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Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος θα δοθεί η απάντηση του
Γιαννίκη και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν

Κλείνουν οι εκκρεμότητες τον Μάιο
» 15

Η υπομονή, τα μέτρα
και η επόμενη ημέρα
Με μέτρα περιορισμού γιορτάζεται και φέτος
το Πάσχα αφού επιλέχθηκε από την κυβέρνηση και τους ειδικούς να ζητηθεί από τους
πολίτες ο περιορισμός των μετακινήσεων για
λίγο ακόμα ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η επιδημιολογική κατάσταση.

»

8

Καθολικός ο έλεγχος
μετακινήσεων στους δρόμους
Καθολικός και εξαντλητικός είναι ο έλεγχος
των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας
στους αυτοκινητόδρομους και στο εθνικό
δίκτυο της χώρας, προκειμένου να αποτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις,
αφού αυτό προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ
για τις ημέρες του Πάσχα.

»

Η πόλη μπαίνει ξανά
σε κίνηση κανονικότητας
Έ

ντονη κινητικότητα και αγοραστική κίνηση από τις… παλιές καλές ημέρες προ πανδημίας, παρατηρήθηκε από
τη Μεγ. Πέμπτη και ειδικά χθες Μεγ. Παρασκευή, με
τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους για το Πάσχα,
ίσως και λίγο καθυστερημένα, σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια.
Στους κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης, η κίνηση ήταν εξαιρετικά αυξημένη από τις 11 το πρωί και μέχρι τις 15.00, με την
κίνηση επίσης των οχημάτων, να δημιουργεί κομφούζιο στο κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με το ότι αρκετοί βρέθηκαν
εκεί, όχι μόνο για τις αγορές τους ή για τη βόλτα τους, αλλά και
για να κάνουν rapid test στην κεντρική πλατεία, με τις Μονάδες του ΕΟΔΥ να επιστρέφουν στο χώρο από τη Δευτέρα του
Πάσχα.
Πυρετώδεις είναι στο μεταξύ και οι προετοιμασίες των επαγγελματιών της εστίασης που ανεβάζουν ρολά από τη Δευτέρα
του Πάσχα, μετά από πολλούς μήνες.

»
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Η κορύφωση του Θείου
Δράματος τη Μ. Παρασκευή

Ας οριοθετήσουμε τις προτεραιότητες
και τις αξίες της ζωής

9

Η «Ε» σας εύχεται
Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα

Ανάσταση, με
ελπίδα για ένα
καλύτερο μέλλον
Γράφουν

»

6, 7, 8

Ο ναυτικός ανταγωνισμός
Ελλάδας - Τουρκίας
και ο ρόλος των ξένων δυνάμεων
Η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει
ξανά την Πέμπτη 6 Μαΐου

»

7

»
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...η ατάκα της ημέρας

1- 2

Μάιος
2021

Σήμερα στρέφουμε τα βλέμματά μας σε εκείνους που
νοσηλεύονται. Συμμετέχουμε στον πόνο όσων θρηνούν
αγαπημένα τους πρόσωπα. Ευχαριστούμε και στηρίζουμε όλους εκείνους που δίνουν την πολύμηνη μάχη
στα νοσοκομεία, στις δομές Υγείας και σε άλλες υπηρεσίες παρέχοντας ιατρική και παντός άλλου βοήθεια
στους ασθενείς. Γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί βιώνουν
έναν «Γολγοθά». Ο εμβολιασμός φέρνει το χαρμόσυνο
νέο ότι η «Ανάσταση» της κοινωνικής και οικονομικής
κανονικότητας είναι πολύ κοντά.

Μ. Σάββατο
Κυριακη
Του Πάσχα

05:29
19:16

ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Περιφερειάρχης

ο καιρός....
Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή
του Πάσχα αναμένεται νεφελώδης καιρός
με διαστήματα ηλιοφάνειας.
Οι άνεμοι θα είναι Α, μέτριοι.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27
βαθμούς Κελσίου.

ΣΑΒ
15
29

ΚΥΡ
12
29

ΔΕΥ
11
27

ΤΡΙ
9
26

ΤΕΤ
9
25

ΠΕΜ
11
25

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ
ΗΜΕΡΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ:
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
τηλ. 2651099111,
εξωτερικά ιατρεία
(ραντεβού): 26510 99504, -505
Εφημερεύει τις μονές
ημέρες του μήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 58 (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)
ΛΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 55
ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΡΑΗ 13
ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ 1
08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 45-47
ΚΥΡΙΑΚΗ
8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΣΟΪΑΣ 23 & ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ
ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 34
08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 61

"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ":
Λ. Μακρυγιάννη,
τηλ. 26513 66 111 - 66881-2
Εφημερεύει τις ζυγές
ημέρες του μήνα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Οι διαδρομές μέσα στο Κάστρο
νομίζεις ότι μπορεί να σε οδηγήσουν
στην Ιστορία και τον χρόνο που περνά.
Ευκαιρία οι γιορτές για μία βόλτα
προς ανακάλυψη

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

Τμ. Τάξης:…
Τμ. Ασφάλειας:…
Τμ. Τροχαίας:…
Τουριστική Αστυνομία:...
Αστυνομικός
της Γειτονιάς
Εισαγγελέας
πρωτοδικών:…
ΚΕΠ:...
Στρατολογία:…
EXPRESS SERVICE…
INTERAMERICAN…
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ…
Πανεπιστήμιο:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Διαφημίσεων-Συνδρομών-Λογιστηρίου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH:
Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

26510 32091

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος,
Φιλήμων Καραμήτσος

26510 76655, 26510 23657
FAX: 26510 31887

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€,

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

EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1819
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8,
TK: 45444, IΩANNINA

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Δημοσιογραφικό τμήμα

65934
65977
65994
65922
23111
88880
36668
46720
1154
1158
65168
07446
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Το φως για το δυναμικό πέρασμα στην κανονικότητα

Ο

Πρόεδρος, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τα στελέχη
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στέλνουν το δικό τους εορταστικό μήνυμα:
«Ένα Πάσχα δυστυχώς ακόμη είναι διαφορετικό για όλους.
Η κατάσταση ακόμη παραμένει
κρίσιμη και απαιτείται από όλους,
υπευθυνότητα και υπομονή. Αυτές
τις ημέρες καλούμαστε να μη γιορτάζουμε το Πάσχα όπως όλα τα
προηγούμενα χρόνια αλλά μόνο με
τα στενά συγγενικά μας πρόσωπα.
Με απόλυτο σεβασμό σε όσους
δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από
την παγκόσμια πανδημία και δεν
κατάφεραν να βγουν νικητές από
αυτή την μάχη, ας προσπαθήσουμε
όλοι μαζί να προστατέψουμε ο
ένας τον άλλον, τον συγγενή μας,
τον διπλανό μας, ας μην είμαστε
εμείς ένα ακόμη πρόβλημα μέσα σε
αυτές τις δύσκολες καταστάσεις
που ακόμη βιώνει η χώρα και οι πολίτες.
Ας είναι αυτές οι Άγιες ημέρες το
φως για το δυναμικό πέρασμα στην
κανονικότητα.
Ας δούμε με αισιοδοξία τις φωτεινές ημέρες που μπορούμε όλοι
να έχουμε.
Σας ευχόμαστε το Άγιο Φως της
Ανάστασης του Κυρίου να γεννήσει
στις ψυχές όλων ελπίδα και αγάπη
μέσα σε ένα υγιές μέλλον».

