - Κεντρικό Δελτίο
20:00 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
22:00 Παρουσιάστε (Ε)
23:00 Κουνελάκι Από Σπίτι 

STAR
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι 
08:45 Η Μία Και Εγώ 
09:15 Baby Looney Tunes
09:45 Bobby And Bill
10:15 Γιγαντόσαυρος 
10:45 The Looney Tunes Show
11:15 What's New Scooby Doo
12:00 Τρελή Οικογένεια
13:00 Mysteries Of Laura 
14:00 Ντετέκτιβ Μονκ 
15:00 Star News
15:45 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
16:00 Shopping Star
17:40 Elif - 4ος Κύκλος
18:40 Τροχός Της Τύχης
19:50 Star News
21:00 Two And A Half Men 
22:00 Το Άσυλο Του Τρόμου 
00:30 Νόμος Και Τάξη: Ειδική Ομάδα 
01:30 Luther - 4ος Κύκλος

ALPHA
07:10 Έρωτας Με Επιδότηση Ο.Γ.Α., I (Ε)
08:00 Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)
10:00 Alpha Παντού
13:00 Ειδήσεις
13:50 Kitchen Lab (Ε)
14:50 Ο Ροζ Γάτος
16:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
16:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
18:50 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Το Σόι Σου, III (Ε)
20:50 Το Σόι Σου, III (Ε)
21:45 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα, VIII (Ε)
23:45 Ράκος Νο 14 Και Ο Πρώτος Μπουνάκιας
01:45 How It Really Happened, I
02:45 Οι Ιστορίες Του Αστυνόμου Μπέκα, Ι (Ε)
03:45 10η Εντολή, I (Ε)

ΣΚΑΪ
06:00 Σήμερα
10:00 Αταίριαστοι
12:00 Online
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
15:00 Δελτίο Στη Νοηματική
15:10 Καλό Μεσημεράκι (Ε)
17:15 Hawaii Five-0 - 1oς Κύκλος
18:10 Happy Traveller (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος - 2ος

Κύκλος
23:00 Διπλός Κίνδυνος (Double Jeopardy)
01:10 Deadly Women - 6ος Κύκλος
02:10 Deadly Women - 2ος Κύκλος
03:00 Ο Γιατρός, Η Ιστορία Ενός Θαύματος - 2ος

Κύκλος (Ε)
04:45 Καλό Μεσημεράκι (Ε)

OPEN
06:00 Ώρα Ελλάδος
09:50 Καλοκαίρι #Not
13:00 Open News
14:00 Style Me-Up (Ε)
15:15 Green Kitchen By Madame Ginger
16:30 Θυρίδα Τηλεπώλησης
16:45 Κάλλιο Πέντε Και Στο Χέρι
17:45 Open News Στη Νοηματική
17:52 Κάλλιο Πέντε Και Στο Χέρι
18:50 Open News
20:00 Εικόνες (Ε)
21:00 Γνωρίζοντας Τον Ντέιβ 
23:00 Private Eyes - 2ος Κύκλος
00:00 Criminal Minds - 13ος Κύκλος
01:00 Station 19 - 1ος Κύκλος
02:00 Station 19 - 1ος Κύκλος
02:45 Στενά Περιθώρια 
04:30 Private Eyes - 1ος Κύκλος

MEGA
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega
09:50 Η Ώρα Η Καλή
12:10 Η Νταντά
13:00 Mega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδή-

σεων
14:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
15:30 Το Δις Εξαμαρτείν
16:40 Δελτίο Νοηματικής
16:50 Ήρθε Κι Έδεσε
17:50 Δύο Ξένοι
19:45 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:55 Δελτίο Καιρού
21:00 Λατρεμένοι Μου Γείτονες
21:59 Mega
22:00 Ευτυχισμένοι Μαζί
00:09 Μονόλεπτο Δελτίο Ειδήσεων
00:10 Μαύρα Μεσάνυχτα
01:10 S.W.A.T.
02:10 S.W.A.T.

αν ψάχνετε για...
Το πρόγραμμα της τηλεόρασης

ΣΗΜΕΡΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τηλ. 26510 23333

ΤΡΙΤΗ 27/7/2021
8 το πρωί έως 9 το βράδυ:

ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Λεωφ. Γράμμου 51, τηλ. 72448

9 το βράδυ έως 8 το πρωί:

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Σπ. Λάμπρου 27, τηλ. 27870

αν ψάχνετε για...

• Με ανακοίνωσή τους τα Δω-
δωναία Εκπαιδευτήρια καλούν ό-
σους ενδιαφέρονται για θέση ερ-
γασίας εκπαιδευτικού-βιολόγου
να υποβάλλουν το βιογραφικό
τους στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση:cbolonezos@gmail.com μέχρι
23 Αυγούστου.

Βιολόγο ζητούν τα 
Δωδωναία Εκπαιδευτήρια

• Η Ζωσιμαία Βι-
βλιοθήκη ενημερώνει
τα μέλη και τους χρή-
στες της ότι την Παρα-
σκευή 30 Ιουλίου θα
πραγματοποιηθεί η ε-
τήσια απεντόμωση – α-
πολύμανση – μικροβιο-
κτονία. 

Από τη Δευτέρα 2
Αυγούστου  έως και την
Πέμπτη 5 Αυγούστου θα
ακολουθήσει ο γενικός καθαρισμός
του κτιρίου, για το λόγο αυτό δεν θα
πραγματοποιείται ο δανεισμός. 

Για πληροφορίες και διευκρινί-
σεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία της

Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέ-
φωνο 2651-072863.

Από την Παρασκευή 6 Αυγού-
στου ο δανεισμός και όλες οι υπηρε-
σίες της Βιβλιοθήκης θα πραγματο-
ποιούνται κανονικά.

Για τέσσερις μέρες θα σταματήσει ο δανεισμός

Απολύμανση στην
Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη

• Ο Δήμος Ιωαννιτών
προσφέρει στους δημότες
την ευκαιρία να έρθουν πιο
κοντά στον κόσμο ανακύ-
κλωσης, μέσα από ολιγόλε-
πτες εκπαιδευτικές «Πράσι-
νες Αποστολές - Green Mis-
sions». Ο χρήστης ολοκλη-
ρώνοντας τους απαιτούμε-
νους στόχους, κερδίζει επι-
πλέον πόντους επιβράβευσης α-
πό το ενημερωτικό υλικό και πα-
ράλληλα αποκτά συμμετοχή σε
κληρώσεις Followgreen για υπέ-
ροχα δώρα.

Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πρά-
σινη Αποστολή» βρίσκεται στη διά-
θεση των δημοτών! Green Mission:
«Από τη θάλασσα στο πιάτο μας». Η
συμμετοχή στην κλήρωση (www.fol-
lowgreen.gr/ioannina/Mission/Sin-
gle/3015) αφορά ένα οικολογικό
θερμός. Η αποστολή στοχεύει να ευ-
αισθητοποιήσει και να προτρέψει
τους δημότες να αποφύγουν στις
διακοπές τους τη χρήση πλαστικών

προϊόντων και να στραφούν σε οικο-
λογικές λύσεις. 

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας
της κλήρωσης θα πραγματοποιείται
με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επι-
λογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα
αποστέλλεται στον χώρο της επιλο-
γής του/της νικητή/τριας μέσω εται-
ρείας courier, ύστερα από την ταυτο-
ποίηση των στοιχείων του/της. 

Απαραίτητη προϋπόθεση μίας
έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλή-
ρωση των στόχων του Green Mis-
sion με παράλληλη εξαργύρωση των
απαιτούμενων πόντων στην ενεργή
κλήρωση.

«Από τη θάλασσα στο πιάτο μας»

Η νέα «Πράσινη Αποστολή»
από το Δήμο Ιωαννιτών 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
‰ Tου ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

το καινούριο βιβλίο του
ΧΑΡΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

Φιλόλογου – Συγγραφέα 

Όταν δάκρυσε ο Λούκας
(μνήμες της οθωμανικής τυραννίας)

2 Κεντρικός ήρωας ένας 
φτωχός βιοπαλαιστής από τα
Μάρμαρα που δεν μπορούσε

να συμβιβαστεί με την 
τουρκική σκλαβιά

2 Στις διηγήσεις αναδεικνύε-
ται ο ρόλος των τότε φορέων

του Ελληνισμού, η βαρβαρό-
τητα των Οθωμανών και οι

ηρωϊκές αντοχές των Ρωμιών

Μόλις κυκλοφόρησε

Το βιβλίο διατίθεται 
από το Βιβλιοπωλείο 

«Αναγνώστης» (Πυρσινέλλα 11)
και από τον συγγραφέα

• Συνεχίζονται οι αιτήσεις για
τον νέο Κύκλο Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ) «Πληροφορικής & Δι-
κτύων» τo οποίο διοργανώνει το
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων για το Ακαδημαϊκό έτος
2021-22. Το μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα σπουδών είναι δωρεάν,
τα μαθήματα πραγματοποιούνται
στην Πανεπιστημιούπολη Άρτας
και ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Tο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έ-
χει ως αντικείμενο την Επιστήμη της
Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών
και των Δικτύων και καλύπτει το θεω-
ρητικό και τεχνολογικό μέρος της
Πληροφορικής. Στόχος του είναι η
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων ώ-
στε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να α-
ποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και
δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τε-

χνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Δικτύων στον επαγγελμα-
τικό τους τομέα και να καταστούν α-
νταγωνιστικότεροι σε αυτόν

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν για τους στόχους, το
αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουρ-
γία του ΠΜΣ στην ιστοσελίδα
http://pms.dit.uoi.gr/ και να υποβά-
λουν τις αιτήσεις τους έως τις 6 Σε-
πτεμβρίου στη διεύθυνση: Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-
νιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πα-
νεπιστημιούπολη Άρτας, Κωστακιοί,
Τ.Θ. 110 - Τ.Κ. 47150 Άρτα.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε
«Πληροφορική και Δίκτυα»

• Το Μουσείο Ιστορίας
της Ιατρικής παρουσιάζει
στο διαδικτυακό κοινό το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Διευθυντής του Μου-
σείου, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Τρομπού-
κης ξεναγεί ψηφιακά τους ε-
πισκέπτες στις αίθουσες του
Μουσείου όπου φιλοξενού-
νται εκθέματα σχετικά με την
Ιατρική επιστήμη κατά θεματι-
κές περιοχές: Αρχαία Ιατρική, φαρμακευτικά φυτά και βότανα, φαρμακεία,
κλινικές, εξοπλισμός 19ου και 20ου αιώνα, νομίσματα, γραμματόσημα, απει-
κονίσεις ιατρικών θεμάτων και εικόνες ιατρών που αγίασαν. Σημειώνεται ότι
η συλλογή του Μουσείου είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και διατρέχει την
ιστορία της Ιατρικής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

• Οι ξεναγήσεις γίνονται μέσω του youtube, πληκτρολογώντας κανείς το:
https://www.youtube.com/watch?v=vfTuRzHHDZU.

Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή ξενάγηση 
στο Μουσείο Ιατρικής

biky
Highlight

biky
Highlight
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ... ΓΕΓΟΝΟΤΑ...

• Την ανατρεπτική Μήδεια
του Μποστ παρουσιάζει η καλλιτε-
χνική εταιρεία Μυθωδία σε συνερ-
γασία με την People Entertain-
ment Group, σε σκηνοθεσία Νικο-
ρέστη Χανιωτάκη μεθαύριο, Πέ-
μπτη (9.15 μ.μ.) στο υπαίθριο θέ-
ατρο της ΕΗΜ.

Την πρωτότυπη μουσική της
παράστασης υπογράφει η Moni-
ka.

Τον κεντρικό ρόλο της παιδο-
κτόνου μάνας δεν ενσαρκώνει γυ-
ναίκα, αλλά ο εξαίρετος και βρα-
βευμένος ηθοποιός Μάκης Παπα-
δημητρίου πλαισιωμένος από ένα
θίασο που απαρτίζεται από υπέρο-
χους ηθοποιούς: Κώστα Τριαντα-
φυλλόπουλο, Γιάννη Καλατζόπουλο,
Μαρία Διακοπαναγιώτου, Νικορέ-
στηΧανιωτάκη, Γιάννη Δρακόπουλο,
Άννα Φιλιππάκη, Γεράσιμο Σκαφίδα,
Άννα Κλάδη και τον Γιάννη Μαθέ στη
μουσική διδασκαλία / ζωντανή από-
δοση μουσικών θεμάτων.

Η παράσταση φιλοδοξεί, με τη
σύγχρονη ματιά που χαρακτηρίζει

τους ανθρώπους του, να μεταδώσει
τον σπουδαίο σατιρικό λόγο του
Μποστ που ασχολήθηκε με τόσο χι-
ούμορ και ευαισθησία με τα πάθη
και τα λάθη της σύγχρονης ελληνι-
κής κοινωνίας.

Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 18€
Μειωμένο: 14€ (φοιτητικό, ανέρ-

γων, ΑΜΕΑ)
Προπώληση από 14€ στο

https://www.viva.gr/tickets/theatre/p
eriodeia/mideia-tou-mpost/

Η «Μήδεια» του Μποστ 
την Πέμπτη 9.15 μ.μ.

• Σε συνεργασία με
την Πρεσβεία της Αυ-
στρίας στην Αθήνα, στο
πλαίσιο του «Αυστρο-Ελ-
ληνικού Μουσικού Καλο-
καιριού», υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, θα πραγματοποιη-
θεί συναυλία κλασικής
μουσικής στο αρχαίο θέα-
τρο Δωδώνης μεθαύριο Πέμπτη. Το διάσημο κουαρτέτο εγχόρδων από τη
Βιέννη «Auner Quartett» θα παρουσιάσει έργα των: Νίκου Σκαλκώτα, Κων-
σταντίας Γουρζή, Franz Schubert και Ludwig van Beethoven.

Αποτελείται από τους Daniel Auner (βιολί), Barbara de Menezes Galante
Auner (βιολί), Nikita Gerkusov (βιόλα) και Konstantin Zelenin (βιολοντσέλο).

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Την Πέμπτη, στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

Συναυλία από το Αυστριακό διεθνούς 
φήμης μουσικό σύνολο Auner Quartett

Παραστάσεις στο θέατρο της ΕΗΜ

• Ένα πρόγραμμα με
γνωστά και αγαπημένα
τραγούδια του ελληνικού
πενταγράμμου παρουσιά-
ζει η Λαϊκή Ορχήστρα του
Πνευματικού Κέντρου Δή-
μου Ιωαννιτών με τίτλο
«Απλά και λαϊκά».

Συμμετέχουν οι μουσι-
κοί: Γιάννης Σταύρου, φω-
νή, Χαρά Καλπακίδου, φω-
νή, Νίκος Παππάς, μπου-
ζούκι, Δημήτρης Σταύρου,
μπουζούκι, Γιάννης Μάνος,
κιθάρα, Αναστασία Σταύρου, πιά-
νο, Απόστολος Παπαπέτρος, κο-
ντραμπάσο, Κώστας Γκλίναβος,
κρουστά.

Πρόγραμμα εμφανίσεων
2 Σήμερα Τρίτη, ώρα 21:30,

στον Αύλειο Χώρο του Πολιτιστικού
Πολυχώρου «Δ. Χατζής».

2 Σάββατο, 31 Ιουλίου, ώρα
21:30, στη Δαφνούλα, στο πλαίσιο

των εκδηλώσεων που διοργανώνει η
Κοινότητα Δαφνούλας και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Δαφνούλας με τίτλο
«Αναζητώντας τα μονοπάτια του Α-
ράχθου».

2 Δευτέρα, 2 Αυγούστου και
ώρα 21:00, στα Καρδαμίτσια, σε συ-
νεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρδαμιτσίων.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώ-
σεις είναι ελεύθερη.

«Απλά και λαϊκά»

Εκδηλώσεις από τη Λαϊκή Ορχήστρα
του Πνευματικού Κέντρου 

• Την «Αντιγόνη» του Σοφο-
κλή, ένα από τα κορυφαία κείμενα
της αρχαίας ελληνικής γραμματεί-
ας, θα παρουσιάσει για μια παρά-
σταση στα Γιάννενα η  Εταιρεία Τέ-
χνης «Αrs Aeterna», σήμερα,
Τρίτη 27 Ιουλίου και ώρα 9.30
μ.μ., στο Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ.
«Κ.Φρόντζος». 

«Σ’ αυτό το νέο και αναθεωρη-
μένο ταξίδι της Αντιγόνης, έχουμε
την τύχη να συνυπάρχουμε με έ-
ναν κορυφαίο Έλληνα ηθοποιό,
τον Θανάση Παπαγεωργίου...», α-
ναφέρει στο σημείωμά του για την
παράσταση ο σκηνοθέτης Θέμης
Μουμουλίδης. 

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου,
στο ρόλο του Κρέοντα, και μια σειρά
σημαντικών ηθοποιών, εκπροσώ-
πων της νεότερης γενιάς, με την
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, στο ρόλο
της Αντιγόνης,  την Ντόρα Μακρυ-
γιάννη [Ισμήνη], τον Μάνο Καρα-
τζογιάννη [Φύλακας, Άγγελος], τον
Δημήτρη Σαμόλη [Αίμων], τον

Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη [Τει-
ρεσίας], αναμετρώνται με το αιώνιο
κείμενο του Σοφοκλή. 

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο
Θέμης Μουμουλίδης με την συνερ-
γασία του Μάνου Καρατζογιάννη.

Γενική είσοδος  15ευρώ
Προπώληση:  Viva.gr

Κιόσκι Κεντρικής Πλατείας
Βιβλιοπωλεία: - Αναγνώστης -

Χαρτέξ

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή
σήμερα στις 9.30 μ.μ.

• Το κλασικό αριστούργημα
του Ρομπέρ Τομά «Η ΠΑΓΙΔΑ» σε
σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια
έρχεται στο υπαίθριο θέατρο της
ΕΗΜ την Παρασκευή, 30 Ιουλί-
ου (ώρα έναρξης 9.30 μ.μ.).

Πρόκειται για αστυνομικό έρ-
γο, που παγκοσμίως μετρά πε-
ρισσότερες από 30.000 παραστά-
σεις και θεωρείται σταθμός στην ι-
στορία του είδους. Τι είναι όμως
αυτό που κάνει τόσο δημοφιλή
την ΠΑΓΙΔΑ  ανά τον κόσμο από
το 1960 μέχρι σήμερα; Φυσικά, η
δαιμονική μαστοριά της κατασκευής
της! Ο Ρομπέρ Τομά δημιουργεί μο-
ναδικό σκηνικό παιχνίδι συγκινήσε-
ων και ανατροπών, που κρατούν α-
μείωτο το ενδιαφέρον του κοινού α-
πό την πρώτη ως την τελευταία στιγ-
μή του έργου.

Συντελεστές 
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος,

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας, Μου-
σική: Ευανθία Ρεμπούτσικα, Σκηνι-

κά: Μαίρη Τσαγκάρη, Κοστούμια:
Ντένη Βαχλιώτη και Φωτισμοί: Με-
λίνα Μάσχα. Πρωταγωνιστούν:
Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος
Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη,
Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντί-
νος Γιαννακόπουλος και ο Τάκης
Παπαματθαίου.

• Προπώληση εισιτηρίων & κρα-
τήσεις: viva.gr & στο ταμείο του θεά-
τρου. Τιμές: 20 ευρώ  & 15 ευρώ
(φοιτητικό, ανέργων, παιδικό 6-12 ε-
τών).

«Η ΠΑΓΙΔΑ» την Παρασκευή 9.30 μ.μ.

• Ο ταλαντούχος ηθοποιός
και σκηνοθέτης Κωνσταντίνος
Μπιμπής έρχεται στη Σχολή Θεά-
τρου Ορφέας  για ένα σεμινάριο
15 ωρών βασισμένο στο σύστημα
Στανισλάφσκι. Άξονα του σεμινα-
ρίου θα αποτελέσει το ζωτικής ση-
μασίας για τον ηθοποιό ερώτημα:
«Πως μπορεί ένας ηθοποιός να
κάνει τις λέξεις άλλων, δικές του
λέξεις.» Μέσα από συγκεκριμένες
ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς θα
προσπαθήσει να απαντήσει σ’ αυ-
τό το ερώτημα.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα α-
πό Παρασκευή, 30 Ιουλίου μέχρι
Κυριακή, 1 Αυγούστου, ώρες  12:00
– 17:00 (Σάββατο),  17.00 – 21.00
(Παρασκευή και Κυριακή). Κόστος:

140 ευρώ. Περιορισμένος αριθμός
θέσεων. Δηλώσεις συμμετοχής στο
τηλ.: 6978047081και στο email: or-
feas.dramaschool@gmail.com.

Στη Σχολή Θεάτρου Ορφέας

Σεμινάριο Υποκριτικής με
τον Κωνσταντίνο Μπιμπή

• Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες του Ερ-
γατικού του Εργατικού Κέντρου συνεχίζονται με
την προβολή της ταινίας «Τα σταφύλια της ορ-
γής» του Τζον Στάιμπεκ αύριο, Τετάρτη, και ώ-
ρα 9 μ.μ. στα Παλαιά Σφαγεία. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Τα σταφύλια της οργής»

Κινηματογραφική προβολή από
το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων 

1821 – 2021
• Ο Γάλλος ιστορικός Blancard στο σπουδαίο

έργο του «Les Mavroyeni», μεταξύ άλλων γράφει: «Εις τας Ελληνίδας
οφείλεται ιδιαιτέρα προσοχή και εκτίμησις… Κατά τον ιερόν αγώνα
της Ανεξαρτησίας ατρόμητοι ως οι άνδρες ερρίφθησαν εις την πάλην,
χωρίς καν να αποβλέψουν, ως εκείνοι, εις την δόξαν. Εζήτησαν την
αμοιβήν των εις τας ταλαιπωρίας, με την πεποίθησιν, ότι εθυσιάζοντο
δι’ ό,τι είχον προσφιλές.

Αι γενναίαι αύται γυναίκες ηγωνίσθησαν με ανδρείαν και ηρωι-
σμόν διά την πατρίδα των και έλαβον τον στέφανον της δόξης ή την
δάφνην του μαρτυρίου και τον ένδοξον θάνατον».

TTT

Δέσπω Φώτου Τζαβέλλα
Ο Γιάννης Βλαχογιάν-

νης στο βιβλίο του «Ιστο-
ρική Ανθολογία» γράφει
πως στον Κάλαμο, το μι-
κρό νησί κοντά στο Θιάκι
[Ιθάκη], είχαν καταφύγει
πολλοί Σουλιώτες. Ανάμε-
σά τους ήταν και η Δέ-
σπω η Τζαβέλλαινα του
Φώτου η γυναίκα, η θαυ-
μαστή από τους πολέ-
μους του Σουλίου με τον
Αλή πασά, πριν από το
1821.

Τώρα όμως άλλος γι-
νόταν πόλεμος, ίσα σκλη-
ρός και πιο μεγάλος. Οι
Σουλιώτες πέρασαν από
τα Επτάνησα κατά το
1823 και πολεμάνε μαζί με τόσα άλλα αδέλφια τους. Μαζί τους ήτανε και
της Τζαβέλλαινας οι γυιοί ο Κίτσος και ο Ζυγούρης.