Το αυτοκίνητο
αναζητούνταν…
από τη Γερμανία
Συνελήφθη την Πέμπτη το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα ημεδαπός, που κατηγορείται για πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντος εγκλήματος και παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από έλεγχο
που ενήργησαν αστυνομικοί του
Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας,
κατά τον οποίο ο κατηγορούμενος
επέδειξε άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου που οδηγούσε, η οποία
έφερε τα στοιχεία ταυτότητας τρίτου προσώπου. Από τον περαιτέρω
έλεγχο του οχήματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας διαπιστώθηκε
ότι αυτό ήταν καταχωρημένο ως
αναζητούμενο από τις γερμανικές
αρχές προκειμένου να κατασχεθεί
και επιπλέον έφερε αποξεσμένο
αριθμό κινητήρα. Το όχημα κατασχέθηκε και η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

3
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Η κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μ. Παρασκευή
3

Πολλές σκέψεις, μεγάλη ανησυχία, αλλά και ελπίδες…

Όλα αυτά μαζί, εν όψει της Αναστάσεως και της μεγάλης γιορτής για το
Πάσχα, που για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά δεν το γιορτάζουμε όπως είχαμε συνηθίσει και όπως θέλαμε…
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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Οι σκέψεις μας σε όλους εκείνους που δε βρίσκονται πια
μαζί μας, σε εκείνους που δίνουν τις δικές τους μάχες, μικρές ή μεγαλύτερες ελάχιστη σημασία έχει, για να τα καταφέρουν και στις οικογένειές τους…
Η συνήθεια πάντως είναι πραγματικά δεύτερη φύση,
όπως λέει και η αρχαία ρήση…
Παρακολουθούσαμε χθες το πρωί στον περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας, τον τρόπο συμπεριφοράς
νέων, αλλά κυρίως των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας…
Πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη εμβολιαστεί και με τις
δύο δόσεις, έχοντας αναπτύξει αντισώματα και σίγουρα
νιώθοντας πολύ περισσότερο ασφαλείς…
Κι όμως, δεν υπήρχαν εξαιρέσεις τουλάχιστον μεταξύ
των ηλικιωμένων, στην εικόνα που είχαμε μπροστά μας…
Με τάξη και προσοχή στην τήρηση των μέτρων, στις αποστάσεις, στη χρήση διπλής μάσκας και σε όλα τα προβλεπόμενα…
Από την άλλη, υπάρχει η ελπίδα των εμβολιασμών που
προχωρούν, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του καιρού,
που λογικά πάντα, θα μας οδηγήσουν σε καλύτερη κατάσταση, θέλουμε να ελπίζουμε σύντομα…
Και κάπου στη μέση, η ανησυχία και ο προβληματισμός
για το πώς θα πορευτούμε τις επόμενες εβδομάδες γενικότερα ως χώρα και ειδικότερα ως περιοχή…
Από τη Δευτέρα ανοίγει και πάλι η εστίαση, όπως πρέπει
να γίνει και με το σύνολο των κλάδων της οικονομίας,
όμως δε μπορεί να μην ανησυχεί κανείς, βλέποντας ήδη
εικόνες και συμπεριφορές, που επιβεβαιώνουν μία αίσθηση μεγάλης χαλάρωσης…
Τις τελευταίες ημέρες που έχουν ξεκινήσει εργασίες για
την προετοιμασία των εξωτερικών χώρων στα καταστήματα εστίασης, το μόνο που δε βλέπουμε, είναι να τηρούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τα μέτρα πρόληψης…
Για να δεις σωστά φορεμένη μάσκα στο πρόσωπο, πρέπει να κάνεις… τάμα και φανταζόμαστε, ότι κάπως έτσι
θα ξεκινήσει η εστίαση και στην πράξη από τη Δευτέρα…
Όλοι δυσκολευόμαστε πλέον, όλοι έχουμε μπουχτίσει
με αυτόν τον διάολο όλη τη μέρα στα μούτρα, έχει καλοκαιριάσει κιόλας ξαφνικά και με 30 βαθμούς δεν φοριέται η μάσκα εύκολα, αλλά ας προσπαθήσουμε να τηρήσουμε δύο τρία βασικά πράγματα…
Επειδή λοιπόν βλέπουμε μία τάση ξεσπάσματος για τη
Δευτέρα, πολύ φοβόμαστε, ότι μπορεί να οδηγηθούμε
σε αυξημένες καταγραφές κρουσμάτων το αμέσως επόμενο διάστημα και θα χρειαστεί επιπλέον καιρός για να
ορθοποδήσουμε…
Μακάρι, να διαψευστούν οι φόβοι και να επαληθευτούν
οι προσδοκίες και οι ελπίδες μας όμως, ότι η κατάσταση
θα πάει καλύτερα για όλους! Καλή Ανάσταση και Καλό
Πάσχα!

Η

Μεγ. Παρασκευή είναι η
ημέρα του απόλυτου πένθους για τη Χριστιανοσύνη,
ημέρα απόλυτης αργίας και νηστείας. Η κορύφωση του Θείου
Δράματος την Μεγ. Παρασκευή, που
ακολουθεί την Σταύρωση της Μεγ.
Πέμπτης και προηγείται της Ανάστασης και του χαρμόσυνου μηνύματος που φέρνει σε όλην την ανθρωπότητα.
Για δεύτερο συνεχόμενη χρονιά
εν μέσω πανδημίας, το Πάσχα δεν
εορτάζεται, με τον παραδοσιακό
τρόπο, ούτε φυσικά με τον συνήθη
τρόπο στις Εκκλησίες.
Παρόλα αυτά ο φετινός εορτασμός είναι τελείως διαφορετικός και
από τον αντίστοιχο πριν από ένα
χρόνο, όπου οι Εκκλησίες δεν λειτούργησαν λόγω του lockdown. Οι
καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες
έχουν βοηθήσει ώστε οι αποφάσεις
που ελήφθησαν από την κυβέρνηση και την Εκκλησία της Ελλάδος,
να δώσουν τη δυνατότητα στους πιστούς να προσέλθουν τηρώντας
αυστηρά μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, στις Εκκλησίες για
τις Ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας.
Η εικόνα είναι χαρακτηριστική
στον περίβολο της Εκκλησίας της
Αγίας Μαρίνας στο κέντρο των Ιωαννίνων, όπου ελάχιστοι είναι οι πιστοί που βρίσκονται εντός του
Ναού, παρακολουθώντας τη Λειτουργία και ακόμη περισσότεροι
έξω από το Ναό, όπου έχουν τοποθετηθεί δεκάδες καρέκλες για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία. Οι πιστοί
είχαν τη δυνατότητα το πρωί της
Μεγ. Παρασκευής, να συμμετέχουν
στην Ακολουθία της Αποκαθήλωσης, περιμένοντας την απογευματινή Ακολουθία του Επιταφίου, με
την περιφορά να γίνεται στον αύλειο χώρο των Ναών χωρίς να ακο-

λουθεί η πομπή των πιστών.
Η Λειτουργία του Επιταφίου έγινε
σχεδόν σε όλες τις Ενορίες της Μητρόπολης Ιωαννίνων σε δύο δόσεις,
η πρώτη με Λειτουργία στις 18.00
και η δεύτερη με Λειτουργία στις
20.00.

Το ίδιο μοτίβο θα εφαρμοστεί και
σήμερα Μεγ. Σάββατο, με το Μεσονυκτικό της Ανάστασης να ξεκινά
στις 20.00 και την Ανάσταση να γίνεται στις 20.30, με τον Όρθρο και
τη Θεία Λειτουργία να ακολουθούν.

Παραδοσιακά ο στολισμός του Επιταφίου στην Αγ. Μαρίνα
Στις πέντε τα ξημερώματα της Μεγ. Παρασκευής, ολοκληρώθηκε ο στολισμός του Επιταφίου της Ενορίας Αγίας Μαρίνας, σε μία από τις παλαιότερες
και πλέον ιστορικές συνοικίες, παράλληλα όμως και σε μία επίσης ιστορική
Ενορία με επίκεντρο τον ομώνυμο Ιερό Ναό. Ο στολισμός του Επιταφίου της
Αγίας Μαρίνας είναι μία διαδικασία στην οποία πρωταγωνιστούν οι γυναίκες
της Ενορίας, όπως παραδοσιακά γίνεται όλα τα χρόνια, ωστόσο είναι επίσης
δύσκολη δουλειά και η μεταφορά του στον Ιερό Ναό, για τη Θεία Λειτουργία.
Κάτι δύσκολο ειδικά με τον Επιτάφιο της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από μασίφ σίδερο πριν από αρκετές δεκαετίες και για να μεταφερθεί χρειάζονται αρκετά δυνατά χέρια και πλάτες, που πρέπει μάλιστα να
αλλάζουν ανά διαστήματα.

Νέο... τηλεγράφημα
Πρώτη Μαΐου
Δεν θυμάμαι που σε γνώρισα. Θυμάμαι όμως τα ωραία μάτια σου, που
έλαμπαν κάτω από το πανό, που μίλαγε για έναν άλλο κόσμο και ήταν
πρώτη του Μάη.
Πρώτη του Μάη του 1886, του 1893, του 1919, 1956, 1-5-1964, 198384, 1988, 1992, 2008, 2014, 2015...
Μα τα βλέμματά μας, είπες, είχαν ήδη συναντηθεί στην πλατεία.
Το πιο σπουδαίο είπες είναι, να είναι το πνεύμα σου ελεύθερο και όλα
τα άλλα έρχονται.
Να ζωγραφίζεις με το βλέμμα σου, πάνω σε ένα άλλο βλέμμα ιστορίες
της ζωής. Σε άλλα μάτια να φυτεύεις ελπίδες, χαρές.
Σε θυμάμαι να φωνάζεις, να υπερασπίζεις τα: οχτάωρη εργασία (εργασίαμόρφωση, ανάπαυση- ανάπαυση), καθιέρωση της Κυριακής αργίας, της
κρατικής ασφάλισης, της ανθρώπινης εργασίας για όλους.
Σε είδα στις αγορές του Καΐρου, θαρρώ πάλι πρώτη του Μάη.

Δεν έχω κάτι να σου δώσω, είπες, παρά ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά
μου
Πότε στ' αλήθεια σε γνώρισα; Νοιώθω ότι σε ήξερα από πάντα. Τότε
ακόμη που στο Σικάγο, έρημο τώρα, είχαν βγει οι εργάτες να ζητήσουν
αξιοπρέπεια.
Τότε που σταματούσες τις σφαίρες, τότε που διάβαζες δυνατά πυρωμένους στίχους. Τότε που ακουμπούσες στον τοίχο της Καισαριανής,
ελάχιστα πριν ακουστεί ο κρότος του θανάτου, τότε που έσταξες λίγες
στάλες νερό στα χείλη των μελλοθανάτων. Τότε που το βλέμμα σου,
μας γέμισε ελπίδες.
Έπειτα με πήρες απ' το χέρι να πάμε στην Α...
Δεν υπήρχε φως εκείνη τη νύχτα που το Παρίσι καιγόταν και κατέβηκαν
εκείνοι που δεν είχαν φωνή, σε πολλές πλατείες!
Πρώτη Μαΐου στους δρόμους της Π ....
Έχω το βλέμμα μου κραταιό και θυμάμαι την κάθε πρώτη του Μάη.
Πάντα πρώτη του Μάη οι δρόμοι έχουν πολλά, πάρα πολλά χρώματα.
Κι εμείς...
Θα βρούμε τον καινούργιο δρόμο, γιατί το βλέμμα σου, φωτίζει τους
δρόμους.
Πρώτη Μαΐου και είσαι μπροστά μας.
Γιώργος Μακρίδης
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Η πόλη μπαίνει ξανά σε… κίνηση κανονικότητας
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Έ

ντονη κινητικότητα και αγοραστική κίνηση από τις…
παλιές καλές ημέρες προ πανδημίας, παρατηρήθηκε
από τη Μεγ. Πέμπτη και ειδικά χθες Μεγ. Παρασκευή,
με τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους για το Πάσχα, ίσως και λίγο καθυστερημένα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Στους κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης, η κίνηση ήταν
εξαιρετικά αυξημένη από τις 11 το πρωί και μέχρι τις 15.00, με
την κίνηση επίσης των οχημάτων, να δημιουργεί κομφούζιο στο
κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με το ότι αρκετοί βρέθηκαν
εκεί, όχι μόνο για τις αγορές τους ή για τη βόλτα τους, αλλά
και για να κάνουν rapid test στην κεντρική πλατεία, με τις Μονάδες του ΕΟΔΥ να επιστρέφουν στο χώρο από τη Δευτέρα
του Πάσχα.