TTT

Ξαφνικά έρχεται η είδηση ότι σκοτώθηκαν οι γυιοί της. Οι Σουλιώτισσες
αρχίζουν το κλάμα, το ξεφωνητό και τα μαλλιοτραβήγματα. Ξαφνικά η Δέ-
σπω τινάχθηκε ορθή, έρριξε πίσω τα μαλλιά της, σφούγγισε τα δάκρυά της
και είπε: Παύτε ωρέ τα κλάματα. Πάσχα έρχεται, σηκωθήτε τώρα να βά-
ψουμε τ’ αυγά, τι είναι αμαρτία κι ο Θεός μπορεί να μας οργιστεί.

Από σεβασμό σηκωθήκανε οι άλλες και αρχίσανε τη δουλειά.
Ξαφνικά έρχεται κάποιος και λέγει πως είναι ψέματα, δεν σκοτώθηκαν,

μόνο ο ένας τραυματίστηκε λίγο. Και τότε η Δέσπω είπε: Σ’ ευχαριστώ Θεέ
μου που μου τους φύλαξες, μα εγώ πάντα τους έχω ξεγραμμένους…».

Ο Βλαχογιάννης αναφέρει ακόμη, πως η Δέσπω Τζαβέλλαινα του Φώ-
του η γυναίκα, έζησε ύστερα, ως τα πρώτα χρόνια του Όθωνα και στον Έ-
παχτο.

TTT

Η Δέσπω Τζαβέλλα Ταγματάρχης του Ρωσικού Στρατού
Στην Κέρκυρα η ρωσική Κυβέρνηση απεφάσισε να σχηματίση στρα-

τιωτικό σώμα από τους εκεί Σουλιώτες, για να το χρησιμοποιήση σε δεδο-
μένη στιγμή. Η Κέρκυρα και όλη η Επτάνησος διετέλει υπό ρωσική προ-
στασία. Ο εκεί Ρώσος στρατηγός Αντρέτ διατάχθηκε να σχηματίση οκτώ
λόχους από Σουλιώτες εθελοντές στους οποίους διώρισε αξιωματικούς
Σουλιώτες. Ο Φώτος Τζαβέλλας, ο Δαγκλής, ο Ζέρβας, ο Δράκος, κ.α.
Στρατολόγησε και γυναίκες «Ούτω η σύζυγος Φώτου Τζαβέλλα ήταν ανώ-
τερη αξιωματικός λόχου εις τον οποίον είχε ταχθεί ο σύζυγός της ως λοχα-
γός. Έλαβε βαθμό ταγματάρχου σε λόχο που ήταν ο άνδρας της λοχα-
γός…».

TTT

Ευτράπελα, αλλά γεγονότα
Ο Βασιλιάς και ο αγράμματος Δήμαρχος

«Σε κάποιο ταξίδι του το βασιλικό ζευγάρι, ο Όθωνας και η Αμαλία
στην Αργολιδοκορινθία, το 1840, φθάνουν στο χωριό Ξ…

Είχε νυχτώσει και κει θα έμεναν το βράδυ με τη συνοδεία τους. Ο δή-
μαρχος με τους κατοίκους τους καλοδέχτηκαν και έκαμαν ό,τι μπορούσαν
για να τους φιλοξενήσουν.

Το βράδυ στο τραπέζι άρχισε ο Όθωνας να ρωτά τον δήμαρχο που ή-
ταν εντελώς αγράμματος:

-Πώς είναι ο Δήμος σου;
-Σουρτούκεψε, Μεγαλειότατε, αποκρίθηκε ο δήμαρχος, νομίζοντας

πως τον ρωτούσε για τον αδερφό του το Δήμο.
Ο Όθωνας κατάλαβε πως δεν τον κατάλαβε ο δήμαρχος και τον ξανα-

ρωτά:
-Πώς είναι τα πράγματα στο δήμο σου;
-Τα λιανά, Μεγαλειότατε τάφαγε η κακοχειμωνιά, τα χοντρά ζωντανά

βάσταξαν, αλλά είναι λέσια.
-Όχι, επέμεινε ο Όθωνας, πώς έχει ο λαός υπό την δημοσίαν ασφάλει-

αν;
-Ο Λαγός φέτος, Μεγαλειότατε, κατάντησε γύφτικο. Έρριξε τόσο χιόνι

που τους πιάναμε ζωντανούς. Μόνο κείνοι π’ δε γεννήθηκαν ακόμα δε σκό-
τωσαν λαγό.

Απελπίστηκε ο βασιλιάς που δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με το δή-
μαρχο και γυρίζοντας σ’ ένα υπασπιστή του λέει:

-Δεν εξεπαιδεύθησαν οι άνθρωποι αυτοί ακόμα και είναι πολύ πίσω.
Ο δήμαρχος τέντωσε τ’ αυτί του ν’ ακούσει και άρπαξε μια λέξη. Και

μπαίνει πάλι στη μέση:
-Αχ, η παίδεψη και το ματσούκι που φάγαμε μεις απ’ τον Τούρκο τόσα

χρόνια, μήτε το σκυλί σου δεν έφαγε.
Η βασίλισσα που παρακολουθούσε όλη την ώρα το διάλογο νευρίασε.

Και νομίζοντας πως αυτή θα συνεννοηθεί καλύτερα με το δήμαρχο, του λέ-
ει:

-Εννοεί ο βασιλεύς παιδείαν γραμμάτων.
-Και παιδιά έχω, τρία κυρά βασίλισσα.
Ένας τότε απ’ τη συνοδεία του βασιλιά δεν κρατήθηκε και αγανακτι-

σμένος του λέει:
-Αϊ λοιπόν, είσαι χονδρός, κύριε Δήμαρχε.
-Αμ πού να ιδείς τον αδερφό μου, είναι ακόμα χοντρότερος, τ’ αποκρί-

θηκε ο δήμαρχος.
Ο Όθωνας στενοχωρημένος σταμάτησε την κουβέντα».

Τα Σκόρπια Λόγια και πάλι μαζί σας το Φθινόπωρο.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια

Καλό Καλοκαίρι!

‰ Από τη ΜΑΙΡΗ ΚΩΣΤΗ

Σκόρπια Λόγια...(2)

Κάθε Τρίτη ανά
Δεκαπενθήμερο

• Τo Πνευματικό Κέντρο Δή-
μου Ιωαννιτών και το Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων
συνεχίζουν τις θερινές κινηματο-
γραφικές προβολές στην αυλή
του Αρχοντικού Πυρσινέλλα.

Μεθαύριο, Πέμπτη, και ώρα
9.30 μ.μ., θα προβληθεί η ταινία:

Κοινωνικά Σκάνδαλα (The Philade-
phia Story), σε σκηνοθεσία Τζορτζ
Κιούκορ, 1941, διάρκεια: 112’.

Η Κάθριν Χέπμπουρν, ο Κάρυ
Γκραντ και ο Τζέιμς Στιούαρτ πρωτα-
γωνιστούν στην καταπληκτική αυτή
κωμωδία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Κοινωνικά Σκάνδαλα» την Πέμπτη

Θερινό σινεμά στο 
Αρχοντικό Πυρσινέλλα

Διήμερο εκδηλώσεων στο Πέραμα 
με λαϊκή βραδιά και κουκλοθέατρο 

• Διήμερο εκδηλώσεων στο
Πέραμα διοργανώνουν το Πνευ-
ματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών,
η Κοινότητα Περάματος και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Περάματος
Ιωαννίνων «Το Σπήλαιο».

Την Παρασκευή, 30 Ιουλίου
και ώρα 9 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί
λαϊκή βραδιά με τους Δημήτρη Γε-

ωργούλη στο τραγούδι, Θανάση
Βόλλα στο μπουζούκι, Κώστα Κα-
ραπάνο στο βιολί και Μάριο Τού-
μπα στην κιθάρα.

Το Σάββατο, 31 Iουλίου (9
μ.μ.), σειρά παίρνει το Κουκλοθέα-
τρο «Αντράλα».

Η είσοδος για το κοινό είναι ε-
λεύθερη.

• Έκθεση φωτογραφίας με θέ-
μα «Ο Άνθρωπος και το Περιβάλ-
λον του»  παρουσιάζεται στον Πο-
λιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής». 

Στην έκθεση, η οποία αποτελεί
τμήμα της δράσης «Διαγωνισμός
Φωτογραφίας» που διοργάνωσε το
τμήμα τουρισμού του Δήμου Ιωαννι-
τών,  παρουσιάζονται οι 30 καλύτε-
ρες φωτογραφίες και θα είναι ανοι-
χτή μέχρι τις 13 Αυγούστου κατά
την διάρκεια όλων των εκδηλώσεων
που πραγματοποιεί στον χώρο το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαν-
νιτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ε-
λεύθερη.

«Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του»  

Έκθεση φωτογραφίας 
στον Πολυχώρο «Δ. Χατζής»
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Έως τις 30 Ιουλίου η
πληρωμή ασφαλιστικών

εισφορών Ιουνίου
• Αναρτήθηκαν στο διαδι-

κτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενι-
αία ειδοποιητήρια των ασφαλι-
στικών εισφορών (κύριας, επι-
κουρικής ασφάλισης και εφάπαξ

παροχών) του μηνός Ιουνίου
2021 για ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, αυτοτελώς απασχολούμε-
νους και αγρότες με καταληκτική
ημερομηνία πληρωμής την Πα-
ρασκευή 30 Ιουλίου.

Την ίδια ημερομηνία θα
πραγματοποιηθεί η καταβολή
της εισφοράς μέσω άμεσης χρέ-
ωσης τραπεζικού λογαριασμού
(πάγια εντολή).

Η καταβολή των
σ υ ν τ ά ξ ε ω ν
Αυγούστου,

των προνοιακών επι-
δομάτων του ΟΠΕΚΑ,
και αναδρομικών του
ν. 4760/2020 για συ-
νταξιούχους του  δη-
μοσίου και του ιδιωτι-
κού τομέα περιλαμβά-
νεται -μεταξύ άλλων-
στον προγραμματισμό
των καταβολών από
Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, e-ΕΦΚΑ και
ΟΑΕΔ για την τρέχου-
σα εβδομάδα.  Συνολικά εκτιμά-
ται ότι θα καταβληθούν περί τα
2,5 δισ. ευρώ σε 5,6 εκατ. περί-
που δικαιούχους.

Ειδικότερα:
1.Από το Υπουργείο Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θα γίνουν οι εξής καταβολές:

4 Την Παρασκευή 30 Ιουλίου
θα γίνουν οι παρακάτω πληρωμές:

α) 19 εκατ. ευρώ περίπου θα
καταβληθούν σε 45.041 δικαιούχους
ως αποζημίωση ειδικού σκοπού  για
τον Ιούνιο σε εργαζομένους με δικαί-
ωμα υποχρεωτικής επαναπρόσλη-
ψης στον κλάδο τουρισμού, σε
συνέχεια υποβολής μονομερών
υπεύθυνων δηλώσεων.

β) 10,9 εκατ. ευρώ θα καταβλη-
θούν σε 20.683 δικαιούχους Καλλι-
τέχνες, Τουριστικούς Συνοδούς και
Ξεναγούς

γ) 1,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί
σε 5.023 εργαζομένους ενταγμέ-
νους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ»  για πληρωμή οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
που αφορά στους μήνες Ιανουάριο
2021-Μάΐο 2021.

2.Από τον e-ΕΦΚΑ:
4 Σήμερα, Τρίτη θα καταβλη-

θούν 509,4 εκατ. ευρώ σε
1,074,772 δικαιούχους για τις κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις Αυ-
γούστου των συνταξιούχων που
προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ των
οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6,
8.

4 Αύριο, Τετάρτη θα καταβλη-
θούν 470 εκατ. ευρώ σε 855.034 δι-
καιούχους για τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις Αυγούστου
των συνταξιούχων που προέρχο-
νται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

4 Μεθαύριο, Πέμπτη θα κατα-
βληθούν 553,2 εκατ. ευρώ σε
912,825 δικαιούχους για κύριες και
επικουρικές συντάξεις Αυγούστου
συνταξιούχων του Δημοσίου και

τέως φορέων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και ΔΕΗ.

4 Καθ’ όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας, 17 εκατ. ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 610 δικαιούχους σε συ-
νέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.

4 Τέλος, 15.500 ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 35 δικαιούχους για κλη-
ρονομικές παροχές επικουρικής
σύνταξης

Καταβολές αναδρομικών
4 Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί

από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ,  σή-
μερα, Τρίτη θα καταβληθούν ανα-
δρομικά από την εφαρμογή του ν.
4760/2020 (συνταξιούχοι του  ιδιω-
τικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα
συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου
2016).

4 Μεθαύριο, Πέμπτη θα κα-
ταβληθούν αναδρομικά από την
αναπροσαρμογή ποσοστών ανα-
πλήρωσης του Ν.4670/20 (συντα-
ξιούχοι του Δημοσίου).

Έκτακτες Πληρωμές
4 Μεθαύριο, Πέμπτη θα κατα-

βληθούν 11,5 εκατ. ευρώ σε 28.500
δικαιούχους για προκαταβολές συ-
ντάξεων μηνός Αυγούστου 2021.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι
εξής καταβολές:

2 8 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαι-
ούχους για καταβολή επιδομάτων
ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

2 22 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαι-
ούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης

2 5,5 ευρώ σε 8.000 μητέρες
για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

2 7 εκατ. ευρώ για Προγράμ-
ματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
(πληρωμή εισφορών σε φορείς)

4. Από τον ΟΠΕΚΑ την Παρα-
σκευή 30 Ιουλίου θα πραγματο-
ποιηθούν οι εξής καταβολές:

2 175 εκατ. ευρώ σε 755.000
δικαιούχους για οικογενειακά επιδό-
ματα

2 72 εκατ. ευρώ σε 172.000 δι-
καιούχους για αναπηρικά επιδό-

ματα (αναπηρικά και
διατροφής)

2 50,5 εκατ. ευρώ
σε 230.244  δικαιού-
χους για Ελάχιστο Εγ-
γυημένο Εισόδημα

2 29,8 εκατ. ευρώ
σε 243.246 δικαιού-
χους για επίδομα στέ-
γασης

2 12  εκατ. ευρώ
σε 12.144 δικαιούχους
για επίδομα γέννησης

2 11,2 εκατ. ευρώ
σε 34.916  δικαιού-
χους για επιδόματα
ανασφάλιστων υπε-

ρηλίκων
2 23,5 εκατ. ευρώ σε 125.000

δικαιούχους ως συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμ-
ματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-
19)

2 -232.640 ευρώ σε 6.601 δι-
καιούχους για επίδομα ομογενών-
προσφύγων

2 296.382 ευρώ σε 920 δικαι-
ούχους για επίδομα στεγαστικής
συνδρομής

2 90.000 ευρώ σε 200 δικαι-
ούχους για επίδομα αναδοχής

2 129.103  ευρώ σε 129 δικαι-
ούχους για έξοδα κηδείας ανασφα-
λίστων

2 170.000 ευρώ σε 2.800 δι-
καιούχους ως συνεισφορά του Δη-
μοσίου σε δάνεια (προστασία
κύριας κατοικίας).

• Την αύξηση του κα-
τώτατου μισθού κατά 2%
από 1ης Ιανουαρίου 2022,
από τα 650 ευρώ που είναι
σήμερα, στα 663 ευρώ το
μήνα, ή 773,5 ευρώ αν συ-
νυπολογισθεί το γεγονός
ότι καταβάλλονται 14 μι-
σθοί το χρόνο, ενέκρινε
χθες το Υπουργικό Συμ-
βούλιο.

Ο νέος κατώτατος μι-
σθός για τον εργαζόμενο του
ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3
χρόνια προϋπηρεσία δια-
μορφώνεται στα 663 ευρώ και με το
επίδομα γάμου στα 729.30 . Για το
μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως
6 χρόνια διαμορφώνεται σε 729.3
ευρώ και με το επίδομα γάμου στα
795.60.

Για τον μισθωτό με προϋπηρε-
σία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώ-
νεται σε 795.6 ευρώ και με το επίδο-
μα γάμου στα 861.60. Για το μισθω-
τό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών
διαμορφώνεται στα 861.9 ευρώ και
με το επίδομα γάμου στα 928.20

Ο νέος κατώτατος μισθός για τον
εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα με 0
έως 3 χρόνια προϋπηρεσία διαμορ-
φώνεται στα 663 ευρώ και με το επί-
δομα γάμου στα 729.30 . Για το μι-
σθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6
χρόνια διαμορφώνεται σε 729.3 ευ-
ρώ και με το επίδομα γάμου στα
795.60.

Για τον μισθωτό με προϋπηρε-

σία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώ-
νεται σε 795.6 ευρώ και με το επίδο-
μα γάμου στα 861.60. Για το μισθω-
τό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών
διαμορφώνεται στα 861.9 ευρώ και
με το επίδομα γάμου στα 928.20.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ερ-
γασίας Κ. Χατζηδάκης, δήλωσε, με-
ταξύ άλλων: «Μέλημα της κυβέρνη-
σης με την απόφαση για την αύξηση
του κατώτατου μισθού κατά 2% από
1ης Ιανουαρίου του 2022, αλλά και
με τη μείωση φόρων και ασφαλιστι-
κών εισφορών – που οδήγησε σε
πρόσθετη αύξηση του εισοδήματος
των εργαζομένων κατά 1,6 %  – είναι
να στηρίξει την αγοραστική δύναμη
των εργαζομένων χωρίς να θέσει σε
κίνδυνο επιχειρήσεις και θέσεις ερ-
γασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα α-
ποτελέσματα της διαβούλευσης, δί-
νουμε μια συνετή αύξηση που δεν
βάζει εμπόδια στην ανοδική τροχιά
της οικονομίας και επιπλέον διατηρεί
τον κατώτατο μισθό στο μέσο του πί-
νακα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από εκεί και πέρα, εργοδό-
τες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να συμφωνήσουν καλύτερες α-
μοιβές με τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας που υπογράφουν σε επι-
χειρησιακό, κλαδικό ή εθνικό επίπε-
δο. Γνωρίζω βεβαίως ότι η αύξηση
αυτή δεν λύνει τα προβλήματα των
εργαζομένων. Ακολουθούμε όμως το
δρόμο της σύνεσης μέχρι να ξεπερα-
στούν οι συνέπειες της πανδημίας
στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μι-
κρομεσαίες…».

Η ΕΣΕΕ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συ-

νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχει-
ρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γ. Καρανίκας
σε δήλωσή του ανέφερε ότι «η Κυ-
βέρνηση, με την απόφασή της για

τον κατώτατο μισθό, έδειξε ότι
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα
εύλογα επιχειρήματα των ερ-
γοδοτικών και επιστημονικών
φορέων, «παγώνοντας» κα-
ταρχήν οποιαδήποτε μεταβολή
για το τρέχον έτος.  Για να μην
υπάρξουν ωστόσο επιπτώσεις
στην λειτουργία της επιχειρη-
ματικότητας αμέσως μετά την
πανδημία, θα πρέπει να εξα-
σφαλιστεί ότι και η προβλεπό-
μενη από 1-1-2022 αύξηση
2% στον κατώτατο μισθό, θα α-
ντισταθμιστεί από αντίστοιχες

παροχές προς τις επιχειρήσεις, ό-
πως είναι οι μειώσεις των φορολογι-
κών συντελεστών ή/και το ύψος των
εργοδοτικών εισφορών».

Παράλληλα η ΕΣΕΕ επανέλαβε
την πάγια θέση της ότι ο προσδιορι-
σμός του κατώτατου μισθού πρέπει
να αποτελεί αποφασιστική αρμοδιό-
τητα των κοινωνικών εταίρων.  Και
κάλεσε την κυβέρνηση, εφόσον το
2022 είναι πράγματι έτος ανάκαμψης
για την ελληνική οικονομία, να δρομο-
λογήσει την ίδια χρονιά την επαναφο-
ρά του δικαιώματος αυτού εντός του
πλαισίου διαβούλευσης για την Εθνι-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Η ΓΣΕΕ
Στο μεταξύ σε χθεσινή ανακοί-

νωσή της η ΓΣΕΕ αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι η οριακή αύξηση του κα-
τώτατου μισθού, και μάλιστα από
1.1.2022, δεν ενισχύει σε καμία περί-
πτωση την οικονομική και κοινωνική
σταθερότητα και ανάπτυξη, δε βελ-
τιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και
φυσικά δε μειώνει την ανασφάλεια
και επισφάλεια που διακρίνουν σή-
μερα την αγορά εργασίας

Και σε άλλο σημείο προσθέτει ό-
τι «Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας κρί-
νουν κατώτερη των προσδοκιών και
των αναγκών τους την απόφαση της
κυβέρνησης. Σε μία κρίσιμη για αυ-
τούς περίοδο λόγω και της πανδη-
μίας - και μετά από 11 συνεχή χρόνια
μνημονίων και σκληρών δημοσιονο-
μικών μέτρων - χρειάζονται την ου-
σιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων
και της προστασίας τους, την κατα-
πολέμηση της παραβατικότητας σε
βάρος τους και τη θεσμική κατοχύ-
ρωση και ενίσχυση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και των συμβά-
σεων εργασίας».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Τι καταβάλλεται από Υπ. Εργασίας, e-ΕΦΚΑ, 
ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ την τρέχουσα εβδομάδα

➤ 2,5 δισ. ευρώ σε 5,6 εκατ. περίπου δικαιούχους

Εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο

Αύξηση του κατώτατου μισθού 
κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022

➤ Οι πρώτες αντιδράσεις από ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕ

Έως και αύριο η ηλεκτρονική υποβολή τους 

Τουρισμός για όλους: Άνοιξε
η διαδικασία για τις ενστάσεις
• Άνοιξε χθες η

διαδικασία ενστάσε-
ων για το πρόγραμ-
μα «Τουρισμός Για
Όλους». Ειδικότερα,
σε συνέχεια της α-
νάρτησης των προ-
σωρινών πινάκων
δικαιούχων και απο-
κλειομένων του προ-
γράμματος (τους ο-
ποίους οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να βρουν στο tourism4all.gov.gr) έως και αύριο, Τετάρτη
και ώρα 23:59, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμε-
τοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης αποκλειστικά μέ-
σω της εφαρμογής tourism4all.gov.gr, αφού συνδεθούν με τους κωδικούς
TAXISnet, με τους οποίους υποβλήθηκε η αίτησή τους.

Αναλυτικά οι οδηγίες για υποβολή ενστάσεων στο: tourism4all.gov.gr.
Κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνα-

κας και έπεται η διαδικασία της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιού-
χων.

• Τη δυνατότητα να
ρυθμίσουν τις οφειλές
τους προς το Δήμο Αρταί-
ων, έχουν οι πολίτες και
επιχειρήσεις, υποβάλλο-
ντας την αίτησή τους
στην οικονομική υπηρε-
σία  του Δήμου έως 31 Ο-
κτωβρίου 2021.