Η εστίαση
Πυρετώδεις είναι στο μεταξύ και οι προετοιμασίες των
επαγγελματιών της εστίασης που ανεβάζουν ρολά από τη
Δευτέρα του Πάσχα, μετά από πολλούς μήνες.
Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
για την εστίαση και τα έκτακτα μέτρα που θα ισχύσουν από τη
Δευτέρα 3 Μαΐου έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου.
Τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργήσουν με ωράριο έως
τις 22:45, χωρίς μουσική και αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο.
Συγκεκριμένα, για την εστίαση, προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest)
για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.
Θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν
άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο
χώρο, φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών και μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:
- απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
- τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
- υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους
πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
- μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι
- τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων
υγιεινής
- χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και από-

Αγορές της τελευταίας
στιγμής στη Λαϊκή
Τις αγορές της τελευταίας στιγμής έκαναν αρκετοί καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι, το πρωί της Μεγ. Παρασκευής
στη Λαϊκή Αγορά της Αγίας Μαρίνας, που μετά από αρκετό
καιρό, παρουσίασε ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα.
Το φετινό Πάσχα δεν είναι σίγουρα αυτό που όλοι περίμεναν
ή ήλπιζαν πριν από ένα χρόνο, από την άλλη όμως δεν είναι
σίγουρα ίδιο με το περσινό, αφού όπως οι ίδιοι οι πολίτες ομολογούν, μετά από έναν και πλέον χρόνο έχουν συνηθίσει στην
ιδέα των αυστηρών μέτρων και στην εφαρμογή τους, δυστυχώς όμως και στην απουσία πολλών αγαπημένων προσώπων
από το πασχαλινό τραπέζι.

∆

∆

σταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
- δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45
- οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν
εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας
της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών
στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων
αυτών.
- λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής
προϊόντων (delivery).

6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ρεπορτάζ

Μ. Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα 1-2 Μαΐου 2021

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ

Ας προστατέψουμε τη ζωή
Η Μαρία Κεφάλα, βουλευτής της
ΝΔ, αναφέρει:
«Η δύναμη της πίστης, η ελπίδα και
η αισιοδοξία είναι μηνύματα πιο επίκαιρα από ποτέ. Το ισχυρό τους νόημα
αποκτά στις μέρες μας την πραγματική του ουσία. Φέτος η Ανάσταση του
Κυρίου μας βρίσκει ενωμένους και
αποφασισμένους να αφήσουμε πίσω
μας το δύσκολο χρόνο που προηγήθηκε. Ένα βήμα πριν να νικήσουμε
την πανδημία, ένα βήμα πιο κοντά στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Ας προστατέψουμε τη ζωή κάνοντας πράξη το μήνυμα
της Αναστάσεως. Για να ξαναβρεθούμε, όλοι μαζί, με υγεία και με
ασφάλεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης».

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ας σταθούμε
με δύναμη, αλληλεγγύη
Η Μερόπη Τζούφη, βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρει:
«Γιορτάζουμε και φέτος το Πάσχα,
με προσοχή και περίσκεψη στις εορταστικές συνάξεις μας, σεβόμενοι τη
«συγκυρία» της πανδημίας. Το αναστάσιμο μήνυμα της γιορτής του Πάσχα, παραμένει κάτω απ’ όλες τις
συνθήκες ζωντανό, ως μήνυμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Η
σκέψη μας είναι σε εκείνους που χάθηκαν, στους ασθενείς που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και
στους μαχητές και τις μαχήτριες της πρώτης γραμμής, για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Γιορτάζουμε, αλλά δεν αγνοούμε την
οδυνηρή πραγματικότητα της καθημερινότητας, τον πόνο, την αδικία, την αρρώστια, τον θάνατο.
Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες των γύρω μας, φροντίζοντας να τις
απαλύνουμε με την έμπρακτη στήριξη μας, προτείνοντας εφικτές
λύσεις. Όσο σκληρά κι αν δοκιμάζεται η ανθρωπότητα, ας σταθούμε με δύναμη, αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, πίστη και αισιοδοξία και θα βρούμε τη διέξοδο μέσα από τους κοινούς μας αγώνες για καλύτερες και φωτεινότερες μέρες».

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Μ.Β.Α. - Ενεργειακός
Επιθεωρητής - Εκτιμητής Ακινήτων Μελετητής Δημοσίων Έργων Β’ Τάξης
Διεκπεραιώνει εργασίες:
• Άδειες Δόμησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων
κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων
• Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων
(Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις)
• Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV)
• Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συμβατικών,
Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων
• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή
επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό
Νόμο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Τοπογραφικά Σχέδια
Δ/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 2651033706,
κινητό: 6947154262, e-mail: ntziall@gmail.com

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Τ

α δικά τους μηνύματα για το
Πάσχα στέλνουν δήμαρχοι
των Ιωαννίνων

Ο Δήμαρχος
Ζίτσας

Στο πασχαλινό μήνυμά του ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος
αναφέρει:
« Τούτες τις άγιες μέρες της κατάνυξης και της εσωτερικότητας,
μπροστά στις προκλήσεις της κρίσιμης πραγματικότητας και τις δοκιμασίες που βιώνει η χώρα μας και
ολόκληρη η ανθρωπότητα, το μήνυμα που στέλνει διαχρονικά η
Ανάσταση του Θεανθρώπου είναι
πιο δυνατό και επίκαιρο από ποτέ.
Η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα, ας φωτίσει
τις καρδιές όλων μας και ας αποτελέσει ανεξάντλητη πηγή δύναμης
για τους προσωπικούς και συλλογικούς μας αγώνες.
Η εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη. Η κοινωνία μας δοκιμάζεται. Όλοι οι πολίτες βιώνουμε ο
καθένας το δικό του «Γολγοθά». Η
Ανάσταση του Θεανθρώπου ας μας
δώσει δύναμη για τη δική μας ανάσταση.
Με την ελπίδα πως σύντομα θα
μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε
ξανά τα αγαπημένα μας πρόσωπα.
Την προσδοκία πως θα φέρουμε
πιο κοντά τη στιγμή που θα ζήσουμε και πάλι την καθημερινότητά μας. Με αταλάντευτη πίστη
και αποφασιστικότητα ας προχωρήσουμε μπροστά και με πνεύμα
ενότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας να αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά τις προκλήσεις
ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα
της επόμενης μέρας».

ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Η
«ανάσταση» για το σύγχρονο κόσμο
περνάει μέσα από την επιτυχία του
τιτάνιου εγχειρήματος των εμβολιασμών, στο οποίο πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και χωρίς κανέναν
ενδοιασμό.
Ως εκπρόσωπος των Δήμων της
Ηπείρου, οφείλω να επισημάνω για
μια ακόμα φορά, τον καθοριστικό
βαθμό συμμετοχής της Α’ βάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ως
τώρα διαχείριση της πανδημίας, με
την ενεργοποίηση των κοινωνικών
μας υπηρεσιών και όχι μόνο. Σε τέτοιες συνθήκες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπεδώνει ακόμα περισσότερο την θεσμική της θέση ως η
εγγύτερη στον πολίτη μορφή
εξουσίας και καθίσταται στέρεη
στη συνείδηση των πολιτών που
κάθε φορά προστρέχουν στη βοήθεια των Δήμων τους, για τα μικρά
και τα μεγάλα. Και τώρα, είναι τα
μεγάλα αυτά που όλοι μαζί, Δήμοι
και πολίτες, πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά για να ξεπεράσουμε, για να καταφέρουμε.

Ο Δήμαρχος
Πωγωνίου

Παρόντες θα είμαστε όμως οι
Δήμοι και την επόμενη μέρα που
θα αρχίσουμε να μετράμε τις πραγματικές πληγές που άφησε πίσω
της η πανδημία στην κοινωνία,
στην οικονομία, στον περίγυρό
μας, άμεσο και λίγο μακρύτερο».

Ο Δήμαρχος
Β. Τζουμέρκων

Ο Δήμαρχος
Δωδώνης
Στο μήνυμα του Προέδρου της
Π.Ε.Δ. Ηπείρου και Δημάρχου Δωδώνης Χρήστου Ντακαλέτση, αναφέρεται:
«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η προσμονή της κορυφαίας
στιγμής για το Χριστιανισμό, της
Ανάστασης του Θεανθρώπου, γίνεται μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας υγειονομικής κρίσης που
βιώνει ο πλανήτης μας εδώ και περίπου 14 μήνες.
Η φετινή Ανάσταση του Κυρίου
νοηματοδοτείται από την ελπίδα
απαλλαγής της ανθρωπότητας από
αυτό τον αόρατο εχθρό, ο οποίος
έχει ήδη προλάβει να στερήσει τη

και η σημασία του «περάσματος»
από τον θάνατο στη ζωή, από το
σκοτάδι στο φως και από την καταστροφή στην ελπίδα - ειδικά φέτος-είναι πιο δυνατά από ποτέ.
Μας δίνεται η ευκαιρία να ανάψει η φλόγα του Αγίου Φωτός αληθινά, αυθόρμητα και αγνά μέσα
στις ψυχές μας. Αυτό θα συμβεί αν
αναλογιστούμε και καταλάβουμε
πραγματικά, πόσο ευγνώμονες
πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι που
χαιρόμαστε την υγεία μας και την
υγεία των αγαπημένων μας, έστω
και μέσα στο καθεστώς της καραντίνας.
Έτσι θα νιώσουμε πως αυτή η
δοκιμασία δεν είναι τίποτα άλλο
πάρα ένας τρόπος για το δικό μας
«πέρασμα» από την πανδημία στη
ζωή όπως την ξέραμε, μέχρι και
πριν από λίγο καιρό».

Το μήνυμα του Δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων Γιάννη Σεντελέ,
αναφέρει:
«Για δεύτερη χρονιά καλούμαστε
να γιορτάσουμε την Ανάσταση του
Κυρίου και το Πάσχα με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι συνηθίζαμε.
Στο πλαίσιο της πανδημίας που
βιώνουμε, μπορεί οι εκκλησίες μας
να μη γεμίσουν, μπορεί οι οικογένειες να μην ενωθούν όπως άλλοτε σε μεγάλα τραπέζια χαράς,
όμως το μήνυμα της Ανάστασης

Το μήνυμα του Δημάρχου Πωγωνίου Κώστα Καψάλη, αναφέρει:
«Με τις καρδιές μας γεμάτες
προσμονή κι ελπίδα, αναμένουμε
το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου που θα
φέρει μαζί του Ανάσταση ψυχής.
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε
όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις που απαιτούν προσωπική και
συνολική προσπάθεια προκειμένου να βγούμε νικητές. Η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης
αποτελεί νίκη του σκότους και του
θανάτου ως αποτέλεσμα μίας πορείας που αναδεικνύει την αγάπη
για τον πλησίον μας, την αλληλεγγύη και την ανιδιοτέλεια.
Το φετινό Πάσχα θα είναι επίσης
δύσκολο αφού θα η πανδημία θα
μας κρατήσει πάλι μακριά από τις
οικογένειές μας και από αγαπημένα μας πρόσωπα. Ελπίζω κι εύχομαι να είναι το τελευταίο Πάσχα
που θα περάσουμε μακριά τους…
Είθε το φως της Αναστάσεως να
φωτίζει τις καρδιές όλων μας και
να γεμίζει την ψυχή μας με δύναμη, πίστη και αισιοδοξία».

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Ας οριοθετήσουμε
τις προτεραιότητες
και τις αξίες της ζωής

Τ

ην αλληλεγγύη στον πάσχοντα και την
ελπίδα ότι με υπομονή και τήρηση των
μέτρων, μπορούμε να ξεπεράσουμε τη
δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε για μία
ακόμα πασχαλινή περίοδο εκφράζει στο
πασχαλινό του μήνυμα ο Περιφερειάρχης
Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Αναφέρει:
«Για δεύτερη συνεχή χρονιά γιορτάζουμε
το Άγιο Πάσχα κάτω από ειδικές συνθήκες,
με περιορισμούς στις μετακινήσεις και στις
συνηθισμένες δραστηριότητές μας.
Καλούμαστε να το γιορτάσουμε στα σπίτια μας, με τους στενούς μας συγγενείς,
μακριά από φιλικά μας πρόσωπα και χωρίς
επισκέπτες. Η νέα καθημερινότητα δεν αλλοιώνει το νόημα της μεγαλύτερης γιορτής
της Χριστιανοσύνης. Αντίθετα, η αποτροπή
της διασποράς του κορωνοϊού, αποτελεί
πράξη ευθύνης και ένδειξη αλληλεγγύης
προς τους συμπολίτες μας.
Η πανδημία επηρεάζει τη ζωή σε όλο τον
πλανήτη. Η Ελλάδα, βιώνει και αυτή τις επιπτώσεις της. Το ίδιο και η Ήπειρος, που τα
έχει καταφέρει αρκετά καλύτερα από άλλες περιοχές.
Σήμερα στρέφουμε τα βλέμματά μας σε
εκείνους που νοσηλεύονται. Συμμετέχουμε
στον πόνο όσων θρηνούν αγαπημένα τους
πρόσωπα. Ευχαριστούμε και στηρίζουμε
όλους εκείνους που δίνουν την πολύμηνη
μάχη στα νοσοκομεία, στις δομές Υγείας και
σε άλλες υπηρεσίες παρέχοντας ιατρική και
παντός άλλου βοήθεια στους ασθενείς.
Γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί βιώνουν έναν
«Γολγοθά». Ο εμβολιασμός φέρνει το χαρμόσυνο νέο ότι η «Ανάσταση» της κοινωνικής και οικονομικής κανονικότητας είναι
πολύ κοντά.
Αν δεν υπάρχει ζωή, όλα τα υπόλοιπα
δεν έχουν καμία σημασία και αξία.