Ειδικότερα, ο Δήμος
Αρταίων ρυθμίζει όσες ο-
φειλές έχουν καταστεί ληξι-
πρόθεσμες με βάση τις δια-
τάξεις του κώδικα είσπραξης δημο-
σίων εσόδων (ΚΕΔΕ) ως
30\06\2021 εφόσον αφορούν:

Α) Τις επιχειρήσεις που εντάσ-
σονται στους κωδικούς αριθμούς
δραστηριότητας που έχουν υποστεί
οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία του κορωνοϊού covid-19

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που
πληρούν μια τουλάχιστον από τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι εργαζόμενοι των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τε-
λούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντι-
μετώπισης της πανδημίας

- Είναι άνεργοι
- Ενισχύθηκαν από μέτρα του υ-

πουργείου εργασίας για την στήριξή
τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού covid-19

- Είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων
ακινήτων των οποίων τα μισθώματα
μειώθηκαν με εντολή δημοσίας αρ-
χής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των

συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού covid-19

Επιπλέον, όπως προβλέπεται,
μπορούν να ρυθμίζονται και να κατα-
βάλλονται με απαλλαγή κατά ποσο-
στό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυ-
ξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης κα-
ταβολής, καθώς και από τα πρόστι-
μα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή
μη υποβολής ή ανακριβούς δήλω-
σης ή λόγω μη καταβολής τέλους,
ως εξής:

- αν εξοφληθούν εφάπαξ, με α-
παλλαγή κατά ποσοστό 100%

- αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δό-
σεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
80%

•Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να καλούν για περισσότερες πληρο-
φορίες στη Δ/νση Οικονομικών υπη-
ρεσιών, στο τμήμα Ειδικού Δημοτι-
κού Ταμείου (τηλέφωνα επικοινω-
νίας 2681362275, 2681362276,
2681362277).

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αρταίων 

Έως 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις
για ρύθμιση οφειλών λόγω covid
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Και μάλιστα κα-
λοί Έλληνες, που

ξεχωρίζουν από κάποιους αυτοεπει-
δυκνυόμενους Ελληναράδες, οι ο-
ποίοι πουλάνε κούφιο πατριωτισμό.
Και ας γνώρισαν εδώ και δύσκολες
στιγμές, όπως φτώχεια, ταλαιπωρία
και περιφρόνηση (ο Αντετοκούνμπο,
για παράδειγμα, πούλαγε τσάντες
στο δρόμο), ενώ υπήρξαν και εκεί-
νοι, που τους αγκάλιασαν με στοργή,
γιατί στα πρόσωπά τους δεν είδαν
ούτε το χρώμα τους, ούτε την κατα-
γωγή τους, ούτε το θρήσκευμά τους,
αλλά έναν συνάνθρωπο.

Δεν μπορεί, επίσης, να περάσει
απαρατήρητο το γεγονός, αν και δεν
προβλήθηκε ιδιαίτερα, ότι η Ελίνα
Τζένκο, θεωρούμενη στα χαρτιά Αλ-
βανικής καταγωγής, στην ουσία είναι
Ελληνίδα, αφού οι γονείς είναι Κορυ-
τσαίοι και η ίδια γεννήθηκε στην Ελ-
λάδα (αλλά χρειάστηκε πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα, 16 ολόκληρα χρό-
νια, για να πάρει την ελληνι-
κή υπηκοότητα), σε πρό-
σφατη διάκρισή της στο α-
κόντιο, δάκρυα υπερηφάνει-
ας για την πατρίδα της κύλη-
σαν στα μάτια της με την α-
νάκρουση του εθνικού μας
ύμνου. Και ταυτόχρονα έκα-
νε μια συμβολική κίνηση: Έ-
βαλε το χέρι στην καρδιά
της, δείχνοντας ότι η Ελλάδα
είναι μέσα της.

Υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις απλών ατό-
μων, μεταναστών, που ζουν
και στην επαρχία, και οι ο-
ποίοι δεν αισθάνονται ξένοι,
αλλά Έλληνες. Και το απο-
δεικνύουν στην πράξη, συμ-
μετέχοντας στα κοινά, συ-
στήνοντας εθελοντικές ομά-
δες προσφοράς στην τοπική κοινω-
νία, όπως η διανομή ρούχων σε ντό-
πιους άπορους.

Η Ελλάδα η ανθρωπογεννήτρια,
η μητέρα της φιλοσοφίας, της επιστή-
μης και της τέχνης, του Ηρακλή και
του Προμηθέα, του Πολιτισμού και
του Ανθρωπισμού, των "Παρθενώ-
νων" και των "Μαραθώνων", της ε-
λευθερίας και της δημοκρατίας, είναι
μια ιδέα, που κυριεύει το είναι ανθρώ-
πων, ανεξάρτητα από τη φυλετική
τους προέλευση και τους μεταμορ-
φώνει σε Έλληνες, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι αρνούνται την Πατρίδα
τους. Αποκτούν και μία ακόμη...

Αυτό είναι το μεγαλείο της Ελ-
λάδας, που, παρά τα προβλήματά
της και τις δυσκολίες της, βασίλεμα
δεν έχει... Και κάνει ανθρώπους, που

άλλα κράτη είναι η ρίζα τους, να την
κλείνουν βαθιά μέσα τους και να τη
λαχταράνε και να μην αρχίσουν να
"μουρμουρίζουν" ορισμένοι ότι πάλι
υπέρ των μεταναστών γράφουμε.

Όχι, για ανθρώπους κάνουμε
λόγο, όποιοι και αν είναι, από όπου
και αν ήλθαν, ό, τι και αν πιστεύουν,
όποια γλώσσα και αν μιλούν. Για αν-
θρώπους και μόνο...

Σαφώς το μεταναστευτικό είναι
θέμα, και μάλιστα σοβαρό, για την

Ελλάδα. Και βεβαίως η χώρα μας έ-
χει υπερπληθώρα μεταναστών. Επί-
σης εμφανίζουν ορισμένοι από αυ-
τούς παραβατική συμπεριφορά, που
δημιουργεί ανασφάλεια και επικινδυ-
νότητα. Ωστόσο, οι μετανάστες, δεν
είναι για τα... σκουπίδια, όπως κά-
ποιοι ακραίοι νομίζουν και τολμούν
και το φωνάζουν κιόλας.

Ορισμένοι, όχι όλοι βέβαια, γί-
νονται ένα με τους Έλληνες και συ-
μπεριφέρονται ως Έλληνες. Όσοι
"γκρινιάζουν" ότι "δεν τους θέλουμε,
τους ταΐζουμε, μας παίρνουν τις δου-
λειές, θα κυριαρχήσουν" και τα υπό-
λοιπα γνωστά αναμασήματα, ας
δουν πώς μερικοί από αυτούς δένο-
νται με την Ελλάδα και τη θεωρούν
Πατρίδα τους.

Αδιαμφισβήτητα είναι καθή-

κον των αρχών να εμποδίζεται η
προσέλευση μη νόμιμων μετανα-
στών, να επιστρέφουν ταχύτατα
στον τόπο προέλευσής τους αυτοί
που δεν δικαιούνται παραμονής, να
φυλάσσονται τα σύνορα και να εξα-
σφαλίζεται η ειρήνη στην καθημερι-
νότητά μας.

Όπως είναι και πραγματικότητα
ότι υπάρχουν μετανάστες, που ενσω-
ματώνονται κοινωνικά, αποκτούν ελ-
ληνικό φρόνημα, αφομοιώνουν το

Ελληνικό ήθος, διακηρύττουν ότι
είναι Έλληνες. Και άλλοι τιμούν
την Ελλάδα με τις διακρίσεις τους
και άλλοι συνεισφέρουν ό,τι μπο-
ρούν.

Χωρίς κανένα μίσος, χωρίς
κανένα φανατισμό, με πνεύμα
και φρόνημα αλληλεγγύης οφεί-
λουμε να αναγνωρίσουμε την ε-
σωτερική τους ανάγκη να θέ-
λουν, όσοι θέλουν, να είναι Έλ-
ληνες, αφού έτσι τους προστάζει
η συνείδησή τους και να ενερ-
γούν ως Έλληνες. Κοντινός μας
δεν είναι μόνο ο τοπικά ή κοινω-
νικά κοντινός, ο συγγενής ή ο ο-
μοεθνής ή ο ομόθρησκος. Τα ε-
ξωτερικά στοιχεία δεν κάνουν κά-
ποιον κοντινό μας, αλλά η ευαι-
σθησία του και η ευαισθησία μας.

Ο κοντινός μας δεν δίνεται,
αλλά γίνεται. Κοντινός μας μπορεί να
είναι κάθε άνθρωπος, ακόμη και ο ε-
χθρός μας. Αλλά και εχθρός μας
μπορεί να είναι κάθε άνθρωπος, α-
κόμη και ο τοπικά και κοινωνικά κο-
ντινός μας, ο συγγενής μας, ο συντο-
πίτης μας.

Η σύγχρονη βιολογία αποφαί-
νεται ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτη-
τα από φυλή ή φύλο, έχουν γενετική
ταύτιση κατά 99,9%. Μόνο ένα χιλιο-
στό του γονιδιώματος είναι οι διαφο-
ρές μεταξύ των ανθρώπων. Άρα, η
αδυναμία να κατανοήσουμε και να α-
ποδεχθούμε τους άλλους δεν έχει να
κάνει με τη φύση μας, αλλά με τα ιδε-
ολογήματά μας.

Πολλά πράγματα είναι αυτο-
νόητα σ' αυτή τη ζωή. Απλά χρειάζε-
ται να τα θυμόμαστε...

Όταν νιώθεις Έλληνας
είσαι Έλληνας!..

➤ Tου π. ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΥ, Θεολόγου - Νομικού

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
➥ από 1η σελ.

• «Στον τόπο πίσω από το
βουνό» χτύπησε και φέτος η καρ-
διά του ορεινού τρεξίματος και η
αδρεναλίνη κόκκινο με τη διεξα-
γωγή του 10ου επετειακού αγώνα
«Ζagori Mountain Running».

Η αθλητική εκδήλωση υψηλού ε-
πιπέδου πανελλήνιας και διεθνούς
εμβέλειας έλαβε χώρα στο Δήμο Ζα-
γορίου το τριήμερο 23-25 Ιουλίου,
με τη συμμετοχή επαγγελματιών και
ερασιτεχνών δρομέων από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Το γεγονός
πως η διοργάνωση έκλεισε φέτος τα
10 χρόνια πετυχημένης πορείας α-
ποδεικνεύει στην πράξη πως αθλη-
τισμός, βουνά και πολιτισμός μπο-
ρούν να εναρμονιστούν ιδανικά με
την προϋπόθεση της σωστής οργά-
νωσης και του σεβασμού στη φύση.

Ακυρώθηκε το ΖΑΓΟΡΑΚΙ
Το απόγευμα της Παρασκευής

έγινε επίσημη τεχνική ενημέρωση
των αθλητών στον χώρο του Γυμνα-
σίου Τσεπελόβου και η αγωνιστική
δράση ξεκίνησε  το Σάββατο στις
04.30 το πρωί στο Τσεπέλοβο με
τον αγώνα ορεινού τρεξίματος TeRA
80 χιλιομέτρων που η θετική του υ-
ψομετρική διαφορά του υπερέβαινε
τα 5.100 μέτρα.  

Στη συνέχεια και την ίδια μέρα,
σειρά πήρε ο αγώνας Μarathon 44
χιλιομέτρων, μια χορταστική διαδρο-
μή κυκλική με 2.600m θετικής υψο-
μετρικής, που προκαλούσε τον κάθε

αθλητή να ανεβάσει τους προσωπι-
κούς του στόχους και να δει το ορει-
νό τρέξιμο από άλλη οπτική γωνία.

Χθες οι αθλητές γνώρισαν  από
κοντά τις δύο ολοκαίνουριες διαδρο-
μές των Half Marathon 21km και En-
try Race 10km. Όλες οι διαδρομές
είχαν ως σημείο εκκίνησης και τερ-
ματισμού το Τσεπέλοβο και για να α-
ποφευχθεί ο συγχρωτισμός η εκκί-
νηση των αθλητών έγινε σταδιακά,
ενώ τηρήθηκε πιστά το υγειονομικό
πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματεί-

ας Αθλητισμού.
Με βασικό γνώ-

μονα την προστασία
της υγείας όλων των
παιδιών αλλά και
των υπόλοιπων πα-
ρευρισκομένων στο
χώρο του Τσεπελό-
βου, ακυρώθηκε ο
αγώνας των μικρών
φίλων της διοργάνω-
σης «ΖΑΓΟΡΑΚΙ».
Αντί αυτού, οι εκ-
πλήξεις δεν ακυρώ-
θηκαν για τα παιδιά
που βρέθηκαν εκεί
και τα μπλουζάκια
διανεμήθηκαν κανονικά σε όσα εί-
χαν δηλώσει συμμετοχή.

Οι νικητές!
2 Ο Ισπανός Migeul Angel

Hera ήταν ο μεγάλος νικητής του
TeRA 80Km με εξαιρετικό χρόνο
8.38.09. O κορυφαίος και με μεγάλη
ιστορία Ισπανός αθλητής (πρωτιές
σε Ultra Pirineu, Ultra Sierra Ne-
vada, Penyagolosa Trails, TNF En-

durance Challenge California,
Transvulcania κ.α…) κράτησε από
την αρχή την πρωτιά, η οποία μειώ-
θηκε λίγο μετά το Μονοδένδρι αλλά
δεν απειλήθηκε. Στην δεύτερη θέση,
τερμάτισε ο Φώτης Ζησιμόπουλος
με επίδοση 8.53.38 και μόλις τρία
λεπτά πίσω του με χρόνο 8.56.49 ο
νεαρός, ανερχόμενος Γιαννιώτης α-
θλητής Απόστολος Τζουμάκας. 

Στην κατηγορία των γυναικών
πρώτευσε η Νικολέτα Τζαβάρα,

δεύτερη ήταν η Στυλιανή Λεωνιδά-
κη και τρίτη η Μάρθα Ξηροφώτου.

2 Στον αγώνα 44 χιλιομέτρων,
ο Θανάσης Παγουνάδης με χρόνο
04.30.37 πήρε την πρωτιά στην κα-
τηγορία, δεύτερος βγήκε ο Αλέξαν-
δρος Τζουμάκας και τρίτος ο Γιώρ-
γος Δημουλάς.  

Στις γυναίκες με χρόνο 05.24.52
πρώτη βγήκε η Χριστίνα Γιαζιτζί-
δου, με δεύτερη τη Δήμητρα Τζα-
λοκώστα και τρίτη την Μαρία Μα-
λάη.

2 Στον αγώνα των 21 χιλιομέ-
τρων, στους άνδρες ο Άγγελος
Φραγκούλης πήρε την πρώτη θέση
με 1.51.38 και ακολούθησαν οι Β.
Μπαλαμωτής και Λ. Μπασιαδή-
μας. Στις γυναίκες πρώτη με χρόνο
2.22.47 αναδέιχτηκε η Δήμητρα
Χαιροπούλου με δεύτερη την Ανα-
στασία Τζάρου και τρίτη την Μαρία
Λουφέκη.

2 Τέλος, στον αγώνα 10 χιλ. ο
Δήμος Μαγγίνας βγήκε πρώτος με
δεύτερο τον Θ. Μπαρμπαγιάννη και
τρίτο τον Γ. Σταλίκα, ενώ στις γυναί-
κες πρώτη βγήκε η Παναγιώτα Τόκα.

O Γ. Αμυράς
Το «παρών» στη διοργάνωση το

Σάββατο έδωσε και ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και βουλευτής Ιωαννί-
νων της Ν.Δ. Γιώργος Αμυράς που
συνεχάρη διοργανωτές, αθλητές, εθε-
λοντές και τόνισε πώς το Ζαγόρι και η
Ήπειρος δείχνουν πώς μπορούν να
τα καταφέρουν σε πολλά διαφορετικά
επίπεδα. Στάθηκε και στην περιβαλ-
λοντική υπογραφή της διοργάνωσης
με μπόλικη ανακύκλωση.

Επιτυχημένο το 10ο επετειακό «Ζagori Mountain Running»

Διατήρησε την αίγλη του και εντυπωσίασε
ο αγώνας ορεινού τρεξίματος στο Ζαγόρι

• Μία ακόμη
εκπληκτική εμφά-
νιση πραγματο-
ποίησε τα ξημε-
ρώματα της Κυ-
ριακής ο Γιαννιώ-
της πρωταθλητής
της Κωπηλασίας
Στέφανος Ντού-
σκος, αθλητής
του Ναυτικού Ο-
μίλου Ιωαννίνων,
ο οποίος προκρί-
θηκε στον ημιτελι-
κό του Σκιφ Αν-
δρών στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες
που διεξάγονται
στο Τόκιο. 

Ο Ντούσκος ή-
ταν εξαιρετικός στην
κούρσα του στον
προημιτελικό, όπως
εξάλλου και σε εκεί-
νη του προκριματι-
κού και τερμάτισε
δεύτερος με χρόνο
07.12.77. Μάλιστα, παρέμεινε πρώ-
τος, στα 500, τα 1.000, έμεινε δεύτε-
ρος πίσω από τον Νορβηγό Κγιέτιλ
Μπορτς στα 1.500 μέτρα, για να πε-
ράσει δεύτερος και τη γραμμή του φί-
νις με χρόνο 7:12.77 και να προκρι-
θεί στα ημιτελικά του αγωνίσματος.
Ο Κγιέτιλ Μπορτς από τη Νορβηγία
τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρό-
νο 7:10.97, ενώ ως τρίτος της 1ης
προημιτελικής σειράς προκρίθηκε ο
Ιταλός Αλμπέρτο Τζενάρο ντι Μάου-
ρο, με χρόνο 7:26.25. Ο Γιαννιώτης
πρωταθλητής πέρασε στην κορυ-
φαία 12αδα και θα αγωνιστεί την ερ-
χόμενη Πέμπτη (05.10 π.μ. ώρα Ελ-
λάδος) με στόχο να εξασφαλίσει την
πρόκριση στον τελικό του αγωνίσμα-
τος και φυσικά να διεκδικήσει ένα με-
τάλλιο. Να σημειωθεί πώς το πρό-
γραμμα τροποποιήθηκε λόγω των
προβλέψεων για τροπική καταιγίδα
το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου.

Κι ένας... τυφώνας!
Στους… πονοκεφάλους των Ια-

πώνων διοργανωτών των Ολυμπια-

κών Αγώνων έχουν προστεθεί και τα
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που α-
ναμένεται να προκαλέσει ένας τυφώ-
νας. Και μπορεί τα μεγάλα κύματα να
ενθουσιάζουν τους σέρφερ αλλά σε
άλλα αθλήματα, όπως η Κωπηλασία
δημιούργησε προβλήματα και άλλαξε
το αγωνιστικό πρόγραμμα για το διή-
μερο 26 και 27 Ιουλίου.

Σε δηλώσεις του στο «kathimeri-
ni.gr» ο Στέφανος Ντούσκος ανέφερε
τα εξής: «Έχουν σταματήσει οι αγώ-

νες. Θα αρχίσουν και πάλι την Τετάρ-
τη και εγώ, εκτός απροόπτου, θα α-
γωνιστώ την Πέμπτη». Αναφερόμενος
στον προημιτελικό αγώνα του πρό-
σθεσε: «Η κούρσα πήγε όπως την πε-
ρίμενα. Πάλεψα με τον Νορβηγό αλλά
δεν πιέστηκα ιδιαίτερα. Στους ημιτελι-
κούς πιστεύω ότι εγώ και ο αθλητής
της Ρωσίας θα κοντραριστούμε για
την πρόκριση στον τελικό. Χάρη στον
τυφώνα θα ξεκουραστούμε αλλά μετά
ημιτελικοί και τελικός θα είναι κοντά».

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Στα ημιτελικά του σκιφ 
ο Στέφανος Ντούσκος

➤ Δεύτερη εκπληκτική κούρσα στους
Ολυμπιακούς για τον Γιαννιώτη Πρωταθλητή

που συγκινεί α-
κόμη κι έναν ξένο

που δεν έχει τέτοια ακούσματα. 
Αλλά ας πάρουμε το δημο-

τικό τραγούδι απ’ την αρχή. Το τρα-
γούδι του λαού είναι «πηγαίο», επο-
μένως ζωντανό. Ο όρος «πηγαίος»
δεν θα πει άτεχνο, τουναντίον, είναι
πολύ τεχνικότερο απ’ όλη την «έντε-
χνη» ποίηση των βιρτουόζων του
στίχου. Η ουσία του είναι αληθινή και
αντικειμενική και όχι επίπλαστη και
υποκειμενική. Μέσα σ’ αυτό ζει  πα-
ντοτινά η υγεία του λαού.

Κατά τον 10ο αιώνα, όταν ο νέος
ελληνισμός αποκτά συνείδηση της ε-
θνικής του ενότητας  και η ελληνική
γλώσσα παρουσιάζεται με το χαρα-
κτηριστικό της γνώρισμα, ακμάζει η
δημοτική ακριτική ποίηση. 

Συνέχειά της είναι η δημοτική
ποίηση των χρόνων της τουρκοκρα-
τίας. Οι άγνωστοι ποιητές των δημο-
τικών τραγουδιών ήταν α-
γράμματοι, άνθρωποι του λα-
ού, που συνέθεταν τα έργα
τους προφορικά και συνήθως
αχώριστα από τη μουσική
τους. 

«Δεν πρέπει να χωρίζουμε
ότι είναι αχώριστο, ποίηση και
τραγούδι», γράφει ο ποιητής Γ.
Τερτσέτης. Τα δημοτικά τρα-
γούδια, επί αιώνες διασώθη-
καν προφορικά μέχρι που ορι-
σμένοι συλλογείς τα κατέγρα-
ψαν και τα κατέταξαν σε ομάδες. Για
την προφορική τους διάδοση όμως,
από τόπο εις τόπον, προκλήθηκαν
πολλές μεταβολές. 

Τα δημοτικά τραγούδια τα χαρα-
κτηρίζει η ανωνυμία, ο προσδιορι-
σμός του χρόνου που δημιουργήθη-
καν είναι αδύνατος με εξαίρεση των
ιστορικών, ακριτικών, κλέφτικων που
μπορούμε περίπου να τα προσδιορί-
ζουμε, επειδή γνωρίζουμε της ιστο-
ρίας τα γεγονότα στα οποία αναφέ-
ρονται.

Γνώρισμα του δημοτικού τρα-
γουδιού, όπως ανέφερα, είναι η ζω-
ντάνια, η φυσικότητα και η συντομία,
αποτέλεσμα του αυθορμητισμού και
της απερίτεχνης έκφρασης χωρίς
περιττές λέξεις. Και τέλος η αγάπη
της ζωής και της ελευθερίας, η αισιο-
δοξία καθώς επίσης η έντονη φυσιο-
λατρία δείχνουν τη διάθεση και το
πνεύμα των δημοτικών τραγουδιών. 

Τα δημοτικά τραγούδια του ελλη-

νικού λαού αποτελούν συνέχεια της
αρχαίας ελληνικής ποιήσεως, του
4ου π.χ. αιώνα περίπου και τα πα-
λαιότερα είναι οι λεγόμενες «παρα-
λογές», πλην όμως υπήρχαν και
τραγούδια ερωτικά, σκωπτικά, λα-
τρευτικά, γνωμικά από τα οποία λίγα
διασώθηκαν. Τα ακριτικά τραγούδια
είναι τα πρώτα νεοελληνικά δημοτικά
τραγούδια και αποτελούν την αρχή

της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Ο Νικόλαος Πολίτης κατέταξε τα

δημοτικά τραγούδια σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: 

Α) Τα καθαρώς λυρικά τραγού-
δια που διαιρούνται σε ιστορικά κλέ-
φτικα, θρησκευτικά της αγάπης, της
ξενιτιάς, του χάρου, του Κάτω Κό-
σμου, εργατικά, σκωπτικά, εορταστι-
κά, νανουρίσματα.

Β) Τα επικολυρικά ή διηγηματι-
κά. Αυτά είναι εκτενέστερα και τεχνι-
κότερα αλλά και λιγότερα. Διαιρού-
νται και αυτά όπως τα άλλα.

Τα δημοτικά τραγούδια θα το ξα-
ναπώ  είναι το ξέσπασμα της ψυχής
του λαού, σαν συγκλονίζεται από τη
χαρά, τη λύπη και συναισθήματα, τα
οποία αισθάνεται την ανάγκη να εκ-
φράσει σε στιγμές ψυχικής έξαρσης.
Είναι το ξεχείλισμα της ψυχής του
λαού, που η ζωή του συνταράσσεται
από έντονα βιώματα.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα, στα

χρόνια τα δικά μας. Δυστυχώς αυτά
που ακούμε δεν είναι δημοτικά τρα-
γούδια, και όπως εύστοχα παρατή-
ρησε κάποιος: «Κακοποίηση της
μουσικής άνευ οίκτου». Δεν ξέρω τι
φταίει στη σημερινή εποχή και όλα έ-
χουν ισοπεδωθεί. Τα πανηγύρια σή-
μερα είναι σουβλάκι, κουτάκια μπύ-
ρας, και από μουσική «οπώ  πωπώ
πωπώ θα τρελαθώ».

Ειδικά οι νέοι που δεν έ-
χουν παραστάσεις και βιώ-
ματα από πραγματικά πανη-
γύρια χορεύουν και λικνίζο-
νται σε έναν μονότονο ρυθ-
μό, δίχως να  αισθάνονται
αυτό που χορεύουν. Γιατί ο
χορός είναι ένας τρόπος επι-
κοινωνίας μέσω του σώμα-
τος. Έτσι μπορούν να εκφρα-
στούν διάφορα συναισθήμα-
τα. Το φαινόμενο αυτό παρα-
τηρείται συνήθως στα καμπο-
χώρια ενώ σε περιοχές όπως

στα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο, Συρ-
ράκο, Καλαρρύτες, Πράμαντα ή και
αλλού εξακολουθούν να τιμούν την
παράδοση. 

Στίχοι δίχως νόημα, μουσική στο
ίδιο μοτίβο «τραλαλά- λαλά». Πληθώ-
ρα οι ερμηνευτές των δημοτικών τρα-
γουδιών στα Γιάννινα αλλά λίγοι είναι
που συνεχίζουν να κρατούν την πα-
ράδοση. Όπως και οργανοπαίκτες,
λίγοι έχουν μείνει στην συνείδηση αυ-
τών που αγαπούν τα παραδοσιακό
τραγούδι όπως ο  Χαρισιάδης,  ο Κα-
ρακώστας, οι  Χαλκιάδες, ο Πέτρο-
Λούκας, ο Γ. Καψάλης, ο Αυγερινός
Μπάος, ο Μάσιος  και άλλοι που με το
ταλέντο τους κρατούσαν και άφησαν
πίσω μια μεγάλη παρακαταθήκη στο
δημοτικό τραγούδι. Μήπως είναι κα-
λύτερα να μη γίνουν πανηγύρια με τέ-
τοια τραγούδια και γλυτώσει το δημο-
τικό μας τραγούδι τον διασυρμό;

(Μέτσοβο)

Το Δημοτικό τραγούδι
και τα… πανηγύρια!

➤ Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ιατρού

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
➥ από 1η σελ.



w ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
& ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

                     Αγγειοχειρουργός  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Master Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Μετεκπαιδευθείς στην Νέα
Υόρκη, Η.Π.Α. Παθήσεις φλεβών-αρτηριών-λεμ-
φαγγείων. Θεραπεία κιρσών με ενδοφλεβικό
LASER. Θεραπεία ευρυαγγειών.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Μυοσκελετικές παθήσεις- αθλητικές κακώσεις- οστεοπόρωση.
Λ. Δωδώνης 75, Ιωάννινα, Τηλ. 26510-28497 -

Ωρ. Λειτουργίας: 09:00-14:00, 18:00-21:00,
www.iasi-ioannina.gr

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ, MD, PhD, FEBVS
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δωδώνης 18, 45332, Ιωάννινα 

Τηλ. Γραμματείας: 698 7088004
www.matsagkas.gr

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΕΡΟΥΛΗΣ
MD, MSc, PhD, Αγγειοχειρουργός,
διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Master στις ενδαγγεια-
κές τεχνικές. Δέχεται κατόπιν ραντεβού, Που-

λίτσα 3 Ιωάννινα (όπισθεν δικαστικού μεγάρου). 
Τηλ: 6944-861558, email: mperoulis@gmail.com

w ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΑΡΕΤΗ Γ. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ  
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική Ακτι-
νολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο Αr mand Trousseau Παρίσι,
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ - ΔΙΑ ΓΝΩ ΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΝΕΟ ΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
– ΥΠΕ ΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου, μαλακών μο-
ρίων, κοιλίας) – Triplex αγγείων - ΥΠΕ ΡΗΧΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥ-
ΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS. 
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) Ιωάννινα - Τηλ & Fax: 26510-
22911, Κιν:  6972-698154  Δέχεται: πρωί 9:30-13:30 -

απογ. Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη: 18:00-21:00 -
www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
ΙΟΚΑΣΤΗ ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

• Triplex αγγείων
• Ελαστογραφία
• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεο -

ειδούς, τραχήλου, μαλακών μορίων, οσχέου, μα-
στού, βρεφών-παίδων
• FNA θυρεοειδούς αδένα
• Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών
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 κα-
τόπιν ραντεβού. Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ

Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο 
στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ. 2655024418

w ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Με δυνατότητα αφαίρεσης πολυπόδων πεπτικού
Ειδικευθείς στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολο-
γική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
8.30 π.μ. με 17.00 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

1ο χλμ. Δημ. Οδού Κατσικάς – Μπάφρας
(ΕΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)

(ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥ)
Επικοινωνία στα:

26510-94800, 26510-73103, 6974-043397
Email: boumpas74@gmail.com

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓAΣTPENTEPOΛOΓOΣ - Διδάκτωρ Παν/μίου

Ιωαννίνων
Μετεκπαιδευθείς εις MAYO CLINIC, Roche -
ster, ΗΠΑ & Πανεπιστημιακό Νοσ/μείο Ga -
sthuisberg, Λουβένη, ΒΕΛΓΙΟ - Κάτοχος Ευ-
ρωπαϊκού Τίτλου Γαστρεντερολογίας (EBGH)
Γαστροσκόπηση – Κολοσκόπηση με διοξείδιο
του άνθρακα - 24ωρη φορητή πεχαμετρία (γα-
στροοισοφαγική-λαρυγγική παλινδρόμηση) Μα-
νομετρία οισοφάγου (δυσφαγία, κινητικές διατα-
ραχές, σκληρόδερμα) Ορθοπρωκτική μανομε-
τρία - χρόνος διέλευσης - βιοανάδραση πυελικού
εδάφους (ακράτεια, χρόνια δυσκοιλιότητα, πυελι-
κή ασυνέργεια) Δέχεται: πρωΐ 9-2, απογεύματα
6-9 πλην Τετάρτης, Σάββατο κλειστά.  
Παπάζογλου 4, 2ος όροφος, τηλ. & φαξ: 2651
304733, κινητό: 6944-654048, e-mail: paplos@
hotmail.com

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Γαστροσκόπηση - (Υδρο)κολονοσκόπηση
Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα-Παρασκευή πρωί: 9.00-1.30, 
απόγευμα: 5.30-8.00. 

Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή απόγευμα 
το ιατρείο λειτουργεί μόνο κατόπιν ραντεβού.

Χαρ. Τρικούπη 16, Ιωάννινα - 
τηλ.: 26510-65145 - 

κιν.: 6972-926687 - email:
c.tasolamprou@gmail.com

w ΓΕΝΙΚΟΙ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
Χ. Β. ΧΑΡΙΣΗΣ

Μαστολόγος - Γενικός Χειρουργός
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 
Ιωαννίνων

Διεύθυνση: Δαγκλή 1, 45444. Μόνο με ραντεβού.
Τηλ. 6944479177, 2651071133 (εργάσιμες ώρες)
harissis.har@gmail.com
https://harissis.wixsite.com/mastos
FB: Χαρ. Χαρίσης

w ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ
Dr. ΣΠYPIΔΩN Π. ΠPINTZHΣ

Eιδικός Δερματολόγος - Διδάκτωρ A.Π.Θ.
Δέχεται ώρες: 9-14.00  και  6 - 8:30. Iατρείο:
28ης Oκτωβρίου 49. Tηλ. Iατρείου: 26510-
78068 - Oικίας: 26510-23437

w ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΖΩΗ Κ. ΓΙΩΤΑΚΗ

Ενδοκρινολόγος
Κεντρική Πλατεία & Γούναρη 2,
Ιωάννινα (απέναντι από το Ρολόι)

Τηλ.: 2651 403767 | κιν.: 6932 371788
e-mail: zoig@pliroforiki.com

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΓΡΥΠΑΙΟΥ
Ώρες λειτουργίας ιατρείου: Δευτέρα 6-9 μ.μ. •
Τρίτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9 μ.μ. • Τετάρτη 10
π.μ. - 14 μ.μ. • Πέμπτη 10 π.μ. - 1.30 μ.μ., 6-9
μ.μ. • Παρασκευή 10 π.μ. - 1.30 μ.μ. Ιατρείο:
28ης Οκτωβρίου 36 & Κοραή. Tηλ. Iατρείου
26510-36060 - κινητό: 6932 736306

Δρ ΔHMHTPIOΣ KIOPTΣHΣ
Eιδικός Mεταβολισμού - Παχυσαρκίας Παν/μίου
Παρισίων. Kαθηγητής Πανεπιστημίου Iωαννί-
νων. Δέχεται Tρίτη και Tετάρτη 6-9 μ.μ. Xαρ.
Tρικούπη 2 (3ος όροφος). Tηλ. 26510-30265 •
κιν. 6974-662299

Dr. ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΞΗΤΑ-ΚΛΕΦΤΑΚΗ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου 
Ιωαννίνων

Ώρες λειτουργίας (με ραντεβού): Δευτέρα-Τε-
τάρτη-Παρασκευή: 9 π.μ. - 3.30 μ.μ., Τρίτη-Πέ-
μπτη: 9 π.μ. - 2 μ.μ., 6 μ.μ.-  9 μ.μ. Χαριλάου
Τρικούπη 4 (2ος όροφος) Τηλ./fax: 26510-
65130, κιν.: 6974-890765

w ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

w ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ 
Δρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ

Καρδιολόγος. Διδάκτωρ  Πανεπιστημίου
Bochum Γερμανίας. Εξειδικευμένος στην Η-
λεκτροφυσιολογία - Αρρυθμιολογία. Triplex

καρδιάς/αορτής, Δοκιμασία κόπωσης, Holter-Ρυθμού,
Loop/Event Recorder, 24h καταγραφή πίεσης. Καρδιοανα-
πνευστική Δοκιμασία Κόπωσης (CPET) για αθλητές.
Συμβ. ΥΠΕΘΑ, ιδιωτικές ασφαλιστικές.
Δέχεται καθημερινά 08:00-14:00 και 17:00-20:00, Σάβ-
βατο 08:00-12:00. Επισκέψεις κατ’ οίκον. Οπλαρχηγού
Πουτέτση 5 (2ος όροφος). Τηλ.: 2651022448, Κιν.:
6949798270, email: sgkaniatsas@gmail.com

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΛΟΡΕΤΑ) Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Καρδιολόγος. Διδάκτωρ Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εξειδίκευση σε θέματα Θρόμ βωσης

και Αντιθρομβωτικής Αγωγής. Επιστημ. συνεργάτης του
Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης
• Υπέρηχοι (Triplex) καρδιάς • Δοκιμασία κόπωσης
(με ποδήλατο) • Holter ρυθμού (καταγραφή έως 7 η-
μέρες) • Holter πίεσης • Έλεγχος αποτελεσματικότη-
τας αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 
Δέχεται: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: πρωί: 9:00-13:30, απόγευ-
μα: 18:00-20:30. Τετάρτη: 09:00-13:30. Παρασκευή: 09:00-
16:00 (συνεχές ωράριο). Σάββατο με ραντεβού. Χαρ. Τρι-
κούπη 13 (2ος όροφος), 45332, Ιωάννινα Τηλ. Ιατρείου:
26510-78440, κιν.: 6947-073635 www.kardiologos-
ioannina.gr, e-mail: loreta.kalantzi@gmail.com

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ
Ειδικός Καρδιολόγος - Στρατιωτικός Ιατρός
Eιδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων. Eπιστημονικός Συνεργά-

της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝΙ
Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
• Υπέρηχος καρδιάς με μελέτη 2D speckle-tracking
• Ασύρματη δοκιμασία κόπωσης με χρήση κυλιόμενου τάπητα
• Προαθλητικός και προεγχειρητικός έλεγχος
• Holter ρυθμού - Holter πίεσης
• Ρύθμιση - Αντιμετώπιση Αρτηριακής πίεσης / Δυσλιπιδαιμίας /
Καρδιακής Ανεπάρκειας / Βαλβιδοπαθειών / Στεφανιαίας Νόσου
/ Αρρυθμιών
• Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος κατ’ οίκον
URL: www.kolios-kardiologos.gr
e-mail: drkoliosmarios@gmail.com
Σύμβαση με ΥΕΘΑ  • Τηλ.: 6944776210
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Λ. Δωδώνης 24 - 2ος όροφος (έναντι ξενοδοχείου
Grand Serai), Τηλ.:  26510-42003, Δευτέρα ως Πέμπτη
ΜΕΤΣΟΒΟ: Ιατροπούλου 2 (έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου) Τηλ.:
26560-29124, Παρασκευή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΝΤΟΥΚΑΣ
Καρδιολόγος. Εξειδικευμένος στις νεώτερες 
υπερηχογραφικές τεχνικές • Υπέρηχοι triplex καρ-
διάς • Δοκιμασία κόπωσης • Ηolter ρυθμού •
Ηolter πίεσης
Δέχεται καθημερινά 8:30 - 1:30 και 5:30 - 8:30.
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντε-
βού. Κ. Φρόντζου 8. Τηλ. ιατρείου: 26510 24040 -
κιν.: 6945 552278, οικίας: 26510 74843
e-mail: dimitris.doukas@hotmail.gr
www.kardiologos-ntoukas.gr

wΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΙΑ Μ.D. MSC.

Master of Science στην Γυναικεία Ανα πα -
ραγωγή, Παν/μίου Αθηνών, τ. Ιατρός Νο-
σοκ.-Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» Αθη-
νών, Πιστοποιημένο μέλος Ε.Ε. Παθολο-

γίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης (HSCCP)
• Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο • Προληπτικός έλεγχος
τραχήλου μήτρας-Τεστ Παπανικολάου • Πιστοποιημένο
ιατρείο διενέργειας διαγνωστικής κολποσκόπησης • Διά-
γνωση και θεραπεία κονδυλωμάτων • Παρακολούθηση
κύησης χαμηλού και υψηλού κινδύνου-NST • Τοκετός •
Παρακολούθηση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής • Διε-
ρεύνηση υπογονιμότητας • Εφηβική γυναικολογία • Έλεγ-
χος εμμηνόπαυσης • Παθήσεις μαστού • Αισθητική γυναι-
κολογία
Κοραή 5 - Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος), Τηλ./Fax: 26510-
38110, κιν.: 6944-147758 • e-mail: elena_georgo poulou@
yahoo.com. Λειτουργεί με ραντεβού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ M.D.
• Γυναικολογικός-Υπερηχογραφικός έλεγχος-NST
• Μαιευτικός - Υπερηχογραφικός έλεγχος
• Koλποσκοπικός έλεγχος τραχήλου μήτρας

Δέχεται καθημερινά: 9.00-13.30 (πρωΐ) - 18.00
- 20.30 (απόγευμα) εκτός Tετάρτης απόγευμα -
Σάββατο πρωί με ραντεβού. Iατρείο: Ι. Γούναρη
2 - 3ος όροφος. Τηλ. ιατρείου:  26510-31016-
κιν.: 6945-594292-οικίας: 26510-75328

w ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Πλατεία Νότη Μπότσαρη 5 & Δαγκλή
(έναντι ξενοδοχείου Εγνατία). 
Τηλ. 26510-20632

KΩNΣTANTINOΣ X. ΔHMOΣ
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00 έως 13.00 και 18.00 έως 20.00 (εκτός Tε-
τάρτης απόγευμα), Σάββατο με ραντεβού. Πλα-
τεία Aγ. Aποστόλων 4 (Πάνω από Πλατεία
XATZH), Aμπελόκηποι, Iωάννινα. Συμβεβλημέ-
νος με ΕΟΠΥΥ. Tηλ. 26510-72965 - Fax:
26510-72835, κιν.: 6947-937102

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

Ιατρός Μικροβιολόγος – 
Βιοπαθολόγος

Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Γενετική,
Ορμονολογικό, Εξειδίκευση Ανδρική Υπογονιμότητα
Πυρσινέλλα 10, 3ος όροφος, Ιωάννινα
Τηλ. 26510-64141, 6974-427559
hardol@yahoo.com

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣ
Κ. Φρόντζου 7, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 

τηλ. / fax. 26510-39002, κιν. 6945-375317, 
email: lampros_lolas@yahoo.gr. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00
έως 14:00 και 18:00 έως 20:30 (εκτός Τετάρτης

απόγευμα). Σάββατο 09:00 έως 11:00
Μοριακός έλεγχος covid-19, άμεσο αποτέλεσμα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Φώτου Τζαβέλλα 2 & 28ης Οκτωβρίου,
2ος όροφος. Δέχεται καθημερινά
08:00-14:00 & 18:00-20:30, εκτός Τετάρτης από-
γευμα. Σάββατο 09:00-13:00. Τηλ. & Fax: 26510-
70870, Κινητό: 6942-988549. Συμβεβλημένος με
ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΧΑΡΙΤΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΥ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος, τ. Επικ. Επι-
μελήτρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΠΓΝΙ

Χαρ. Τρικούπη 4 - 1ος όροφος
Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ)  Καθημερινά: 8.00 - 13.30
μ.μ. Τηλ. - Fax: 26510-32554 - Κιν.: 6972-895118

ΧΡΗΣΤΑΚΗ - ΤΖΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος –
Μικροβιολόγος 
Καθημερινά: 08:00-13:30

και 18:00-20:00 (εκτός Δευτέρας και Τετάρτης από-
γευμα), Σάββατο με ραντεβού. Συμβεβλημένη με τον
ΕΟΠΥΥ (Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΙΚΑ).
Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου, 
τηλ. / fax: 26510-71077, κιν.: 6944-989836, 
e-mail: biolab9@otenet.gr

w ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΟΥΔΗ-ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ

Νευρολόγος
Καθημερινά 9 π.μ. - 5 μ.μ. Απογεύματα - Σάββατο
πρωί με ραντεβού - Δαγκλή 1, Β’ κτίριο (2ος όρ.)
45444 Ιωάννινα -Τηλ. Ιατρείου: 26510-76660 •
κιν.: 6944-769593 - Τηλ. οικίας: 26510-44921

w ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ
Ιατρείο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, HOLTER
πίεσης και μικροσκοπική εξέταση ούρων αντίθετης
φάσης. Δέχεται καθημερινά με ραντεβού, 9:30 -
13:30 και 17:30 - 20:00. 28ης Oκτωβρίου 36 κ’ Κο-
ραή (γωνία) (1ος όροφος), τηλ. 26510 39339, κιν.:
6947-819083. www.nephrology-koliousi.gr

w ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Επιστημονικός συνεργάτης της κλι-
νικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» στη Θεσσαλονίκη

• Μετεκπαίδευση στο A. Manzoni – Lecco Ιταλίας.
• Εξειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις.

Χαριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος), 45444 Ιω-
άννινα. Τηλ/Fax: 2651401131. Κιν:
6974398839. E-mail:dimgartz@yahoo.com

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΝΟΥΣΙΑΣ
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
τ. Επιμελητής Α’ Ορθοπαιδικών Κλινι-
κών MSE/KSK, Sörmland, Σουηδίας

Μετεκπαιδευθείς στην Τραυματολογία, Παν/κό
Νοσοκομείο Karolinska, Στοκχόλμη
• Εξειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις 
• Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου, Γόνατος
• Επανορθωτική Χειρουργική Ώμου, Ισχίου, Γόνατος
• Κατάγματα Παίδων & Ενηλίκων
• Χειρουργική Άκρας Χειρός

Α. Ζίνη 12 (Πλησίον Λυκείου Ζωσιμαίας), Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-73775 / Κιν.: 6942 788517

e-mail: nousiasdim@gmail.com

w ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
UROLOGY
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Χειρουργός Ουρολόγος - Ειδικευθείς στην

Ελβετία, Διδάκτορας των Παν/μίων Βέρνης και Ιωαννί-
νων, Fellow of European Board of Urology (FEBU)
Δαγκλή 1, 45444, Κτήριο Α, 3ος όροφος
τηλ. 26510-30605 - 6986-633208
email: uro.giannakis@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

28ης Οκτωβρίου 59, έναντι Κοραή, 1ος Όροφος.
Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 - 14.30. Τρίτη και
Πέμπτη 17.30 - 20.00. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα-
σκευή απόγευμα με ραντεβού. Τηλ. 26510-39222
(ιατρείου), 6947-271713 (κινητό 24 ώρες). 
Ιστοσελίδα: www.urology-ioannina.com

ZHKOΣ Δ. ΛIAMHΣ
Κοραή 10-12 - 1ος όροφος. 
Τηλ: Ιατρείο: 26510-39210. 
Σπίτι: 26510-39478. Κιν: 6937-222900.
Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00-13:30 & 18:00-
21:00 - Σάββατο: Δέχεται με ραντεβού.

KIMΩN TΣOYKANEΛHΣ
Δαγκλή 1 (2ος όροφος)  453 32. 
Tηλ. ιατρείου: 26510-33326 - Kινητό: 6942-
056871. Tηλ. οικίας: 26510-44921

ΤΖΟΥΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Χειρουργός Ουρολόγος 
• Ώρες λειτουργίας: Δέχεται πρωί: κα-
θημερινά 09:00-13:30, απόγευμα:

Δευτέρα και Πέμπτη 18:00-20:30.
Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου, 45444, Ιωάν-
νινα (έναντι ξενοδοχείου «Παλλάδιον»). Τηλέφωνα:
Ιατρείου 26510-64363, οικίας 26510-20013, κιν.
6976-659779, e-mail: ptzoumis72@yahoo.gr

wΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, FEBO, MSc
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜ -
ΒΟΥΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  (Fel low of
Euro pean Board of Ophthalmol  o gy) • MASTER in
Health Care Management (MSc) • Μετεκπαιδευθείς
στο Moorfields Eye Ho spi tal, Λονδίνο, Αγγλία. 
Χαρ. Τρικούπη 13, 3ος όροφος, τηλ. 26510-
30500. Το ιατρείο λειτουργεί: Δευτέρα-Παρα-
σκευή: 09.00-13.30 & 14.00-17.00 (μόνο με ρα-
ντεβού). Σάββατο πρωί: Ειδικές Διαγνωστικές ε-
ξετάσεις (ραντεβού).