Γι΄ αυτό ζητώ από όλους και ειδικά από
τους νέους να κάνουν λίγο ακόμη υπομονή.
Γνωρίζουμε ότι το επόμενο διάστημα δεν
θα είναι εύκολο. Όμως όπως η Σταύρωση
του Χριστού, οδήγησε στη λύτρωση του
Ανθρώπου, έτσι και η «σταύρωση» από την
πανδημία μπορεί να αλλάξει την κοινωνία
προς το καλύτερο.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η εορτή
των εορτών της Ορθοδοξίας. Διδάσκει την
Αγάπη, την Αλληλεγγύη, την ταπείνωση και
την μετριοφροσύνη. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος είναι κατά βάση δυστυχισμένος. Αποκτά σκληρότητα που μεταφέρεται και
στην καθημερινότητά του.
Το φετινό Πάσχα ας αναστοχαστούμε και
ας οριοθετήσουμε τις προτεραιότητες και
τις αξίες της ζωής.
Εύχομαι το Άγιο Φως της Ανάστασης να
φωτίζει τις καρδιές, ο Αναστάς Χριστός να
στηρίζει τον καθημερινό αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία και να χαρίζει Υγεία, χωρίς
την οποία τα πάντα είναι μάταια».-

Ανάσταση, με ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον

Σ

το πασχαλινό μήνυμα του Δημάρχου
Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ τονίζεται
η σημασία της ελπίδας σε μία περίοδο ανησυχίας και φόβου, αλλά και περιορισμών.
Ο κ. Ελισάφ αναφέρει:
«Γιορτάζουμε φέτος για δεύτερη φορά
το Πάσχα κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Πολλοί συνάνθρωποί μας εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους,
ενώ ένα πλήθος απαγορευτικών μέτρων
είναι σε ισχύ για να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του θανάτου. Θα γιορτάσουμε για μια ακόμα φορά με αυστηρούς
περιορισμούς.
Και αυτό είναι δυσάρεστο για όλους μας,
μα τίποτε δεν είναι πιο δυσάρεστο από την
απώλεια ζωής των συνανθρώπων μας.
Πιστεύω όμως ότι θα γιορτάσουμε ενωμένοι μπρος στον κοινό φόβο. Και αυτός ο
φόβος μπορεί να γίνει το θεμέλιο της ανθρώπινης αλληλεγγύης που μας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Μα επίσης αυτός ο φόβος για το αβέβαιο και απρόβλεπτο αύριο μπορεί να μετατραπεί με την
Ανάσταση σε ελπίδα για ένα καλύτερο

μέλλον.
Η ελπίδα αυτή βρίσκεται πια δίπλα μας. Ο
μαζικός εμβολιασμός σύντομα θα μας
απαλλάξει από τις συνέπειες του θανατηφόρου ιού και θα ανοίξει ξανά το δρόμο
της ζωής. Ας τηρήσουμε και φέτος υπεύθυνα και αγόγγυστα όποια περιοριστικά μέτρα κριθούν απαραίτητα, με τη βέβαιη ελπίδα ότι η ζωή θα νικήσει και πάλι τον θάνατο, σύμφωνα με το παντοτινό πνευματικό νόημα της εορτής του Πάσχα.

Κ αλό Πάσχα

Η ΤΣΑΝΟΣ Glasstech προσφέρει εξειδικευμένες εργασίες

Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εύχεται
στο επιβατικό κοινό και σε όλον τον κόσμο

Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα
Ποιοτικές και ασφαλείς μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης

Η «Ε» και στο διαδίκτυο www.ele.gr
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• ΜΠΙΖΟΥΤΕ - ΡΟΝΤΕ - ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΑΣΕ
• ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ & ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
• ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΙΤΡΩ

Ν. Τσάνος & Σια Ο.Ε
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Ροδοτόπι
τηλ.: 26510 57650

www.tsanosglasstech.gr
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η επόμενη ημέρα
είναι κοντά
Το μήνυμα του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου
Τσιρογιάννη για την Ανάσταση και το Πάσχα,
αναφέρει:
«Το φετινό Πάσχα μας βρίσκει για άλλη μια
φορά σ’ ένα περιοριστικό πλαίσιο, από το οποίο
όπως όλα δείχνουν θα ξεφύγουμε σύντομα. Η
επόμενη ημέρα είναι κοντά. Με τις χαρές αλλά
και τις δυσκολίες που μοιραία θα συνεπάγεται
το πέρασμα στην επόμενη φάση. Όμως, είναι
σημαντικό να κρατήσουμε ως ζωντανή παρακαταθήκη όλα όσα καταφέραμε τον τελευταίο
χρόνο. Και καταφέραμε πολλά. Αναπτύξαμε
μεταξύ μας ένα δίκτυο αλληλεγγύης, αναγνωρίσαμε τις δυνατότητες του τόπου μας, αποδείξαμε τα αντανακλαστικά μας, στηρίξαμε ο
ένας τον άλλον. Και σ’ όλη αυτή τη διαδρομή
ο Δήμος μας ήταν και είναι παρών.
Εύχομαι αυτές οι κατακτήσεις, όλων μας και
του καθενός ξεχωριστά να μας οδηγήσουν σε
μία επόμενη καλύτερη ημέρα για όλους».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Συμβάλλουμε κι εμείς
στη νίκη της ζωής
Το πασχαλινό Μήνυμα του Δήμαρχου Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλου, αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Τις Άγιες Ημέρες που διανύουμε, η κορύφωση του Θείου Δράματος και η Ανάσταση του
Κυρίου στέλνουν διαχρονικά, μήνυμα νίκης της
Ζωής επί του Θανάτου, αναπτερώνοντας τις ελπίδες μας για νίκη ενάντια σε κάθε απειλή και
για σύντομη επάνοδο σε μια ασφαλή ζωή.
Έχοντας παράδειγμα την καρτερικότητα και
τη θυσία του Θεανθρώπου, μπορούμε να υπερβούμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας, για
να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο ασφαλές για όλους. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε
ενωμένοι και μονιασμένοι, μεγαλώνοντας και
κάνοντας πιο ισχυρή την αλυσίδα αλληλεγγύης
που μας ενώνει. Ας γιορτάσουμε αυτές τις μέρες με τη χαρά, ότι συμβάλλουμε κι εμείς στη
νίκη της ζωής».

Το έπιασαν με κοκαΐνη
Συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ στην Άρτα
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Άρτας ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 3,05
γραμμαρίων.

Η υπομονή, τα μέτρα
και η επόμενη ημέρα
Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Μ

ε μέτρα περιορισμού γιορτάζεται
και φέτος το Πάσχα αφού επιλέχθηκε από την κυβέρνηση και τους
ειδικούς να ζητηθεί από τους πολίτες ο περιορισμός των μετακινήσεων για λίγο
ακόμα ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η επιδημιολογική κατάσταση.
Σταδιακά όμως από τη Δευτέρα με το
άνοιγμα της εστίασης ως και τις 14 Μαΐου
με τον τουρισμό, η χώρα περνάει στην επόμενη φάση στην οποία επιστρέφουν και
όλες οι δραστηριότητες με την τήρηση πια
των μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης.
Το νέο στοιχείο είναι πλέον ο εμβολιασμός στον οποίο παρατηρείται αύξηση του
ρυθμού και υπάρχει ελπίδα ότι ως το τέλος
Μαΐου θα δώσει απτά αποτελέσματα και
στην πορεία της πανδημίας.

Το πασχαλινό τραπέζι
Ως προς τα μέτρα, το γιορτινό τραπέζι της
Κυριακής του Πάσχα δίνεται η δυνατότητα
να γίνει με τη συγκέντρωση μόνο δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο,
και έως 12 άτομα σε εξωτερικό χώρο.
Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS στο 13033 με τον κωδικό 6, ενώ υπάρχει και σύσταση για τη διε-

νέργεια self test σε όσους συμμετέχουν
στις συγκεντρώσεις αυτές. Θυμίζουμε ότι τα
SMS ισχύουν ακόμα για όλες τις μετακινήσεις που επιτρέπονται.
Για τις εκκλησίες και τις Θείες Ακολουθείες ισχύει η αναλογία του ενός ατόμου
ανά 25τμ και με όλα τα προβλεπόμενα
υγειονομικά μέτρα εντός των ναών, ενώ
στους εξωτερικούς χώρους, η αναλογία μειώνεται σε ένα άτομο ανά 10τμ. Η Μητρόπολη έχει εκδώσει αναλυτικό πρόγραμμα
για κάθε Ιερό Ναό.
Η ακολουθία της Ανάστασης θα τελεστεί
στις 9 μ.μ. αντί για τα μεσάνυχτα.

Οι εμβολιασμοί
Για την πορεία των εμβολιασμών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία χτες, από τις
09.00 το πρωί της Μ. Παρασκευής είχαν
πραγματοποιηθεί 3.076.875 εμβολιασμοί,
ενώ καταγράφηκε και ημερήσιο ρεκόρ εμβολιασμών με 66.210. Οι εμβολιασμοί θα
συνεχιστούν και σήμερα, Μ. Σάββατο, καθώς επίσης και από την Δευτέρα του Πάσχα
με διακοπή την Κυριακή του Πάσχα.
Την πορεία του εμβολιασμού ενδέχεται
να τονώσει και το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό με την Ελλάδα να είναι μεταξύ των
πρώτων χωρών που θα συμμετάσχουν στις
δοκιμές, όπως ανέφερε ανώτατος κοινοτικός αξιωματούχος σε ενημέρωση προς τους
ανταποκριτές.
Οι χώρες χωρίζονται σε τρία γκρουπ με

βάση το κατά πόσο είναι έτοιμες τεχνικά για
το πιστοποιητικό, ενώ οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα
του Μαΐου.
Εκτός από την Ελλάδα, μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην πρώτη ομάδα, είναι
η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Βουλγαρία,
η Εσθονία, το Λουξεμβούργο. Η Κύπρος
ανήκει στο δεύτερο γκρουπ που θα προχωρήσει σε δοκιμές λίγο αργότερα.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων που είχε την είδηση,
το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό θα είναι
τεχνικά έτοιμο την 1η Ιουνίου, όπως σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Ο στόχος είναι
να λειτουργήσει πλήρως στις 30 Ιουνίου.

Πασχαλινά μηνύματα από τις δημοτικές παρατάξεις

Μ

ηνύματα για το Πάσχα απέστειλαν οι παρατάξεις του δημοτικού
συμβουλίου Ιωαννίνων. Ο Θωμάς Μπέγκας, επικεφαλής της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, αναφέρει:
«Για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όλοι μας αναγκαζόμαστε να βιώσουμε τις άγιες ημέρες του Πάσχα με τρόπο διαφορετικό απ’ αυτόν που
έχουμε συνηθίσει. Επειδή όμως η ελευθερία μας δεν καθορίζεται από το
να είμαστε «μέσα» ή «έξω», αλλά από το δικαίωμά μας να επιλέγουμε το χαμόγελο από την θλίψη, την αγάπη από τον φόβο και τη Ανάσταση από την
πτώση, ας βαδίσουμε όλοι, με τον δικό μας τρόπο και την ευλάβεια που
επιβάλλεται, στην πορεία προς την Ανάσταση, με την ελπίδα ότι αυτή θα
συνοδευτεί σύντομα από την επαναφορά της ζωής μας σε φυσιολογικούς
ρυθμούς.
- Η παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη, «Ιωάννινα 2023» αναφέρει:
«Ο Νυμφίος της Εκκλησίας, ο Κύριός μας και Θεός μας, και φέτος εν μέσω
θλίψεως και δοκιμασίας δεν θα μας αφήσει μόνους. Αυτό έκανε πάντα.
Άσχετα, αν καμιά φορά, εμείς, με αλαζονική πεποίθηση για την «αξία» μας,
σκεφτόμαστε ή λειτουργούμε με τρόπο αυθάδη και προκλητικό, λες και
μπορούμε να αναδειχθούμε ανώτεροι από την αγάπη και τη δικαιοσύνη του
Θεού. Καλούμεθα, όμως, να ξαναζήσουμε την ευθύνη μας ως ταπεινοί άνθρωποι. Να επανεκτιμήσουμε τις ανάγκες μας, τις προτεραιότητές μας, τις
επιλογές μας, τα κριτήριά μας, την αλήθεια μας, να διαλεχθούμε αυθεντικά
με τον εαυτό μας. Ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών για να μας κληροδοτήσει την
αληθινή ελπίδα και πορευόμαστε στη ζωή μας. Πορευόμενοι προς το μέλ-

λον, θα κουβαλάμε «τον σταυρό της δικής μας ανάστασης», άλλοτε στις
πλάτες μας και άλλοτε στις ψυχές μας. Ο αναστηθείς Χριστός εμφορείται
από άπειρη αγάπη. Η «Χριστοποίηση» του ανθρώπου αποτελεί τη μόνη αληθινή δυνατότητα του «είναι μας» και μοναδικός δρόμος σωτηρίας.
- Ο Νίκος Γκόντας και η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία, αναφέρουν:
«Κι αυτή την χρονιά οι γιορτές Πάσχα δεν θα είναι όπως εκείνες του παρελθόντος. Οι δύο τελευταίες χρονιές δεν μας επέτρεψαν να γιορτάσουμε
το Πάσχα της Ορθοδοξίας και των Ελλήνων, όπως η παράδοση το θέλει. Η
πανδημία μας κρατά όλους κι φέτος μακριά από αγαπημένα πρόσωπα και
αγαπημένα ήθη κι έθιμα που επιβάλλει η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Η δύναμη της ελπίδας για καλύτερες μέρες θα μας συνοδεύσει σ’ αυτό
το Πάσχα για να απολαύσουμε ελεύθεροι όλες τις επόμενες Πασχαλιές,
έτσι ώστε οι αγκαλιές και τα Αναστάσιμα φιλιά να δίνονται με απόλυτη
ασφάλεια για τις ζωές μας και για την καλή υγεία όλων μας. Το Αναστάσιμο
μήνυμα αυτή την περίοδο είναι ένα. Λιγότερος πόνος, μεγαλύτερες χαρές».
- Η παράταξη «Γιάννενα Τώρα» του Άρη Μπαρτζώκα αναφέρει:
«Αυτό το Πάσχα, το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου είναι πιο επίκαιρο
από ποτέ. Καθώς Ανάσταση σημαίνει νίκη της ζωής επί του θανάτου, της
αφθαρσίας επί της φθοράς, με τη φετινή Ανάσταση προσμένουμε την αρχή
για έναν καινούργιο κόσμο που δεν θα έχει καμιά σχέση με την οσμή της
φθοράς και τον τρόμο του θανάτου. Ας ευχηθούμε κι ας ελπίσουμε όλοι
μαζί στη δική μας «ανάσταση» από την πανδημία που βιώνουμε.