ΒΑΪΑ Θ. ΡΟΥΝΤΟΥ-ΥΦΑΝΤΗ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Σύγχρονο Οφθαλμολογικό Ιατρείο
Ώρες λειτουργίας: πρωί Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή: 9.00-13.30 - απόγευμα Τρίτη - Πέμπτη -
Παρασκευή: 18.00 - 20.30. 
Χ. Τρικούπη 35, 4ος όροφος. 
Τηλ./Fax: 26511-17377 κιν.: 6973-691311

ΤΖΟΥΤΖΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ. Πατατούκα 16, 1ος όροφος, Αμπελόκηποι, Ιωάννινα, τηλ:
2651032835, κιν: 6972429276. Δέχεται καθημερινά: 08:30–
13:30 πρωί και 18:00–21:00 απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα
και Σάββατο πρωί με ραντεβού. 

Γρηγόριος Νάσιος
Νευρολόγος, MD, PhD

Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
• Ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη νευρολογι-

κών παθήσεων
• Εξειδικευμένα ιατρεία μνήμης, πολλαπλής σκλήρυνσης

και κεφαλαλγίας
• Σύγχρονο Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο 
• Υπηρεσίες νευροαποκατάστασης

Μιχαηλίδη 6 & Σταδίου, Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 25486    info@nasios.gr    www.nasios.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

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

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ, TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ,

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 π.μ. - 9 μ.μ.

Σάββατο 8.30 π.μ. - 13.30 μ.μ.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σύγχρονη Διαγνωστική

Ιωάννινα: Δαγκλή 7, Τ.Κ. 45444
Τηλ. 26510-23614, 26510-23615

e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr
fax: 26510-20614

www.epirusdiagnosis.gr

Μπαλίτας Αστέριος
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος.
Μετεκπαιδευθείς στη Γερμανία, εξειδικευθείς στην
Ενδαγγειακή Χειρουργική. Αντιμετώπιση φλεβι-
κών παθήσεων και κιρσών με Laser, Σκληροθερα-
πεία - Laser ευρυαγγειών, Ενδαγγειακή θεραπεία
ανευρυσμάτων, Αγγειοπλαστική περιφερικών αγ-
γείων, Πλήρης προληπτικός διαγνωστικός έλεγ-
χος αγγείων. Δέχεται κατόπιν Ραντεβού. Δαγκλή 1,
Α Κτίριο 1ος όροφος, Ιωάννινα. 
Τηλ. Ιατρείου 26510 70007, Κιν.: 6946 981282
www.vein.gr - email: abalitas@otenet.gr

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

ΔΕΥΤ - ΠΑΡ : 7:30 π.μ. -14:00 μ.μ. & 18:00 - 21:00 μ.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

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΦΛΕΒΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Δωδώνης 75, 45221, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-28497 / fax: 26510 74001

www.iasi-ioannina.gr / info@iasi-ioannina.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙKH
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Χρυσάνθη Σταγκογιάννη MD;
Ευαγγελία Σταγκογιάννη MD

• Οφθαλμολογικός και Παιδοοφθαλμολογι-
κός έλεγχος

• LASER   Πρεσβυωπίας, Μυωπίας, Υ-
περμετρωπίας Αστιγματισμού, Καψου-
λοτομίας και Ιριδοτομίας

• Χειρουργική αντιμετώπιση Καταρράκτη,
Γλαυκώματος, Κερατόκωνου, Παθήσε-
ων Αμφιβληστροειδούς, Ωχράς Κηλίδας,
Βλεφαροπλαστική και BOTOX

• Ο.C.T., Φλουοροαγγειογραφία, Υπερη-
χογραφίας, Οπτικά Πεδία, Τοπογραφία 
3ο Χιλ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ

(Περιοχή Γιαννιώτικο Σαλόνι)
ΤΗΛ. 2651040744 - 2651002639

Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00π.μ.-08:00 μ.μ. 

Γιατροί και Κλινικές
των Ιωαννίνων

Σελ. 8η                                                                                                                                                                                                                                         ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣΤρίτη 27 Ιουλίου 2021



w ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εφαρμοσμένα Προγράμματα
Διατροφικής Αγωγής & Υπο-
στήριξης. Προγράμματα δια-

τροφής για: • Υγιεινή διατροφή • Παχυ-
σαρκία • Ανορεξία • Αθλητές • Εγκυμο-
σύνη - Θηλασμό • Παθολογικές κατα-
στάσεις (υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, α-
νορεξία) • Έλεγχος σωματομετρήσεων
(λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μετα-
βολισμού μυικής μάζας, έλεγχος υ-
γρών σώματος). 

Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάννινα 
• Τηλ. / Fax: 26510-20380, Κιν.: 6944-632466 
• email: apostolis_theoharous@hotmail.com

ΕΥΓΕΝΙΑ Η. ΠΕΤΡΙΔΗ
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 

Μεταβολισμό NUMESI-PARIS 7
• Φυσιολογικές Παθολογικές Καταστά-
σεις • Παχυσαρκία • Νευρική Ανορεξία
• Παιδική - Εφηβική Διατροφή • Εγκυ-
μοσύνη • Αθλητισμός. 

Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα. 
Τηλ. & Fax: 26510-76211, 
Κιν.: 6984-046488. e-mail:

evipetridi@hotmail.com

w ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΛΑΒΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πρώιμη παρέμβαση, εργοθεραπευτική

αξιολόγηση και αντιμετώπιση
διαταραχών Αυτιστικού φάσματος

συνδρόμων ψυχοκινητικής καθυστέρησης
διαταραχών αισθητηριακής ολοκλήρωσης

διαταραχών κινητικού 
συντονισμού / δυσπραξίας

Γραφοκινητικών δυσκολιών – δυσγραφίας
Διαταραχής ελλειμματικής προσοχής

- Υπερκινητικότητας 
Καζαντζάκη 28 - πλατεία Χατζή 

(Αμπελόκηποι)
τηλ. 26510-29983  κιν. 6945-158308
e-mail: aggelika_@hotmail.com

ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία,
Ειδική Αγωγή, Ψυχολ.Υποστήρι-

ξη, Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
Επιστημονικοί υπεύθυνοι:
Μώκας Αναστάσιος, Λογοθεραπευτής.

Γούσης Βασίλης, Εργοθεραπευτής.
Ιωάννινα, Γεωρ.Παπανδρέου 18,

26513-10319 Ηγουμενίτσα, 
Παρ. Ολύμπου 9, 26650-21186 -

www.kivotosexelixis.gr

ΚENTΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

MAΛΛIOY XPIΣTINA
Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – 

Ειδικό Παιδαγωγικό - Μουσικοθερα-
πεία - Ψυχολογική υποστήριξη και 

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Δέχεται καθημερινά έναντι Αεροδρομίου. 

Τηλ. κέντρου: 26510 63985 - κιν. 6937
814113 - www.ergotherapia-ioannina.gr

w ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ, PhD, CCC-SLP
Πτυχιούχος Παν/μίου Βοστώνης, ΗΠΑ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
• Υπεύθυνη Θεραπευτικής Ομάδας Λογο-

ποίησης - Κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθε-
ραπείας, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολογικής Υ-

ποστήριξης, Συμβουλευτικής Γονέων
• Ειδική Θεραπεύτρια Παιδιών και Ενηλί-

κων σε Διαταραχές Λόγου - Ομιλίας και Σί-
τισης - Κατάποσης 

• Πιστοποιημένο Μέλος του Αμερικάνικου
Συλλόγου Λογοθεραπευτών Μέλος του Πα-

νελληνίου Συλλόγου 
Λογοθεραπευτών

Δέχεται με ραντεβού. Μαρ. Κοτοπούλη 1
(& Βορείου Ηπείρου) - Τηλ. 26510-32467,

www.virvidaki.gr

w ΠΟΔΟΛΟΓΟΙ
ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΟΥΛΙΑ
BSc Podology-Podiatry

• Αντιμετώπιση κάλων 
• Ονυχοκρύπτωση • Ονυχομυκητιά-

σεις • Υπερκερατώσεις 
• Ονυχογρύπωση • Αθλητικό πόδι •

Διαβητικό πόδι 
• Περιποίηση άκρων 

• Ορθοτεχνική ονύχων
Χαρ. Τρικούπη 6, 2ος όροφος, 

45444 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-71688 - 6955-139520

email: info@medicalstep.gr -
www.medicalstep.gr

w ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
ΜΑΝΤΖΙOΣ Κ. ΘΕOΔΩΡOΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Cred. MDT,
NDT/BOBATH

• Mηχανική διάγνωση και θεραπεία 
οσφύος/αυχένα, μυοσκελετικών 
παθήσεων (μέθοδος McKenzie)

• Λειτουργική αποκατάσταση νευρολο-
γικών παθήσεων (μέθοδος Bobath)
• Πιστοποιημένο κέντρο θεραπείας

κρουστικών κυμάτων 
EMS SHOCKWAVE

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 9.00-13.30
και 17.30-21.00. 28ης Οκτωβρίου 45,

2ος όροφος. Τηλ. 2651038355 κιν.
6932158566 - www.physioepirus.gr

NΑΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Σύγχρονοι μέθοδοι θεραπείας: •

Αυχενικό Σύνδρομο • Οστεοαρθρίτιδα - Αρθρίτι-
δες • Οσφυαλ γία - Ισχιαλγία • Ημικρανία • Μηνί-
σκοι - Κακώσεις Συνδέσμων • Διαστρέμματα -
Θλάσεις • Επικονδυλίτιδα • Κύφωση - Σκολίωση
• Νευραλγίες - Πα ρέσεις - Πα  ραλύσεις • Μεταγ-
χειρητικές Δυσκαμψίες. Χρησιμοποιούνται: Ηλε-
κτροθεραπείες, Υπέρηχοι, Διαθερμίες, Laser, Η-
λεκτρομαγνητικά πεδία, CPM, POWER PLATE
(Όργανο σύγχρονης γυμναστικής). CΥBEX
(ΝΕΟ). DEEP OSCI LLATION (ΝΕΟ - μηχάνημα
αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων). Φυσικο-
θεραπεία, Κινητική Αποκατάσταση. Ώρες Λει-
τουργίας Καθημερινά: 09.00 - 14.30 & 16.30 -
21.00 Σάββατο κατόπιν ραντεβού Θεραπείες
κατ’ οίκον. Βαλαωρίτου 4 (πλησίον Άλσους) Ιω-
άννινα. Τηλ.: 26510-22338 Κιν.: 6945 593717

Κέντρο Οστεοπαθητικής και 
Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης

Υπεύθυνος: ΧΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Pt, DO
Απόφοιτος Φυσικοθεραπευτικής

και Οστεοπαθητικός
(Οsteopathie Schule Deutschland)

• Είδη μάλαξης: αθλητική, ολιστική, 
shiatsu, rejuvans

Sauna, solarium, πελματογραφία
Αγίου Ιωάννη 2, Ανατολή, Ιωαννίνων

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 9-1 και 5-9
Τηλ.: 26510-85855, κιν.: 6977-808477

ΤΣΕΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

• K-LASER
• SHOCKWAVE (κρουστικός υπέρηχος)
• FISIOWARM (θεραπεία TECAR)
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ
• ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
• PNF (μέθοδο για αντιμετώπιση 

νευρολογικών παθήσεων)
• FANGO-MASSAGE
• MEDICAL HOT STONE
• KINESIO TAPE

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
8.15 – 14.00 & 16.00 – 21.00

ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.15 – 16.30
Μαρίκας Κοτοπούλη 64

(Ριζάρειος Πολιτεία – ισόγειο) 
τηλ. 26510-72120 – κιν. 6947-456737

leotsepas@gmail.com

w ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
IΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρωί:
9 π.μ. - 2.30 μ.μ. - Απόγευμα: 6 μ.μ. -
8.30 μ.μ. To Iατρείο είναι κλειστό κάθε
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο. Ια-
τρείο: 28ης Oκτωβρίου 49 (1ος όρο-
φος).  Τηλ. Ιατρείου: 26510-36039 • κιν:
6945-399755

w ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
ΚΑΙΤΗ Α. ΔΡΙΜΤΖΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
έως Παρασκευή 8.30-13.30
κ’ 17.30-20.30 (Τετάρτη α-

πόγευμα και Σάββατο με ραντεβού). 
Χαριλάου Τρικούπη 28 (3ος Όροφος)
(άνωθεν καταστημάτων Ζάρα) Ιωάν-
νινα. Τηλ. 26510-30051 κιν. 6944-
856594, Fax: 26510-30061, email:

kdrimtzia@yahoo.gr

w ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
XAΡΙΤΙΔΟΥ Σ. ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ 
Παιδοψυχίατρος
• Εκτίμηση-διάγνωση-θεραπεία παιδιών
& εφήβων με δυσκολίες στη συμπεριφο-
ρά, το συναίσθημα και την ανάπτυξη •
Συμβουλευτική γονέων
Παπάζογλου 16 & Κάνιγγος, Ιωάννινα.

Τηλ. 2651026590
Η ιατρός δέχεται με ραντεβού

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ψυχίατρος παιδιών – εφήβων
M.Sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής
• πρόληψη-διάγνωση-θεραπεία παιδιών, εφή-
βων, οικογένειας • συμβουλευτική γονέων
28ης Οκτωβρίου 25, Ιωάννινα, τ.: 2651025029

Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού

w ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, MD, PhD
Επιμελητής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής

Νοσοκομ. Metropolitan, Αθήνα
Μετεκπαιδευθείς στην Αισθητική και Επανορθωτική
Πλαστική Χειρουργική στις Κλινικές Akademikliniken

Όσλο, Νορβηγία & Στοκχόλμη, Σουηδία
• Τμήμα Μικροεπεμβάσεων (Αφαίρεση & Βιο-
ψία Σπίλων (ελιές) και Δερματικών Όγκων-δερ-

ματικές κύστεις, λιπώματα, θηλώματα, υπερκε-
ρατώσεις, κ.ά.) • Αισθητική Χειρουργική (Πρό-
σωπο, Μαστός, Κορμός, Άνω & Κάτω Άκρα) • Ε-
πανορθωτική Χειρουργική (Ογκολογική Χει-
ρουργική Δέρματος -μελάνωμα, καρκίνοι του
δέρματος-, Έγκαυμα, Ουλές, Τραύματα, Κατακλί-
σεις) • Αποκατάσταση Μαστού μετά από Μα-
στεκτομή • Θεραπείες Αντιγήρανσης (Botox /
Dysport, Υαλουρονικό οξύ, Μεσοθεραπεία, Νή-
ματα, Peeling) • Laser Αποτρίχωση, Κρυολι-
πόλυση • Ψηφιακή Χαρτογράφηση Σπίλων και
Δερματικών Όγκων
Δ/νση: Δαγκλή 1, Β’ κτίριο, 2ος όροφος,

Ιωάννινα, τηλ. 2651 607063
κιν. 694 8278810

email: info@gp-plasticsurgery.gr, 
Website: www.gp-plasticsurgery.gr

Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού

w ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΖΩΗΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

• Ιατρείο βρογχικού άσθματος • Παρακολού-
θηση ασθενών με ΧΑΠ • Ιατρείο διακοπής
καπνίσματος • Παρακολούθηση ασθενών με
διαταραχές ύπνου • Λειτουργικός έλεγχος α-
ναπνευστικού συστήματος • Μέτρηση αε-
ρίων αρτηριακού αίματος • Οξυμετρία • Κα-
ταγραφή νυχτερινής οξυμετρίας • Προεγχει-
ρητικός έλεγχος.
Μιχαήλ Αγγέλου 26 - Ιωάννινα. 
Τηλ.-Φαξ: 26510 79966, κιν.: 697 3228391.
email:panzois@yahoo.gr. 

Δέχεται καθημερινά: Πρωί 09.00-13.30. 
Απόγευμα 18.00-21.00. 

Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί με ραντεβού

w ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
τ. Διευθύντρια ΕΣΥ Πανεπιστημια-
κής Ψυχιατρικής Κλινικής Ιωαννί-
νων. 
Εξειδικευμένη Συστημική Ψυχοθερα-
πεία ατομική - ομάδος - ζεύγους - γο-
νέων.  
Δέχεται με ραντεβού. Αραβαντινού 18,
τηλ.: 26510-44838, κιν.: 6909-187262,
e-mail: evlavre ntzou@yahoo.com

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Καπλάνη 5 - 5ος όροφος, Ιωάννινα
Δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού.
Τηλ.: 26510-49119 και 6945-335480

ΓEΩPΓIA MOIPOΠOYΛOY- ΛENTZAPH
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Μιχ. Αγγέλου 26, 1ος όροφος. 
Tηλ. 26510-75487 - IΩANNINA. 
Δέχεται με ραντεβού

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Η. ΠΑΠΠΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σταδίου 10 (1ος όροφος) • Τηλ. 26510-
27270 • email:pappavangelis @htomail.
com • Δέχεται με ραντεβού.

ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ-ΝΟΥΣΙΑ Μ.D.
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
Δέχεται: Δευτέρα - Παρασκευή
9-13.30. Απογεύματα με ρα-

ντεβού • Δαγκλή 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45444
• Τηλ.-Fax: 26510-22322 - κιν.: 6977-
579557 • e-mail: mtsatsani@ gmail.com
• www.psychiatros-ioannina.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ. ΧΡΗΣΤΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ-MSc Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής Παν/μίου Ιωαννίνων

Κοραή 13, 2ος όροφος, Ιωάννινα 
• ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Τηλ. ιατρείου
26510-25722 • Κινητό: 6973-029901

w ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
EYAΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ. ΓΚΟΛΑΣ
Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Εργαστήριο Νευροωτολογίας 
• Διερεύνηση Δυσκαταποσίας
Ιατρείο: Δωδώνης 10 & Καλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού
Τηλ.: 26510-49006 - Κιν.: 6936349006
Email: vgolas@otenet.gr. - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

AΘANAΣIOΣ  EYAΓΓEΛOY
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
Xειρουργεί με  υπερήχους. 28ης
Oκτωβρίου 45  -  Tηλ. ιατρ. 26510-
20.258,  οικ. 26510-45.006. Δέχε-
ται καθημερινά 9-1 πρωί και 6-
8.30 απόγευμα.

ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος.
ΩΤΟΡΙ ΝΟ ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΝΗ  ΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ. 
Μετεκπαιδευθείς στην ΩΡΛ Κλινική του
Παιδιατρικού Παν/κού Νοσοκομείου
Armand - Trous seau, Παρίσι • Εργαστήριο
Νευροωτολογίας - Ακοολογίας • Τμήμα Εν-
δοσκοπήσεων • Ιατρείο ΩΡΛ αλλεργίας • Ε-
πεμβάσεις με ραδιοσυχνότητες. Δέχεται
Καθημερινά από 9:30-13:30 & 18:30-
20:30, Σάββατο μόνο με ραντεβού. Πλατεία
Πάργης & Σμύρνης 2 (2ος όροφος), Ιωάν-
νινα. Τηλ & Fax: 2651030006, κιν.: 6944
474555, e-mail: info@katsenos.gr 

Γιατροί και Κλινικές
των Ιωαννίνων

ΕΛΙΝΑ Ξ. ΒΟΥΡΔΑ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Μετεκπαιδευθείσα στην παιδοοφθαλμολογία 
και τις παθήσεις βυθού στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο

Cambridge, M. Βρετανία

Δέχεται καθημερινά: 9.00 - 17.00

Πλ. Νότη Μπότσαρη 5, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Τηλ. 26510 30003, Κιν. 6947 998847

email: elvourda@hotmail.com

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ Σ. ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Πλαστικός Χειρουργός

• Face lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλαστική, ωτοπλαστική
• Αυξητική - μειωτική - ανόρθωση μαστών - γυναικομαστία, αποκατά-

σταση μαστού
• Κοιλιοπλαστική, λιπογλυπτική, λιποαναρρόφηση, ανόρθωση μηρών,

αφαίρεση σπίλων
• Αnti-Ageing, Botox, υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση
• Εφαρμογές Laser, κηλίδες, ευρυαγγείες, ανάπλαση προσώπου, απο-

τρίχωση με Laser
• Κυτταρίτιδα, σύσφιξη, ραγάδες, ουλές

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού

Λεωφόρος Δωδώνης 18 (έναντι ξενοδοχείου Grand Serai - Ξενία)
Τηλ. 26510-46941 - κιν.: 697 7271 288
e-mail: kostantissiafakas@gmail.com

Νικόλαος Πλαχούρας
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μετεκπαιδευθείς στο King’s College Hospital London
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
τ. Διευθυντής Μ-Γ Π.Π.Γ.Ν.Ι.

Χαριλάου Τρικούπη 33, Ιωάννινα
τηλ.: 26510-22827, κιν.: 6944-749637

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ - Αιμοληψίες κατ’ οίκον

Κύργιου 8 (ισόγειο), Τζαμί Καλούτσιανης, Ιωάννινα
Τηλ./Fax: 26510 64616 - Κιν.: 6944 235232

email: godevlab@yahoo.com

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟ-ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

MΑΡΙΑ ΧΡ. ΚΑΝΑΡΗ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Διπλωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (FEBO), 
μετεκπαιδευθείσα στο King’s College Hospital, Λονδίνο

• Οπτική τομογραφία συνοχής (o.c.t.)
• Οπτικά πεδία
• Παρακολούθηση παθήσεων βυθού
• Παρακολούθηση γλαυκώματος
• Παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος

Χαριλάου Τρικούπη 6, 1ος όροφος, γραφείο 8
Τηλέφωνο και FAX: 26510-26647, κινητό: 6937-686907

email: kanarimaria@gmail.com

Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.30 και 18.00-20.30

Τετάρτη απόγευμα με ραντεβού

ΕΪΝΤ Ι. ΑΝΤΑΜ
Επεμβάσεις με υπερήχους
(Ανώδυνα, αναίμακτα και

χωρίς νάρκωση) 
• Δέχεται καθημερινά 

πρωΐ: 9 - 13.00 
& απόγευμα: 6 - 20.30 
28ης Οκτωβρίου 21 - 

1ος όροφος - ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
Τηλ. ιατρείου: 75532, 

οικίας: 20577 - 
Κινητό: 6932-521398
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ΠETPOΣ B. KΩΣTOYΛAΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΑΘΗΓ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Mετεκπαιδευθείς στο North Jees Hospital Aγγλίας

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή 9-1 (πρωί) - 6-9 απόγευμα
Σάββατο πρωί με ραντεβού

Γερακάρη 2 (πλ. Πάργης). 
Tηλ. Φυσικ/ρίου: 26510-77304, Oικίας: 26510-30328,

Kινητό: 6945-890366

Dr. Παναγιώτης Δ. Λάσπας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

MD, PhD, FEBOphth

Ειδικευμένος στις παθήσεις αμφιβληστροειδούς
και ωχράς κηλίδας στην Johannes Gutenberg
Πανεπιστημιακή Κλινική του Mainz, Γερμανία

• Χειρουργικές επεμβάσεις
Αμφιβληστροειδούς (αποκόλληση, διαβήτης, αιμορραγία, 
επιωχρική μεμβράνη, οπή ωχράς, μετατόπιση φακού)
Καταρράκτη
Γλαυκώματος (τραμπεκουλεκτομή)

• Ενδοϋαλοειδικές ενέσεις
• Εφαρμογές Laser (περιφάκιο, ίριδα, βυθός)
• ΟCT, φωτογράφιση βυθού, οπτικά πεδία

Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού (Τ: 26510-65265)
Βλαχλείδη 5, 1ος όροφος, 45332 Ιωάννινα

info@iretina.gr • www. iretina.gr



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) 15 στρεμ. αγρός ποτι-
στικός στη θέση Αβδελόμουρσα, 2) 21
στρεμ. αγρός ξερικός στη θέση Μπη-
στηργιά, 3) 1 στρεμ οικόπεδο με 50 τμ
πέτρινη αποθήκη, 4) 3 στρεμ αγρός
ξερικός στη θέση Μαράτσιο, 5) 5
στερμ ξερικά θέση Άγιος Ιωάννης, 6) 3
στρεμ ξερικά θέση προσήλια, 7) 4
στρεμ θέση Κούτσι, 8) 2.5 στρεμ αμπέ-
λι, στο Ασπρόχωμα με 300 κλήματα, 9)
Άδεια απόσταξης όλα στο Δήμ. Διαμέ-
ρισμα Δολιανών του Δήμου Πωγωνίου.
Πληρ. τηλ 26530-41357, 6944-710357
ΟΙΚ/13954

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 243 τ.μ. περιφραγ-
μένο και με εγκατάσταση νερού, με ε-
λεύθερο χώρο πέριξ, στο Τσεπέλοβο
Ζαγορίου. Πληρ. τηλ. 6944-687554
ΟΙΚ/14395

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Ηλιόκαλη Ιωαννί-
νων: α) Οικόπεδο 1.700 τ.μ. στο κέ-
ντρο του χωριού και β) Οικόπεδο
1.050 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, με
δύο κατοικίες. Πληρ. τηλ. 6977-
454923.  ΟΙΚ/14506

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο κτήμα 20.500 τ.μ.
στην Πέρδικα Θεσπρωτίας θέση
ΜΠΟΥΧΑΛΙ με 420 ελαιόδενδρα.
Πληρ. 6936-645538 και 210 6132452.
ΟΙΚ.14508

Πρώην αγρός ξερικός εκτός σχεδίου
πόλεως στα Σύβοτα Θεσπρωτίας εκτά-
σεως 6.000 τ.μ. σε καλή τοποθεσία, δί-
πλα στο γήπεδο, ΠΩΛΕΙΤΑΙ προς εκμε-
τάλλευση. Η τιμή του είναι συζητήσιμη.
Πληρ. 0043(0)6505320441 ΟΙΚ/14521

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ σο χωριό Στεφάνη

Λούρου κατεύθυνση προς Άρτα, όπι-
σθεν εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας, 60
μέτρα από την Εθνική Οδό Πρέβεζας -
Άρτας,14 στρέμματα (αρδευτικό) τε-
τραγωνισμένο κατάλληλο για κάθε εί-
δους επιχείρηση. Κτήμα παργωγικότα-
το για ότι και αν χρειαστεί. Σοβαρές
προτάσεις τιμή 3000 ευρώ ανα στρέμ-
μα. Πληρ. τηλ. 6907-219277 και 6906-
506346 κ. Σιδέρης. ΟΙΚ/14522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακή διαμπερής ημιτελής
μονοκατοικία στην περιοχή Σεισμο-
πλήκτων Ιωαννίνων, συνολικού εμβα-
δού 320 τ.μ., σε οικόπεδο 400 τ.μ. κα-
τασκευής 9ου 2005. Σοφατίσματα τε-
λειωμένα μέσα - έξω, εξωτερικά χρώ-
ματα, παράθυρα PVC (ρολά υπάρ-
χουν μη τοποθετημένα). Αποτελείται
από: Υπόγειο υπερυψωμένο με δια-
μέρισμα 50 τ.μ., 2 υπνοδ., κουζίνα,
σαλόνι, μπάνιο, θέση πάρκινγκ, απο-
χετευτικό και λεβητοστάσιο. 1ο όροφο
με 3 γκαρσονιέρες (27 τ.μ., 37 τ.μ., 40
τ.μ.). 2ο όροφο με διαμέρισμα 106
τ.μ. Σκεπή τελειωμένη. Αναμονές για
3ο όροφο. Δύο εισόδους. Αποχετευτι-
κό. Μεσίτες αποκλείονται. Πληρ. s-
bougias@T-ONLINE.DE τηλ. 6932-
292503 ώρες 11.00 - 13.00 ΑΚ/14378

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι 85 τμ 1ος
όροφος κατασκευής 1981 στο κέντρο
των Ιωαννίνων. Πληρ. τηλ.
6942935661 ΑΚ/14531

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) γκαρσονιέρα ισο-
γείου σε βεράντα με κήπο Καραόλη
και Δημητρίου 15, β) γκαρσονιέρες
2ου ορόφου στην οδό Σουλίου 23
Πληρ. τηλ. 6949-738650 και 6944-
332726.  ΕΝ/14438

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα δίχωρη
40 τ.μ. στο κέντρο επί της οδού Χατζή
Πελλερέν. Πλήρως πρόσφατα ανακαι-
νισμένη, 1 υπνοδωμάτιο, χωλ - κουζί-
να, wc. Με κέλυφος θερμομόνωσης,

θερμοηχομονωτικά κουφώματα motif,
τριπλά τζάμια, θωρακισμένη πόρτα ει-
σόδου Ε.Κ.=Γ. Κλιματιστικά δύο και
νυχτερινό τιμολόγιο ΔΕΗ (Μεσίτες α-
ποκλείονται) Τη. 2651075787 κιν.
6945-139500 ώρες επικοιν. 09:00 -
13:00 και 18:00 - 20:00. ΕΝ/14485

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο 100
τ.μ. στην κεντρική οδό της Μπάφρας
Ιωαννίνων. Αυτόνομη θέρμανση (πε-
τρέλαιο) χωρίς κοινόχρηστα και αύλειο
χώρο αποκλειστικής χρήσης. Πληρ.
6946-332231 κ. Τάσος ΕΝ/14517

ENOIKIAZETAI μεγάλη γκαρσονιέρα
45 τμ ισόγεια Θ. Πασχίδη 74 Αμπελό-
κηποι με αυτονομία θέρμανσης σε και-

νούργια πολυκατοικία. Τιμή ενοικίου
210.00 ευρώ. ελεύθερο από 1η Αυγού-
στου 2021. Πληρ. τηλ. 6947-352689,
2655023652, 2651063359 ΕΝ/14526

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι διαμέρισμα (2 υ-
πνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο)
στο κέντρο της πόλης Πλατεία Πάργης 2.
Πληρ. 26510 21372 ΕΝ/14528

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ με μεγάλη εμπειρία ανα-
λαμβάνει πάσης φύσεως εργασίες
κατ’ οίκον. Αναπαλαιώσεις, τοποθετή-
σεις, επισκευές επίπλων, κουζινών,
ντουλαπιών. Για εξυπηρέτησή σας α-
πευθυνθείτε στο τηλ. 6997-424531, κ.
Μάρκο.  ΖΗΤ/ 13723  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/πωλήτρια πλήρους
απασχόλησης για κατάστημα επίπλων.
Απαραίτητη σχετική εμπειρία γνώση
σχεδισμού προγράμματος και Αγγλι-
κών. Αποστολή βιογραφικών στο email: 
eepiplon@gmail.com ΖΗΤ/14490

Η εταιρία «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε – Φυσικό

Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ» η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο των εμ-
φιαλωμένων νερών, ζητεί για άμεση
πρόσληψη άνδρες και γυναίκες ανειδί-
κευτους και χειριστή κλάρκ με Δυνατό-
τητα εργασίας σε βάρδιες, για εποχια-
κή εργασία στις εγκαταστάσεις της στο
12ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κόνιτσας και
Χειριστές Μηχανημάτων και Τεχνικούς
με Δυνατότητα Εργασίας σε Βάρδιες.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος
ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης ή κάτοχος
αντίστοιχης άδειας εργασίας: Θερμα-
στή, Υδραυλικού, Μηχανοτεχνίτη ή Η-
λεκτρολόγου. Προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Πληροφορίες στο τηλ 2651061843 Α-
ποστολή Βιογραφικών στο e-mail:
hr@zagoriwater.gr ΖΗΤ/14518

Το Γραφείο πωλήσεων Ιωαννίνων
της INTERAMERICAN αναζητά 4 νέ-
ους συνεργάτες για να αναλάβουν κα-
θήκοντα ασφαλιστικού συμβούλου.
Στείλτε το βιογραφικό σας στο:

seca521@interamerican.gr ΖΗΤ/14519
Κυρία ελληνίδα ζητά εργασία καθάρι-

σμα σπιτιών - γραφείων κ.λ.π. πληρ.
6975-727497 ΖΗΤ/14520

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για συναρμολόγηση ε-
πίπλων για 5ωρη εργασία. Πληρ.
2651002277 ΖΗΤ/14523

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έως 35 ετών για
εργασία σε Μεσιτικό Γραφείο. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η γνώση Η/Υ και με-
ταφορικό μέσο (έστω μηχανάκι). Πληρ.
τηλ. 6980-055767.  ΖΗΤ/14530

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φυσικός, απόφοιτος
ΑΠΘ, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές
προσιτές. Δίνονται σημειώσεις. Πληρ.
τηλ. 6944-502113.  ΜΑΘ/14246

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του Τμήματος Φυσικής
του Α.Π.Θ. με εκπαιδευτική εμπειρία
παραδίδει μαθήματα Φυσικής και Μα-
θηματικών σε μαθητές Λυκείου και Γυ-
μνασίου, τιμές προσιτές, παρέχεται
δωρεάν υποστηρικτικό υλικό. Πλ. τηλ.
6973-745467 ΜΑΘ/14371

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φιλόλογος παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού και Γυμνασίου. Αναλαμβάνει και με-
λέτη μαθητών Δημοτικού. Τηλ. επικ.
6907-385199, 6976-956914, 2651041036
ΜΑΘ/14527
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Κλασικής Φιλολογίας Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
Θερινά μαθήματα και μαθήματα σε από-
φοιτους. Παρέχονται μαθήματα εξ’ απο-
στάσεως. Τηλ. 6986-684918 
Email: iakovos.gov@gmail.com ΜΑΘ/14529

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε 

τυπογραφείο στην Πτολεμαΐδα,
με εμπειρία στην εκτύπωση

OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-
εμπειρία στις γραφικές τέχνες.

Μισθός ικανοποιητικός.
Βιογραφικά:

apougaridis@gmail.com – 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983623212
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Η Εταιρία Ξυλείας
«ΥΙΟΙ Β. ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ»

ζητάει για πλήρη απασχόληση
α) ΟΔΗΓΟ ΚΛΑΡΚ (με δίπλωμα 

χειριστή) - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Μηχανημάτων
Τηλ. επικοινωνίας:

6948-889544

To βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΕΞ
ζητά άτομο για τις ανάγκες
του καταστήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να έχουν τουλάχιστον τα πα-
ρακάτω προσόντα:
1. Ηλικία από 23 ετών και πάνω
2. Γραμματικές γνώσεις του-
λάχιστον λυκείου
3. Αγγλικά επιπέδου c2
4. Γνώσεις Η/Υ
5. Δίπλωμα αυτοκινήτου
6. Εκπληρωμένες τις στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις
7. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

Αποστολή βιογραφικών
ΧΑΡΤΕΞ ΑΕ

Πλ. Δημοκρατίας 13
45444 Ιωάννινα
Fax:2651077085

mail: hartex.eis@gmail.com

Τελούμε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 Ετήσιο Μνημόσυνο, στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωαννίνων, υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής του λατρευτού μας, συζύγου, πατέρα,
παππού και αδελφού

ΘΩΜΑ Κ. ΘΕΜΕΛΗ
Συνταξιούχου Ξυλουργού
Από Δωδώνη Ιωαννίνων

Η σύζυγος: Αριστούλα
Τα παιδιά: Δημήτριος Θεμελής & Σταμάτα Κουμπούρη,

Μαριάνθη Θεμελή & Νικόλαος Βασιλείου
Τα εγγόνια: Θωμάς - Αριστέα - Χρήστος - Άννα
Τα αδέλφια: Αναστάσιος Θεμελής, Ευγενία χήρα Αχιλλέα Βασιλείου
Οι λοιποί συγγενείς
• Συλλυπητήρια θα δεχθούμε στα κιόσκια του κοιμητηρίου του Ιερού
Ναού Περιβλέπτου.
Γραφείο Tελετών: ΣΠΑΘΑΡΗΣ, Δομπόλη 35 (έναντι  Εφορίας) Ιωάννινα, τηλ.:
26510-33122 κιν.: 6934-200248.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
γωνιακό οικόπεδο εμβαδού

1.000 τ.μ. άρτιο και οικοδομή-
σιμο, στην περιοχή Σεισμοπλή-
κτων - Κάτω Νεοχωρόπουλου.
Συντ. Δόμησης 0.5 (600 μ. από
την πλατεία Σεισμοπλήκτων).

Τιμή συζητήσιμη.
Πληρ. τηλ. 6942-651168

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ -
ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ

& ΚΟΝΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

26570 31005-6.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΤΟ Ε-MAIL:

kivotospogoniani@gmail.com

ENOIKIAZETAI
ισόγειο δυάρι 50 τ.μ. στην οδό

Ολύτσικας 13 - Φιλοθέη Ιωαν-

νίνων  (πάνω από το σουπερ

μάρκετ "OLA") ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟ-

ΧΡΗΣΤΑ. ΤΗΛ: 6948-073022

ENOIKIAZETAI
κατάστημα επί της Ε.Ο. 

Ιωαννίνων - Κόνιτσας (Άγιος

Ιωάννης) 200 τ.μ. με υπόγειο

200 τ.μ. και προαύλειο χώρο.

Πληρ. τηλ. 26530-31236

ENOIKIAZETAI
κατάστημα 80 τ.μ. στην οδό

Δαγκλή κάτω από το Ξενοδο-

χείο ΕΓΝΑΤΙΑ πρώην ΝΑΚΑΣ.

πληρ. τηλ. 6932-234304

Καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας
απόφοιτος ΑΠΘ παραδίδει

ιδιαίτερα μαθήματα.
Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6976-076669

ΑΓΟΡΑΖΩ
παλιά αντικείμενα τοις μετρητοίς!

1. Παλιά στρατιωτικά είδη, Στολές, Παράσημα, Ξίφη, Μετάλλια, Κράνη, οτιδήποτε παλιά
στρατιωτικό.
2. Παλιές παραδοσιακές φορεσιές, Στολές, Κοσμήματα παραδοσιακών φορεσιών, Πόρπες,
Σκουλαρίκια, Γιορντάνια, οτιδήποτε φοριόνταν με παραδοσιακές φορεσιές, Συλλογές και
οτιδήποτε συλλεκτικό 
3. Νομίσματα, χαρτονομίσματα, Παλιά βιβλία, Πίνακες, Γκραβούρες, Έργα τέχνης
4. Λαογραφικά αντικείμενα (Παλιά χάλκινα σκεύη, Πιάτα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα)
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μου και μπορώ να έρθω στον χώρο σας ή
όπου αλλού θέλετε να σας κάνω μια εκτίμηση. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6942-066501 - κ. Ξενοφών 

ENOIKIAZΟΝΤΑΙ
σε οικογενειακή πολυκατοικία

στο κένρο της πόλης με
αυτονομία θέρμανσης 

α) Studio 45 τμ στον 2ον όροφο
και β) Γκαρσονιέρα 35 τμ 

στον 4ον όροφο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6987-392854

Βασίλης Γκάλγκος
Γ. Παπανδρέου 75 (πλησίον ΚΤΕΛ)

www.marmaragalgos.gr
• Πληρωμές με όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μάρμαρα - Γρανίτες

Είδη διακόσμησης μνημείων

Τηλ.: 26510-35725 &  6973-057750

Αρχαιολόγος - κάτοχος Msc της
Ιατρικής Σχολής (ειδίκευση

ανθρωπολογική αρχαιολογία και
ψυχολογική ανθρωπολογία) 

παραδίδει μαθήματα Έκθεσης
Ιδεών αποκλειστικά και μόνο σε 

υποψήφιους φοιτητές της Ιατρικής
Σχολής και συναφών σχολών. 
Δίνονται δωρεάν σημειώσεις.

Τιμές: Α’ Λυκείου 10 ευρώ, Β’ Λυ-
κείου 12 ευρώ, Γ’ Λυκείου 15 ευρώ. 

Το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: κύριος Γιάννης

τηλέφωνο: 6978930854

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ελεγκτές Οχημάτων σε ιδιωτικό

ΚΤΕΟ στα Ιωάννινα.
Απαραίτητα Προσόντα: 

Πιστοποίηση ελεγκτή, Γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις (για τους
άνδρες υποψηφίους)

Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Θέση
εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αποστολή βιογραφικών 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

nick.kranks@gmail.com



ο καθηγητής Μετεω-
ρολογίας Άρης

Μπαρτζώκας ο υδράργυρος σε αρ-
κετές περιοχές θα σπάσει το φράγμα
των 40 βαθμών, το πρόβλημα όμως
θα είναι έντονο και τις νύχτες καθώς
το θερμόμετρο δεν θα πέφτει κάτω
από 20 βαθμούς, που θα έχει ως ε-
πακόλουθο να μη δροσίζει σχεδόν
καθόλου. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστερο-
σκοπείο Αθηνών η κορύφωση του
κύματος αναμένεται το τριήμερο από
Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα, στο
οποίο θα κυριαρχήσουν αέριες μά-
ζες από την Αφρική. 

Ο κ. Μπαρτζώκας με το αξίωμα
του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
συνέστησε στους καταναλωτές, ό-
πως τις ημέρες αυτές να χρησιμο-
ποιούν με μέτρο το νερό για ποτί-
σματα κήπων, ώστε να αποφευ-
χθούν διακοπές και ελλείψεις. 

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής

Προστασίας (www.civilprotection.gr)
του υπουργείου Προστασίας του Πο-

λίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υ-
πηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές
υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρει-
ες και τους δήμους της χώρας, ώστε
να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότη-
τα πολιτικής προστασίας, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ε-
πιπτώσεις από την επικράτηση των
υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά
στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη
μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύ-
νους που προέρχονται από την επι-
κράτηση των υψηλών θερμοκρα-
σιών. Στις περιοχές όπου προβλέπε-
ται η επικράτηση υψηλών θερμο-
κρασιών, η ΓΓΠΠ (www.civilprotec-
tion. gr) εφιστά την προσοχή στα ά-
τομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομά-
δες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να
αποφευχθούν προβλήματα υγείας,
όπως θερμική εξάντληση και θερμο-
πληξία, που μπορεί να προκληθούν
εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών
που θα επικρατήσουν.

Παρατεταμένο κύμα καύσωνα και στην Ήπειρο 
➥ από 1η σελ.

τοπικοί φορείς.
Το Σάββατο τελέστηκε τρισάγιο

στο Σπιθάρι, τόπο εκτέλεσης των
θυμάτων και ακολούθησε αγώνας
δρόμου θυσίας από το Σπιθάρι προς
τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Το πρωί της
Κυριακής τελέστηκε μνημόσυνο
στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Νέας
Μουσιωτίτσας και με πομπή οι συμ-
μετέχοντες στην εκδήλωση, μετέβη-
σαν στο Μνημείο Πεσόντων, όπου ε-
ψάλη επιμνημόσυνη δέηση.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρ. Ντα-
καλέτσης απηύθυνε σύντομο χαιρε-
τισμό, αναφερόμενος στα ιστορικά
γεγονότα της εκτέλεσης των 152 αν-
θρώπων, μεταξύ των οποίων, πολ-
λών παιδιών, γερόντων και γυναι-
κών. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως:
«Στην περίπτωση της Μουσιωτίτσας,
όπως και σε πολλά άλλα χωριά που
κάηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις
Κατοχής σε όλη την Ελλάδα, στοιχει-
οθετούνται νομικά, εγκλήματα πολέ-
μου σε πολλαπλή μορφή…».

Οι γερμανικές αποζημιώσεις
Σύμφωνα με το Δήμαρχο το αί-

τημα των επανορθώσεων παραμένει
ζωντανό και πάντα επίκαιρο, γι’ αυτό
και ζήτησε από τους εκπροσώπους
της κυβέρνησης και των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων να μην απεμπο-
λήσουν ποτέ αυτή τη διεκδίκηση,
γιατί είναι η ελάχιστη οφειλή απένα-
ντι σε αυτούς τους προγόνους μας
που χάθηκαν τόσο βασανιστικά και
τόσο άδικα.

Η διεκδίκηση του αναγκαστικού
κατοχικού δανείου, οι αποζημιώσεις
για τις τεράστιες καταστροφές στις υ-
ποδομές που προκάλεσαν τα ναζι-
στικά στρατεύματα κατοχής και οι ο-
ποίες έχουν αναγνωριστεί με τη Διε-
θνή Διάσκεψη Ειρήνης των Παρι-
σίων, οι αποζημιώσεις των θυμάτων
των φρικιαστικών εγκλημάτων των
Ναζί και η επιστροφή των αρχαιολο-
γικών θησαυρών που λεηλατήθηκαν

και εκλάπησαν από τις δυνάμεις κα-
τοχής, όπως τόνισε ο κ. Ντακαλέ-
τσης, «δεν είναι ένα απλό διμερές,
διπλωματικό ζήτημα. Είναι ένα χρέος
ιστορικό της Ελλάδος προς τα θύμα-
τα της ναζιστικής κατοχής, δηλαδή
προς τους προγόνους μας…».

Καταθέσεις στεφάνων
Ακολούθησε το προσκλητήριο

νεκρών με την ανάγνωση των 152 ο-
νομάτων των θυμάτων της τραγω-
δίας που τα συνόδευσε ένα βροντε-
ρό «παρών» και «παρούσα» αντί-
στοιχα, από δύο νέους του χωριού.

Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρ-
χος Δωδώνης, εκ μέρους της Ελλη-
νικής Κυβέρνησης ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη
Τζούφη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης, για την
περιφερειακή παράταξη «Κοινό των
Ηπειρωτών» ο Γιώργος Ζάψας, ως
εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών
ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας, ο
πρόεδρος της μαρτυρικής Μουσιω-
τίτσας Νικόλαος Νικόπουλος, καθώς
και εκπρόσωποι από την 8η Μεραρ-
χία Πεζικού, τη Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου,
την Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπεί-
ρου, το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιω-
ματικών Νόμου Ιωαννίνων, το Σύλ-
λογο Νέων Μουσιωτίτσας, τον Όμι-
λο Μελέτης Ολοκαυτώματος Κομμέ-
νου, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκη-
σης Οφειλών της Γερμανίας προς
την Ελλάδα, την Ένωση Θυμάτων
Ολοκαυτώματος Μουσιωτίτσας και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσιωτί-
τσας. Στην εκδήλωση παρέστησαν
ακόμα, ο βουλευτής Ιωαννίνων της
ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης, ο πρώην
βουλευτής Ιωαννίνων Γιάννης Στέ-
φος και η αντιπεριφερειάρχης Αγνή
Νάκου - Δασούλα. Η εκδήλωση έ-
κλεισε με ενός λεπτού σιγή και τον
εθνικό ύμνο.

Τιμήθηκαν οι 152 εκτελεσθέντες  
της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας

➥ από 1η σελ.

από το ΠΣΗΕ για την
προσφορά του μαζί

με άλλες προσωπικότητες της Ηπεί-
ρου. 

Πιο πολλές startups
O Πρόεδρος του Παγκόσμιου

Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού
Χρυσόστομος Δήμου κήρυξε την έ-
ναρξη των εργασιών του πρόσφατου
συνεδρίου. Χαιρέτισαν ο Μητροπολί-
της Ιωαννίνων Μάξιμος, ο Περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμά-
νης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τον
απόδημο ελληνισμό Κων/νος Βλά-
σης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπά-
νης και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπεί-
ρου Χρήστος Ντακαλέτσης.

Την έναρξη της ενότητας των ομι-
λιών πραγματοποίησε ο Υφυπουρ-
γός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρί-
στος Δήμας, ο οποίος αναφερόμε-
νος και στις Ηπειρωτικές του ρίζες, α-
νέπτυξε την γενικότερη πολιτική της
κυβέρνησης για τη στήριξη της καινο-
τομίας στην Ελλάδα. Ο κ. Δήμας πα-
ρουσίασε την εμβληματική δράση
«Elevate Greece» για την προώθηση
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ε-
πισήμανε το χαμηλό ποσοστό start-
ups στην Ήπειρο και στάθηκε στην α-
νάγκη να συντονιστούν οι προσπά-
θειες για να αντιστραφεί η τάση.

Πόλος καινοτομίας
Ακολούθησε συζήτηση, με συμ-

μετέχοντες τους κ.κ. Deutscher, Γε-
νικό Διευθυντή της TeamViewer
Greece, Ναυρόζογλου, Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της Natech, Κούτλα,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Akros
Food Limited και με συντονιστή τον
Δρ. Γερογιάννη για τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής στην
προσπάθεια να καταστεί πόλος έλ-
ξης για εταιρείες υψηλής τεχνολο-
γίας. Όλοι οι συμμετέχοντες εξήραν
το υψηλό ποσοστό καταρτισμένου
προσωπικού και επισήμαναν την α-
νάγκη αναβάθμισης των υποδομών,
τονίζοντας για παράδειγμα την ανά-
γκη για περισσότερες απευθείας
πτήσεις από τα Γιάννενα σε Ευρω-

παϊκούς προορισμούς, κάτι που θα
βελτιώσει κατά πολύ την προσπά-
θεια ανάδειξης των Ιωαννίνων σε
ψηφιακό κέντρο καινοτομίας.

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου
Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανα-

δείχθηκε και η προσπάθεια του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων για τη στήρι-
ξη της καινοτομίας και της επιχειρη-
ματικότητας. Ο Γιώργος Γκωλέ-
τσης, αναπληρωτής καθηγητής στο
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
ιδρύματος, αναφέρθηκε λεπτομερώς
στις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι
τώρα τόσο για την νεοφυή επιχειρη-
ματικότητα όσο και για την διασύνδε-
ση των αποφοίτων με την αγορά ερ-
γασίας. Από την πλευρά του ο Χρι-
στόφορος Νίκου, καθηγητής στο
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ανέδειξε την τεχνολογική διάσταση
της προσφοράς του ιδρύματος και
την υψηλού επιπέδου ερευνητική δυ-
νατότητα και ετοιμότητα του Πανεπι-
στημίου να συνεργαστεί με την τοπι-
κή βιομηχανία για να συν-δημιουρ-
γήσει προϊόντα προστιθέμενης α-
ξίας.

Επενδύσεις, γλώσσα...
Το πρώτο μέρος των ομιλιών ο-

λοκληρώθηκε με την παρουσίαση
του Ηλία Ηλιάδη, Διευθυντή Προ-
σέλκυσης & Υποστήριξης Επενδύσε-
ων - Enterprise Greece, ο οποίος
σκιαγράφησε την τρέχουσα κατάστα-
ση αναφορικά με το επενδυτικό κλί-
μα στην Ελλάδα, και στάθηκε και
στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Πα-
ράλληλα, κάλεσε, τους απόδημους
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν
στην Ελλάδα να εκμεταλλευτούν το
νέο καθεστώς, που μεταξύ άλλων
μειώνει και την γραφειοκρατία.

Ακολούθησε συνεδρία στην ο-
ποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα
γλωσσομάθειας και σύνδεσης της α-
πόδημης νεολαίας με την Ήπειρο. Ο-
μιλητές ήταν ο Γενικός Γραμματέας

Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλά-
κης και ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων Τριαντ. Αλμπάνης. 

Οι βραβεύσεις
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας

του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με
την βράβευση προσωπικοτήτων που
διακρίνονται για το έργο τους σε διά-
φορους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό,
βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Βουλής
Κώστας Τασούλας για την προσφο-
ρά του στην πολιτική. Κατά την πα-
ραλαβή του βραβείου έδωσε τα εύ-
σημα στο ΠΣΗΕ για την πετυχημένη
και επίκαιρη θεματολογία του Συνε-
δρίου. Επίσης ο Ελευθέριος Γείτο-
νας, ιδρυτής των «Εκπαιδευτηρίων
Γείτονα», ο οποίος βραβεύτηκε για
την προσφορά του στην παιδεία, ε-

ξέφρασε την θλίψη του για την από-
φαση να κλείσει η Σχολή Βελλάς,
στην οποία μαθήτευσε και ο ίδιος. Α-
κολούθησε η βράβευση των ιδρυτών
της Βιομηχανίας ΒΙΚΟΣ, στον τομέα
της επιχειρηματικότητας και του πα-
τρός Αντωνίου Παπανικολάου, ι-
δρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου»
για την κοινωνική του προσφορά.

Την Κυριακή, τελευταία ημέρα, οι
εργασίες του συνεδρίου συνεχίστη-
καν αποκλειστικά με την συμμετοχή
των Συνέδρων του Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ηπειρωτών του Εξωτερικού.
Ο Πρόεδρος Χριστ. Δήμου έκανε τον
απολογισμό των δράσεων του Δ.Σ.
και ακολούθησαν ψηφίσματα σχετικά
με το Βόρειοηπειρωτικό, την Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία, την συ-
νέχιση του Προγράμματος Γλωσσο-
μάθειας για τους απόδημους Ηπει-
ρώτες, την συμπαράσταση των από-
δημων Ηπειρωτών για την Ιερά Μο-
νή Βελλάς κ.α..

Πρωτοβάθμιας Υ-
γείας Μάριος Θεμι-

στοκλέους.
Η κ. Θεμιστοκλέους μίλησε μάλι-

στα με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για
τους υγειονομικούς που συμμετέ-
χουν στις συναθροίσεις του αντιεμ-
βολιαστικού κινήματος, τους οποί-
ους χαρακτήρισε «τσαρλατάνους».
Η αναφορά αυτή «περιλαμβάνει»
προφανώς και τους δύο γιατρούς
του νοσοκομείου Άρτας, οι οποίοι
ξεσήκωσαν σάλο με τις δημόσιες το-
ποθετήσεις τους κατά των εμβολια-
σμών. 

Ο ένας που  είναι και Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων του Νο-
σοκομείου Άρτας, υποστήριξε ότι τα
εμβόλια δεν παρέχουν ανοσία, ο δε
δεύτερος μίλησε σε συγκέντρωση α-
ντιεμβολιαστών στην πλατεία της
Άρτας υποστηρίζοντας ότι όσοι εμ-
βολιάζονται χρησιμοποιούνται ως
«πειραματόζωα». Κι όλα αυτά ενώ η
μετάλλαξη «Δέλτα» επικρατεί καθο-
λικά, τα κρούσματα παραμένουν σε
πολύ υψηλό επίπεδο και οι νοσηλεί-
ες αυξήθηκαν κατακόρυφα. Σε χώ-
ρες της Ευρώπης επαναφέρονται
μέτρα, ενώ σε άλλες όπως τελευταία
στη Γαλλία νομοθετήθηκε η απαγό-
ρευση εισόδου σε μη εμβολιασμέ-
νους σε χώρους πολιτισμού και ψυ-
χαγωγίας. 

Αυξάνουν οι εισαγωγές  
Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.070

νέα κρούσματα, 5 ακόμη θανάτους,
ενώ ο αριθμός των διασωληνωμέ-
νων συνεχίζει να αυξάνεται ανερχό-
μενος στους 147 ασθενείς. Για άλλη
μια ημέρα η αναλογία εισαγωγών α-
σθενών στα νοσοκομεία σε σχέση
με τις εξαγωγές είναι μεγάλη ήτοι
158 έναντι 63, που επιβεβαιώνει την
έκταση που έχει πάρει η πανδημία
στη χώρα μας.

Σταθεροποίηση στην Ήπειρο
Σε επίπεδο Ηπείρου, η κατάστα-

ση δείχνει σημάδια μικρής αποκλι-
μάκωσης καθώς  και χθες ανακοι-
νώθηκε μικρός σχετικά αριθμός
κρουσμάτων σε σχέση με τις προη-
γούμενες ημέρες (εξαιρουμένης φυ-
σικά της Κυριακής, όπου  «παραδο-
σιακά» γίνονται λιγότερα τεστ). Συ-
γκεκριμένα ο αριθμός τους ανήλθε
σε 35 εκ των οποίων τα 20 στα Γιάν-
νενα, τα 6 στην Πρέβεζα, τα 5 στη
Θεσπρωτία και τα 4 στην Άρτα. 

Το βάρος και στην Ήπειρο πέ-
φτει στην αύξηση του ρυθμού των
εμβολιασμών και ιδιαίτερα στο νομό
Ιωαννίνων στον οποίο το ποσοστό
βρίσκεται σχεδόν στο 40%. 

Η τοποθέτηση για τους
αντιεμβολιαστές

Αρχικά, η πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εμβολιασμού, Μαρία Θεοδωρί-
δου, ανέφερε σχετικά με τις συνα-
θροίσεις αντιεμβολιαστών το τελευ-
ταίο διάστημα: «Συχνά με ρωτούν τι
θα έλεγα σε αυτά τα άτομα. Η αλή-
θεια είναι όμως πως δεν έχουν αυτιά
να ακούσουν και προσπαθούν να
πείσουν και εκείνους που θέλουν να
εμβολιαστούν για το αντίθετο. Νομί-
ζω πως τους έχουμε δώσει πολύ
χώρο για να ακουστούν. Αν υπάρ-
ξουν συνέπειες από τις συναθροί-
σεις αυτές, κάποιοι θα κατανοήσουν
πόσο λάθος ήταν, αν καταλήξουν
στα νοσοκομεία».

Ο κ.  Μάριος Θεμιστοκλέους, ή-
ταν ακόμη πιο «σκληρός» στην το-
ποθέτησή του:  «Η συμμετοχή για-
τρών και οι διαφορετικές απόψεις
γιατρών που συμμετέχουν στο α-
ντιεμβολιαστικό κίνημα είναι κάτι πο-
λύ σοβαρό. Δεν είναι θέμα δημοκρα-

τίας και ελεύθερης έκφρασης της ά-
ποψης ενός ατόμου» είπε χαρακτη-
ριστικά, για να προσθέσει: «Κάποι-
ος υγειονομικός είναι υποχρεωμένος
να ακολουθεί συγκεκριμένους κανό-
νες. Είναι υποχρέωση του Συντάγ-
ματος να τιμωρήσουν τους γιατρούς
που αρνούνται αυτούς τους κανόνες.
Οι γιατροί που εκπέμπουν μήνυμα
παραπληροφόρησης πρέπει να τι-
μωρηθούν».

Για να καταλήξει ο κ. Θεμιστο-
κλέους: «Ο αντιεμβολιασμός είναι η
θέση κάποιου που είναι τσαρλατά-
νος, και υποχρέωση της πολιτείας
είναι να εφαρμόσει τη νομοθεσία α-
πέναντί του».

Η υπόθεση της Άρτας
Οι δημόσιες αντιεμβολιαστικές

τοποθετήσεις των δύο γιατρών του
νοσοκομείου της Άρτας -κρίνοντας
και από τη δήλωση του Γ.Γ. Μ. Θεμι-
στοκλέους- θα αντιμετωπιστούν
πλέον πειθαρχικά καθώς σύμφωνα
με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή α-
πό τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ στη Δι-
οίκηση του Νοσοκομείου να προχω-
ρήσει στις προβλεπόμενες διαδικα-
σίες. Παράλληλα το Δ.Σ. του Συλλό-
γου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο
και τα Κέντρα Υγείας Άρτας με ανα-
κοίνωσή του αποδοκιμάζει τις δηλώ-
σεις του Προέδρου του κ. Πασιά,
που είναι Διευθυντής, Παιδίατρος.
Όπως αναφέρει οι απόψεις του είναι
αυστηρά προσωπικές και δεν απο-
τελούν τη θέση του Συλλόγου Εργα-
ζομένων για το ζήτημα των εμβο-
λίων. «Ως προς το επιστημονικό
τους μέρος οι δηλώσεις αυτές θα
κριθούν τόσο από την επιστημονική
κοινότητα, όσο και από τα αρμόδια
όργανα της ιατρικής κοινότητας. Σε
ό, τι μας αφορά όμως το Σύλλογο
των εργαζομένων, θέλουμε να τονί-
σουμε ότι είναι καταδικαστέες και α-
παράδεκτες, δημιουργούν σύγχυση
στους εργαζόμενους αλλά και στους
πολίτες της Άρτας και οδηγούν σε
άλλους δρόμους, μακριά από το ορ-
γανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και
τα συμφέροντα των εργαζομένων,
αλλά και της κοινωνίας. Θεωρούμε
αυτονόητο ότι ο κ. Πασιάς δεν μπο-
ρεί πλέον να εκπροσωπεί από τη θέ-
ση του Προέδρου το Δ.Σ. του Συλλό-
γου Εργαζομένων και τον καλούμε
να πράξει τα δέοντα». Ο Σύλλογος
συνεχίζοντας χαρακτηρίζει «τα εμ-
βόλια κατάκτηση της παγκόσμιας ια-
τρικής με τεράστια οφέλη στην εξά-
λειψη ή τον περιορισμό θανατηφό-
ρων λοιμωδών νοσημάτων», εκφρά-
ζει όμως και την αντίθεσή του στον
υποχρεωτικό εμβολιασμό στις δο-
μές υγείας. 

Διαμαρτυρία από 
γιατρούς ΕΣΥ

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης
να ενεργοποιήσει ιδιώτες γιατρούς
και φαρμακοποιούς για την αύξηση
των εμβολιασμών, προσφέροντάς
τους αμοιβή, προκαλεί παράπονα
στο Σωματείο Γενικών Γιατρών
Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων, το οποίο υποστη-
ρίζει ότι οι ιατροί των Κέντρων Υγεί-
ας δεν αποζημιώνονται για τις υπη-
ρεσίες τους τις απογευματινές ώρες
στα Εμβολιαστικά Κέντρα, κάτι που
έρχεται σε αντίφαση με τους σχεδια-
σμούς του Υπουργείου για την απο-
ζημίωση των συναδέλφων τους του
ιδιωτικού τομέα.  Το Σωματείο υπο-
στηρίζει ακόμη ότι η φιλοδοξία του
Υπουργείου να ενημερωθούν σω-
στά μέσω οικονομικών κινήτρων οι
δύσπιστοι πολίτες, «αν μη τι άλλο υ-
ποτιμά την έως τώρα προσπάθεια
των επαγγελματιών υγείας του Ε-
ΣΥ». 

«Τσαρλατάνοι» οι υγειονομικοί
που τάσσονται κατά των εμβολίων

➥ από 1η σελ.

νακοίνωση άλλωστε
τη διακίνησε η Νο-

μαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων)  να
αποσείσει τις ευθύνες της Κυβέρνη-
σης Τσίπρα για την απραξία του στα
μεγάλα έργα της περιοχής μας, κα-
ταφεύγοντας σε προσωπική επίθε-
ση κατά του Περιφερειάρχη, αλλά
και διαχρονικά κατά των κυβερνήσε-
ων της Ν.Δ. από το 1974. 

Ο  κ. Σπίρτζης καταφεύγει σε
πολλές ανακρίβειες, φροντίζει όμως
επιμελώς  να μη κάνει την  παραμι-
κρή αναφορά  στις μακρόχρονες κυ-
βερνητικές περιόδους του ΠΑΣΟΚ,
εκλεκτό μέλος του οποίου ήταν ο ί-
διος (με τη στήριξή του άλλωστε δια-
τέλεσε και Πρόεδρος του ΤΕΕ, του ε-
πιστημονικού συμβούλου του Κρά-
τους δηλαδή), μέχρι που μεταπήδη-
σε στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο μετέφε-
ρε «ατόφια» την παλαιοκομματική
του νοοτροπία.

Ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ
στη μακροσκελή απάντησή του περί
άλλων τυρβάζει, διαστρέφει πραγ-
ματικά γεγονότα, ενώ αποφεύγει να
εξηγήσει με σαφήνεια γιατί επί μια
πενταετία κυβερνητικής θητείας του
νέου κόμματός του δεν προχώρη-
σαν τα συμπληρωματικά οδικά έργα
της Ιόνιας οδού, αλλά και άλλα μι-
κρότερα. «Θυμάται» μεν τη Γέφυρα
της Πλάκας, αλλά του  διέφυγε να α-
ναφερθεί έστω και επιγραμματικά
στη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την
Πρέβεζα. 

Ο... απολογισμός
Ο πρώην Υπουργός μνημονεύει

ως επιτεύγματα της θητείας του την
Ιόνια οδό, το Λιμάνι της Ηγουμενί-
τσας, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.
Έργα δηλαδή που σχεδιάστηκαν α-
πό αυτούς που κατηγορεί ως υπεύ-
θυνους για ό,τι δεν έγινε, καυχιέται
όμως ότι ολοκληρώθηκαν εν μέσω
μνημονίων. Μόνο που τα μνημόνια
ήταν εκείνα που  προέβλεπαν  επι-
τάχυνση των έργων (για να στηρι-
χθεί η Οικονομία) και η Ε.Ε. πίεζε
και χρηματοδοτούσε την ολοκλήρω-
σή  τους. Ο κ. Σπίρτζης «ξεχνάει»
βέβαια ότι ο τότε Πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας από τα Γιάννενα δήλω-
νε ότι για το «Γιάννενα- Κακαβιά
«προωθείται διαπραγμάτευση με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Επενδύ-
σεων»!

Το... δυστύχημα ήταν ότι για
τους οδικούς της άξονες της Ηπεί-
ρου, δεν είχε δείξει ενδιαφέρον  την

περίοδο υπουργίας Σπίρτζη κάποιος
εργολάβος του επιπέδου... Καλογρί-
τσα γιατί ακόμη θα έτρεχε ο (τότε) Υ-
πουργός  να εξασφαλίσει τις απα-
ραίτητες χρηματοδοτήσεις. (Μικρή
λεπτομέρεια βέβαια ότι το έργο της
Ιόνιας Οδού ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολί-
τευση το είχε καταψηφίσει). 

Παρακάμπτοντας συστηματικά
την ολιγωρία του κόμματός του, ανα-
φέρεται στην περίοδο Σουφλιά, που
κατά κοινή ομολογία υπήρξε ο «αρ-
χιτέκτονας» των μεγάλων οδικών έρ-
γων της Ελλάδος (Εγνατία, Ιόνια
κ.α.), ενώ για τον άξονα Ιωαννίνων –
Κακαβιάς ο κ. Σπίρτζης υποστηρίζει
ότι δεν εντάχθηκε στην Ιόνια, επειδή
δήθεν υπήρξαν διαφωνίες που είχε η
«ομάδα Μετσόβου» (εννοεί τον Πε-
ριφερειάρχη;). Για το τι έκανε ο ίδιος
από την ημέρα που ανέλαβε το Υ-
πουργείο και ενώ τελείωνε η Ιόνια,
«λέξη» δεν λέει. 

Ξαναεπικαλείται τη «λογική Με-
τσόβου» και για τον Ε65  που κάποι-
οι -όπως αναφέρει- εξήγγειλαν ότι ή-
θελαν η σύνδεσή του με την Εγνατία
να γίνει πιο κοντά στην Ήπειρο κατά
20 χλμ που θα στοίχιζε «εκατοντά-
δες εκατομμύρια ευρώ», μόνο που
δεν τολμά να κατονομάσει αυτούς ή
αυτόν στον οποίο αναφέρεται.  

Το άκρον άωτον βεβαίως  είναι
να ζητάει... εξηγήσεις από την Περι-
φέρεια για το τι θα κάνει με τα διόδια,
μετά την απόφαση «χαστούκι» του
ΣτΕ σε βάρος του που ακύρωσε την
απόφασή του να εξαιρεί από την α-
παλλαγή καταβολής διοδίων στην Ε-
γνατία τους κατοίκους των Ιωαννί-
νων, δίνοντας μονό το δικαίωμα αυ-
τό στους κατοίκους της Θεσπρωτίας
και του Δήμου Μετσόβου. 

Υπόλογοι στην ιστορία
Η πραγματικότητα όσο και αν

προσπαθούν σήμερα να την αντι-
στρέψουν δεν αλλάζει. Η ιστορία έχει
καταγράψει γεγονότα, προθέσεις, ι-
κανότητες. Ο τότε Πρωθυπουργός
είχε προαναγγείλει νέα έργα στην Ή-
πειρο, οπότε δύο τινά συνέβησαν: Ή
ήταν απλές υποσχέσεις, ή απλώς ο
Υπουργός του ήταν ανίκανος να τα
υλοποιήσει και σήμερα αναλαμβά-
νει... την πολιτική ευθύνη. Εκείνο
που ζητούν σήμερα οι Ηπειρώτες, εί-
ναι να μην επαναληφθεί το ίδιο έργο
ξανά και αντί έργων να ... μετράμε
στο τέλος το μέγεθος των πολιτικών
ευθυνών που αναλαμβάνει ο κάθε α-
περχόμενος Υπουργός. 

Ζητά και τα «ρέστα» ο ΣΥΡΙΖΑ 
για  τους οδικούς άξονες της Ηπείρου

➥ από 1η σελ.
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ρου θα έχει δύσκολο
πρόγραμμα στο ξεκίνημα καθώς θα
αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την
2η αγωνιστική στα Γιάννινα, θα αγω-
νιστεί στη Νίκαια την 3η κόντρα στον
Ιωνικό, την 4η αγωνιστική θα υποδε-
χτεί τον ΟΦΗ στο Ζωσιμάδες, την 5η
με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ
την 6η θα έρθει στα Γιάννινα ο νυν
πρωταθλητής Ολυμπιακός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του
ΠΑΣ Γιάννινα είναι το εξής:

1η αγωνιστική ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα
2η αγωνιστική ΠΑΣ - Παναθηναϊκός
3η αγωνιστική Ιωνικός - ΠΑΣ 
4η αγωνιστική ΠΑΣ - ΟΦΗ
5η αγωνιστική Ατρόμητος - ΠΑΣ 
6η αγωνιστική  ΠΑΣ - Ολυμπιακός 
7η αγωνιστική Απόλλων - ΠΑΣ 
8η αγωνιστική ΠΑΣ - Αστ. Τρίπολης
9η αγωνιστική: ΠΑΣ - Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: Άρης - ΠΑΣ 
11η αγωνιστική: ΠΑΣ - ΑΕΚ
12η αγωνιστική: Λαμία - ΠΑΣ 
13η αγωνιστική: ΠΑΣ - Βόλος

Επιστροφή και διήμερο ρεπό
Το πρωί της Κυριακής το πούλ-

μαν της αποστολής του ΠΑΣ Γιάννι-
να πήρε τον δρόμο της επιστροφής
από το Βέρμιο και το μεσημέρι έφτα-
σε στη βάση της ομάδας στα Ιωάννι-
να. Ο Ηρακλής Μεταξάς αντιλαμβα-
νόμενος την κούραση και την προ-

σπάθεια των ποδοσφαιριστών του
από την έναρξη της προετοιμασίας
τους έδωσε διήμερο ρεπό για χτες
Δευτέρα και σήμερα Τρίτη ώστε να
γεμίσουν τις μπαταρίες τους και από
αύριο Τετάρτη να επιστρέψουν και
πάλι στις διπλές προπονήσεις. Ω-
στόσο ο 54χρονος τεχνικός σε κά-
ποιους παίκτες έχει δώσει να ακο-
λουθήσουν ατομικά προγράμματα.

Ψάχνει αντίπαλο για φιλικό 
Με την επιστροφή του ΠΑΣ από

τα Τρία Πέντε Πηγάδια και μετά το
διήμερο ρεπό θα ξεκινήσει το τρίτο
και τελευταίο στάδιο της προετοιμα-
σίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται και
ορισμένοι φιλικοί αγώνες. Μέχρι
στιγμής πρώτο προγραμματισμένο
φιλικό είναι με τη Λαμία την Τετάρτη
4 Αυγούστου στο ΔΑΚ Λαμίας. Ω-
στόσο, οι άνθρωποι του ΠΑΣ Γιάννι-
να κάνουν προσπάθειες να κλειστεί
φιλικός αγώνας το προσεχές Σαββα-
τοκύριακο με αντίπαλο ομάδα της
Super League είτε στην Αθήνα είτε
στη Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα
θα δώσει όλους τους φιλικούς αγώ-
νες εκτός έδρας καθώς δεν θέλει να
χρησιμοποιηθεί ο νέος αγωνιστικός
χώρος στο Ζωσιμάδες σε κάποιο φι-
λικό, αλλά στην έναρξη των επίση-
μων αγωνιστικών υποχρεώσεων. 

Δύσκολο ξεκίνημα για τον ΠΑΣ Γιάννινα
➥ από 1η σελ.
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• Το 1ο Τουρνουά Μπά-
σκετ 3 on 3 «Νάϊος Basket-ικός
Αύγουστος (NBA)», έρχεται
τον Αύγουστο!

Η διοργάνωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο γήπεδο της Τ.Κ.
Δωδώνης (το οποίο βρίσκεται
σε απόσταση «αναπνοής» α-
πό το γειτνιάζον λεκανοπέδιο
Ιωαννίνων), όπου με συντονι-
σμένη και στοχευμένη εθελο-
ντική προσφορά από την Τοπι-
κή Κοινωνία,  αναβαθμίστηκαν
πρόσφατα οι εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών (ηλεκτροφωτισμός γηπέδων bas-
ket, συντήρηση αποδυτηρίων κλπ.).

Ο πυρήνας της διοργάνωσης θα είναι το Τουρνουά Basket «3 on 3», ενώ
δεν θα λείψουν και οι παράλληλες ενημερωτικές (και άλλες) εκδηλώσεις, με
διοργανωτές τις Αδελφότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Δωδω-
ναίας Κοιλάδας, υπό την τεχνική καθοδήγηση έμπειρου περί το μπάσκετ α-
θλητικού επιτελείου.

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

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 ι-
στότοπο: https://www.nba-dodoni.gr/, όπου υπάρχει και αναλυτική ενημέρω-
ση καθώς και συνεχής ροή ανακοινώσεων.

Από 9 έως 13 Αυγούστου 

Τουρνουά Μπάσκετ «3on3»
στο γήπεδο της Τ.Κ. Δωδώνης

AΘΛHTIKA

• Με τη συμμετο-
χή σαράντα ποδηλα-
τών πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο η 1η
ποδηλατοδρομία που
διοργάνωσε η Τοπική
Κοινότητα Δελβινακί-
ου υπό την αιγίδα του
Δήμου Πωγωνίου, με
στόχο την ανάδειξη
της σημασίας χρήσης
του ποδηλάτου.

Οι ποδηλάτες, μι-
κροί και μεγάλοι, ξεκί-
νησαν από το Δημαρχείο Δελβινακί-
ου, έφτασαν στην Αγία Παρασκευή
και επέστρεψαν στο Δημαρχείο ό-
που τους δόθηκαν αναμνηστικοί έ-
παινοι.

Τους ποδηλάτες καλωσόρισε ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Δελβινακίου Γιώργος Τσώνης ενώ
οι Αντιδήμαρχοι Αριστοτέλης Βίλ-

λης και Νικολαος Γαλίτσης συνε-
χάρησαν το Συμβούλιο για την πρω-
τοβουλία,  ευχόμενοι η ποδηλατο-
δρομία να γίνει θεσμός και να επα-
ναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με τη
συμμετοχή περισσότερων ποδηλα-
τών. Την ποδηλατοδρομία παρακο-
λούθησαν επίσης ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Κωνσταντίνος Τσαραώ-
σης καθώς και κάτοικοι του χωριού.

Επιτυχημένη η ποδηλατοπορεία 

του Σαββάτου στο Δελβινάκι 

Από το 
αστυνομικό δελτίο

«Μπλόκο» σε 33 κιλά εισαγόμενο 
χασίς στην Κεστρίνη Θεσπρωτίας

• «Φρένο» σε μια ακόμη
εισαγόμενη από την Αλβανία
ποσότητα χασίς έβαλαν προ-
χθες μετά τα μεσάνυχτα αστυ-
νομικοί της Δίωξης Ηγουμενί-
τσας στην περιοχή της Κε-
στρίνης Θεσπρωτίας, συλ-
λαμβάνοντας δύο άτομα. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται για
αλλοδαπούς, σε βάρος των ο-
ποίων σχηματίστηκε δικογρα-
φία -κατά περίπτωση- για κα-
τοχή, μεταφορά και διακίνηση
ναρκωτικών, παράνομη είσο-
δο στη χώρα και παράβαση
της νομοθεσίας περί όπλων.  

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινού-
νται πεζή και τους ακινητοποίησαν προκειμένου να τους ελέγξουν, ενώ συ-
νεργός τους τράπηκε σε φυγή εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και το δασώδες
της περιοχής. Όπως διαπιστώθηκε, μετέφεραν με δύο ταξιδιωτικούς σάκους
31 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 33 κιλών και 260
γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκε επίσης ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι («πετα-
λούδα») που κατείχε ένας εκ των συλληφθέντων. 

Συνελήφθη για βιασμό στην Άρτα
Xειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σ’ έναν άνδρα σε βάρος του οποίου

εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Άρτας για τα α-
δικήματα του βιασμού και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο. Ειδικότερα, αξιο-
ποιώντας πληροφορίες ότι ο κατηγορούμενος κρύβεται στο σπίτι του, πραγ-
ματοποίησαν έρευνα σε αυτό παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου εντοπί-
στηκε και συνελήφθη. Επιπλέον, εντός του σπιτιού βρέθηκαν επιμελώς κρυμ-
μένα και κατασχέθηκαν  σιδερογροθιά, σουγιάς και μαχαίρι κυνηγητικού τύ-
που και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή. 

O «ΠPΩΪNOΣ ΛOΓOΣ» στον παλμό των γεγονότων...

• Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές
των μετοχών στη χθεσινή συνε-
δρίαση στο Χρηματιστήριο, εν μέ-
σω όμως χαμηλής συναλλακτικής
δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών σήμερα
έκλεισε στις 869,90 μονάδες, σημει-
ώνοντας άνοδο 0,63%. Ενδοσυνε-
δριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή
στις 870,13 μονάδες (+0,66%) και
κατώτερη τιμή στις 860,13 μονάδες
(-0,50%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε
στα 38,22 εκατ. ευρώ, ενώ διακινή-
θηκαν 15.254.884 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί-
ησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό
0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας

κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε πο-
σοστό 0,76%.

Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές,
35 πτωτικά και 23 παρέμειναν στα-
θερές. 

Θετικό το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας  

Με κέρδη 0,68%
έκλεισε χθες το ΧΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

5
869,90 μ.

• Στο Μέτσοβο βρέθη-
καν για μία ακόμη χρονιά
αρκετά μέλη της Εθνικής
Ελλάδος που κατέκτησε το
Euro 2004 με αφορμή τις ε-
ορταστικές εκδηλώσεις για
την πολιούχο και προστάτι-
δα Μετσόβου Αγία Παρα-
σκευή.

Το απόγευμα της Κυρια-
κής, την αναμέτρηση παρακο-
λούθησαν ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου Αλ. Καχριμάνης, ο Υφυπουρ-
γός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γ.
Αμυράς, η βουλευτής Ιωαννίνων της
Ν.Δ. Μ. Κεφάλα, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης ΠΕ Ιωαννίνων Κ. Σιαράβας, ο
Δήμαρχος Μετσόβου Κων/νος  Τζα-
φέας, ο Αντιπρόεδρος του ΠΕΑΚΙ-
Περιφερειακός Σύμβουλος Χάρης
Λαζάνης, η ταμίας του ΠΕΑΚΙ Ελπι-
νίκη Μπάρκα και πλήθος κόσμου.

Νικοπολίδης, Καραγκούνης, Ζα-
γοράκης, Καφές και Χαριστέας προ-
σέφεραν θέαμα, ενώ μετά το τέλος
του αγώνα μικροί και μεγάλοι έσπευ-
σαν να πάρουν ένα αυτόγραφο και
να φωτογραφηθούν με τα ινδάλματά
τους.

Για την ιστορία, οι Legends 2004
επικράτησαν με 7-3 των Παλαιμά-
χων Μετσόβου.

Διαιτησία: Θάνος(Πασχάλης-
Γούκος)

Παλαίμαχοι Μετσόβου (Γιώρ-
γος Μέτσιος): Τίκος, Ζάμπος, Χή-
τας, Γκαλιμάνας, Τόλιας, Γιαννάκης,
Μπλέτσος, Γιαμάνης, Σίμος, Βακου-
φτσής, Καραγκούνης, Κιούρας, Νά-
κας, Σεκαράς, Βασιλείου, Γοδέβε-
νος.

Legends 2004 (Δημήτρης Ζέκ-
κας): Καφές, Ορφανίδης Σ., Κυριακί-
δης, Φιδάνης, Νικοπολίδης, Αμανα-
τίδης, Φουργατσιώτης, Κανακούδης,
Χαριστέας, Καραγκούνης, Ζαγορά-
κης, Παπακώστας, Χατζηστεργίου,
Ορφανίδης Ε., Ηλιάδης, Ζερτιλίδης.

Δηλώσεις
Σπουδαίο χαρακτήρισε το γεγο-

νός της παρουσίας της Εθνικής
2004 στο Μέτσοβο ο Περιφερειάρ-
χης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμά-
νης, μιας και πλέον έχει γίνει θε-
σμός.

Ο προπονητής παλαιμάχων Με-
τσόβου Γ. Μέτσιος αφού στάθηκε και
στη βοήθεια από Περιφέρεια Ηπεί-
ρου και Δήμο Μετσόβου, υπενθύμι-
σε και τις εθιμικές εκδηλώσεις από
τον Χορευτικό Όμιλο Μετσόβου που
γίνονται μετά τη Θεία Λειτουργία α-
νήμερα της εορτής.

Τη χαρά του που βρέθηκαν στο
Μέτσοβο εξέφρασε ο Γιαννιώτης
προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Γ.
Σίμος, ενώ ο Γ. Καραγκούνης στάθη-
κε στην άψογη φιλοξενία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

Στα πλαίσια του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής…

«Μάγεψαν» το Μέτσοβο
οι βετεράνοι του Euro 2004

• Το Ηράκλειο, τα
Ιωάννινα, η Καλαμάτα,
τα Τρίκαλα και η Κοζάνη
θέτουν υποψηφιότητα
συμμετοχής στο μεγάλο
εγχείρημα καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με στόχο τον μετα-
σχηματισμό 100 ευρω-
παϊκών πόλεων προς
την ουδετερότητα του
κλίματος έως το 2030. Η
επονομαζόμενη Ευρω-
παϊκή Αποστολή –  Mis-
sion Board «100 climate
neutral cities by 2030» αποτελεί ένα
ολιστικό σύστημα διακυβέρνησης,
χρηματοδότησης και υποστήριξης
των 100 πόλεων που τελικά θα επι-
λεγούν.

Καθώς η επιλογή των 100 πόλε-
ων θα προκύψει μετά από απαιτητι-
κή αξιολόγηση, η άρτια προετοιμα-
σία των ελληνικών υποψήφιων Δή-
μων είναι καθοριστικής σημασίας. Η
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδια-
σμού και Αστικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας σε συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Αποστολή προετοιμάζουν
τις ελληνικές συμμετοχές από τον Α-
πρίλιο του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο,
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με
τη συμμετοχή του Γενικού Γραμμα-
τέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι-
κού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπα-
κογιάννη, του Αναπληρωτή Γενικού
Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Κινητικότητας και Μεταφορών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Move),

Matthew Baldwin, των εκπροσώπων
της Ευρωπαϊκής Αποστολής, Μα-
ρίας Βασιλάκου και Χρύση Νικο-
λαΐδη, της αρμόδιας της Ευρωπαϊ-
κής πολιτικής, Laura Hetel και των
δημάρχων των υποψήφιων πόλεων.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή θα κα-
λύψει τις ανάγκες επανασχεδιασμού
και  αναζωογόνησης των αστικών
περιοχών με αναμενόμενα αποτελέ-
σματα τη βελτίωση: της ποιότητας
και της αισθητικής του αστικού περι-
βάλλοντος, της ενεργειακής απόδο-
σης και της ποιότητας των κτιρίων,
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
του υπαίθριου δημόσιου χώρου, τη
μείωση παραγωγής ρύπων από τις
καθημερινές μετακινήσεις, την εξοι-
κονόμηση φυσικών πόρων καθώς
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των αστικών περιοχών.

Οι πόλεις που θα επιλεγούν, θα
συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμέ-
νο πλάνο ολιστικών παρεμβάσεων
με καθορισμένο προϋπολογισμό και
χρονοδιάγραμμα τα 10 χρόνια. 

Μαζί με άλλους τέσσερις Δήμους της Ελλάδας

Και τα Γιάννενα υποψήφια για τις 100 κλιματικά
ουδέτερες ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το 2030

‰ Καθοριστικής σημασίας η άρτια προετοιμασία

• «Οι ευχές της Βουλής των Ελ-
λήνων, που εκπροσωπεί τον ελληνι-
κό λαό, σας συνοδεύουν στον γιγά-
ντιο αγώνα που καλείστε να δώσετε
στους Παραολυμπιακούς στο Τόκιο,
αγώνα που μας κάνει όλους υπερή-
φανους», δήλωσε ο Ηπειρώτης Πρό-
εδρος της Βουλής Κώστας Τασού-
λας, υποδεχόμενος στο Κοινοβούλιο
αντιπροσωπεία αθλητών της Ελληνι-
κής Εθνικής Αποστολής που θα συμ-
μετάσχουν στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του 2021 στο Τόκιο και στε-
λεχών της Ελληνικής Παραολυμπια-
κής Επιτροπής, με επικεφαλής τον
Πρόεδρό της κ. Χρήστο Καλούδη. 

Ο κ. Τασούλας προσέφερε σε ό-
λους τους αθλητές που εκπροσω-
πούν τη χώρα μας στους Παραολυ-
μπιακούς του Τόκιο αναμνηστικά με-
τάλλια με χαραγμένη τη μορφή του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, για τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-
ση. «Θα πάρουμε τα μετάλλια μαζί
μας για γούρι στο Τόκιο» είπαν στον
κ. Τασούλα οι Έλληνες αθλητές. 

Απευθυνόμενος στην Ελληνική

Παραολυμπιακή Ομάδα, ο Πρόε-
δρος της Βουλής επεσήμανε πως
«οι φετινοί αγώνες στην Ιαπωνία εί-
ναι  ομολογουμένως “παράξενοι”,
γιατί γίνονται χωρίς ζωντανό ακροα-
τήριο», υπογραμμίζοντας ωστόσο
πως «από την άλλη πλευρά οι αγώ-
νες αυτοί δείχνουν το πείσμα του αν-
θρώπου να ξεπεράσει τις αντιξοότη-
τες μιας δύσκολης και επικίνδυνης
πανδημίας, παίρνοντας μέτρα ώστε
και οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυ-
μπιακοί Αγώνες να μη ματαιωθούν
τελικά, αλλά μόνο να αναβληθούν, ό-
πως έγινε για μία χρονιά».

«Η Βουλή των Ελλήνων, που εκ-
προσωπεί τον ελληνικό λαό, καλω-
σορίζοντάς σας, θέλω να ξέρετε πως
είναι υπερήφανη για σας. Είναι υπε-
ρήφανη για το αγωνιστικό σας πνεύ-
μα, για τις επιδόσεις σας, για τις προ-
σπάθειές σας, για τις φιλοδοξίες σας
και για τη χαρά και την ικανοποίηση
που μας δίνετε με τις επιτυχίες σας»
υπογράμμισε ο κ. Τασούλας, ευχό-
μενος ταυτόχρονα κάθε επιτυχία, κά-
θε καλό και κάθε τύχη.

Υποδέχθηκε αντιπροσωπεία τους στη Βουλή

Ευχές Κ. Τασούλα στους αθλητές 
των Παραολυμπιακών Αγώνων

‰ Τους προσέφερε αναμνηστικά μετάλλια 

αυτή πορεία
του Πτηνοτροφικού

πιστοποιεί η διάκρισή του στα
βραβεία – θεσμός «Χρυσοί Πρω-
ταγωνιστές της Ελληνικής Οικονο-
μίας 2010 - 2020», που απονεμή-
θηκαν υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η «Πίνδος» βραβεύτηκε στην κα-
τηγορία «Greek Business Champi-
ons» με αφορμή την ταυτόχρονη
αύξηση του κύκλου εργασιών (πω-
λήσεις) και των κερδών προ φό-
ρων, πάνω από 50%, συγκρίνο-
ντας την οικονομική χρήση του
2010 με εκείνη του 2019!

Ηγέτης του κλάδου
Ο Α.Π.Σ.Ι. «Πίνδος» από την ί-

δρυσή του εδώ και 63 χρόνια, α-
ποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής
Πτηνοτροφίας έχοντας να επιδείξει
στις μέρες μας υψηλής ποιότητας
και διατροφικής αξίας προϊόντα, υ-
περσύγχρονες εγκαταστάσεις, ένα
ευρύ δίκτυο διανομής, αλλά και
συνεχείς επενδύσεις. Εξάλλου, ο
συνδυασμός της παράδοσης με
την καινοτομία έχουν τοποθετήσει
τα προϊόντα του στην πρώτη προ-
τίμηση των καταναλωτών. 

Παράλληλα, όπως αναφέρεται
και σε σχετική ανακοίνωση, στον
Πτηνοτροφικό πραγματοποιούνται
καθημερινά ποιοτικοί έλεγχοι, σε
κάθε στάδιο παραγωγής, στο υ-
περσύγχρονο, ιδιόκτητο μικροβιο-
λογικό του εργαστήριο, το οποίο έ-
χει εξοπλίσει και με το αυτόματο
ρομποτικό σύστημα BEAR (αρ-
κούδα) ενώ έχει λάβει και πιστο-
ποίηση ποιότητας βασισμένη στο
πρότυπο ISO 22000 καθώς και πι-
στοποίηση από τον AGROCERT.
«Όλη αυτή η προσπάθεια, αντα-
μείβεται από τα ποσοστά αύξησης
τόσο των πωλήσεων όσο και των
κερδών του Συνεταιρισμού την τε-
λευταία δεκαετία», σημειώνεται
χαρακτηριστικά. 

Φυσικά, τίποτε δεν γίνεται χω-
ρίς την ανθρώπινη προσπάθεια
και αποτέλεσμα αυτής είναι η ανο-
δική πορεία του Συνεταιρισμού.
Σήμερα στην «Πίνδο» περισσότε-
ροι από 1.200 εργαζόμενοι και πά-
νω από 500 μέλη πτηνοτρόφοι
συμβάλουν στη διαρκή εξέλιξη του
Συνεταιρισμού, στηρίζοντας πα-
ράλληλα την εγχώρια και την τοπι-
κή οικονομία. 

Ο Πρόεδρος της «Πίνδος»
«Το βραβείο αυτό έρχεται να α-

ναγνωρίσει τις αξίες, την προσή-
λωση, τη φροντίδα και το μεράκι με
τα οποία για περισσότερα από 60

χρόνια δραστηριοποιείται ο
Α.Π.Σ.Ι. «Πίνδος» στον κλάδο της
Πτηνοτροφίας, και αποτελεί μία δέ-
σμευση για να συνεχίσει να επεν-
δύει και να εξελίσσεται», καταλήγει
ο Πτηνοτροφικός στην ανακοίνω-
σή του.

Από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. Ανδρέας Δημητρί-
ου, ο οποίος μαζί με τον Γενικό Δι-

ευθυντή του Συνεταιρισμού Λάζα-
ρο Τσακανίκα κρατάει γερά το «τι-
μόνι» κι έχει περάσει με επιτυχία
το καράβι μέσα από μεγάλες κα-
ταιγίδες τα τελευταία χρόνια, ανα-
φέρει σε ανάρτησή του: «Από τις
δυσκολότερες δεκαετίες στα 63
χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας
μας τα καταφέραμε και τα καταφέ-
ραμε καλά, με ανοδική και αναπτυ-
ξιακή πορεία! Αξίζουν συγχαρητή-
ρια στα μέλη – παραγωγούς και
τους εργαζόμενους της μεγάλης οι-
κογένειας της ‘Πίνδου΄! Έτσι θα
συνεχίσουμε...».

Το Επιμελητήριο 
Τα συγχαρητήριά τους για τη

βράβευση του Α.Π.Σ.Ι. «Πίνδος»
εκφράζουν ο Πρόεδρος Δημήτρης
Δημητρίου και το Δ.Σ του Επιμελη-
τηρίου Ιωαννίνων. Όπως αναφέ-
ρουν σε ανακοίνωσή τους, «είναι
μια ακόμη σημαντική βράβευση σε
μια σειρά βραβεύσεων για τον Συ-
νεταιρισμό, που αποδεικνύει πως
και κάτω από δύσκολες οικονομι-
κές συνθήκες όταν υπάρχει ολο-
κληρωμένο σχέδιο και προγραμ-
ματισμός, σε συνδυασμό με τις
προσπάθειες και τον αγώνα όλων
των παραγωγών, των εργαζομέ-
νων και της διοίκησης τα αποτελέ-
σματα μόνο θετικά μπορεί να εί-
ναι».

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο,
«το μοντέλο του Α.Π.Σ.Ι ‘Πίνδος’ ε-
κτός του οικονομικού αποτυπώμα-
τος στην τοπική και ελληνική οικο-
νομία δείχνει ότι το πνεύμα συνερ-
γασίας των Ηπειρωτών αποφέρει
μοναδικά αποτελέσματα».

ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ

➥ από 1η σελ.

Η «Πίνδος» πήγε... κόντρα
στην κρίση και τη νίκησε!
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