ρεπορτάζ
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Καθολικός ο έλεγχος
μετακινήσεων στους δρόμους
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Κ

αθολικός και εξαντλητικός είναι ο
έλεγχος των δυνάμεων της Ελληνικής
Αστυνομίας στους αυτοκινητόδρομους και στο εθνικό δίκτυο της χώρας, προκειμένου να αποτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, αφού αυτό προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ για τις ημέρες του
Πάσχα.
Στο σταθμό διοδίων της Εγνατίας Οδού
στο Δροσοχώρι, όπως και στον σταθμό διοδίων της Ιόνιας οδού στο Τέροβο, κλιμάκια
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου ελέγχουν ένα
προς ένα όλα τα οχήματα, και προς τις δύο
κατευθύνσεις, για το εάν οι επιβαίνοντες
διαθέτουν τα νόμιμα έγγραφα που τους δίνουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν.

Αυξημένη η κίνηση
Το τελευταίο τετραήμερο η κίνηση είναι
σημαντικά αυξημένη, κάτι που παρατηρήθηκε και το πρωί της Μεγ. Παρασκευής
στους δύο σταθμούς διοδίων στην περιοχή.
Συνολικά μέχρι το πρωί της Μεγ. Παρασκευής από τους δύο σταθμούς διοδίων είχαν διέλθει 16.300 οχήματα με την ΕΛ.ΑΣ να
βεβαιώνει συνολικά 28 παραβάσεις, ενώ σε
11 περιπτώσεις οι οδηγοί και επιβάτες των
οχημάτων υποχρεώθηκαν σε αναστροφή,
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καθώς δεν είχαν στην κατοχή τους τα προβλεπόμενα έγγραφα, όπως ανέφερε ο Ηλίας
Μήτσιος, Αστυνόμος Β’ , υπεύθυνος ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.
Από τη Μ. Πέμπτη επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις, επομένως η προσοχή
στους ελέγχους επικεντρώνεται στην αποτροπή των διαπεριφερειακών μετακινήσεων,
που πρόκειται να επιτραπούν το επόμενο
15νθήμερο.
«Σε σχέση με το περσινό Πάσχα, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, με πολύ μεγαλύ-

τερη κινητικότητα. Η ΕΛ.ΑΣ δε βρίσκεται στο
δρόμο για να κουνήσει το δάχτυλο στους
πολίτες, αλλά για να τους υπενθυμίσει, ότι
αξίζει να δείξουν λίγη ακόμη υπομονή και
αυτοσυγκράτηση. Ενόψει της επανεκκίνησης της εστίασης, των διαπεριφερειακών μετακινήσεων και φυσικά των σχολείων, το
σχέδιο δράσης της ΕΛ.ΑΣ προσαρμόζεται
αναλόγως, ώστε οι έλεγχοι να επικεντρώνονται στους τομείς, όπου θα υπάρχει
έντονη κινητικότητα», σημείωσε ο κ. Μήτσιος.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ

Ζευγάρι
ηλικιωμένων
βρέθηκε νεκρό
Πιθανότατα από εισπνοή αιθάλης, από μία
ξυλόσομπα, που ίσως δεν είχε καθαριστεί
καλά τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται να
προήλθε ο θάνατος δύο ηλικιωμένων, ενός
84χρονου και της 94χρονης συζύγου του, στο
Μαντείο του δήμου Δωδώνης.
Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό το βράδυ της Μ.
Πέμπτης αφού είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις και αναζήτηση από
τον 63χρονο γιο τους, στις οποίες δεν απαντούσαν. Οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι, στο οποίο όμως δεν εντοπίστηκαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας ή
διάρρηξης. Επί τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής, ενώ θα ακολουθήσει νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του
θανάτου τους.
Το βέβαιο είναι, ότι η οικογένειά τους βυθίστηκε στο πένθος, όπως και η μικρή κοινωνία
της Τοπικής Κοινότητας Μαντείου, που έχασε
σε μία μέρα, δύο από τους λιγοστούς, ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους.

∆

∆

5 κιλά χασίς σε ταξιδιωτικό σάκο
Συνελήφθη χτες το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και νόμου περί
αλλοδαπών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγο πριν επιβιβαστεί σε
λεωφορείο με τελικό προορισμό την Αθήνα.
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε εντός του ταξιδιωτικού σάκου του, δέμα με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 5 κιλών και 160 γραμμαρίων, την οποία θα μετέφερε
στην Αθήνα για περαιτέρω διακίνηση. Ακόμη, προέκυψε ότι είχε εισέλθει πρόσφατα παράνομα
στη χώρα, παραβιάζοντας επιπλέον και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.
Η ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΕΤΕ
Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση

Η οικογένεια Στέργιου
Κασσάρου
και το προσωπικό
των ξενοδοχειακών
& Τουριστικών
Επιχειρήσεων

KASSAROS
σας εύχονται

Καλό Πάσχα
ΚΟΠΤΟΛΙΒΑΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)
ΤΗΛ. - FAX: 2651040790, 44950

Τρ. Τσουμάγκα 3 44200 ΜΕΤΣΟΒΟ
Tηλ: (+30) 26560 41800 - 41346 - 41662 Fax: +30 26560 41262
E-mail: hotel @kassaros.gr website: www.kassaros.gr
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£ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τα self test

Οι σελίδες της εφημερίδας είναι ανοιχτές στις ειδήσεις
για εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων.
Μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας στο e-mail: ele@ele.gr

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων ενημερώνει ότι η πλατφόρμα για τα self test δεν θα λειτουργεί
- από Μ .Σάββατο 1η Μαΐου στις 20:00 έως την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 8:00 π.μ.
- κάθε Κυριακή
- τις καθημερινές μετά τις 21:00
Κατά συνέπεια όσοι χρειάζονται self test μπορούν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία στο κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.

ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Πώς θα
λειτουργήσουν
οι αρχαιολογικοί
χώροι

Πασχαλινή συναυλία από τη Συμφωνική Ορχήστρα
του Δημοτικού Ωδείου

Από το υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού ανακοινώνεται
το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων κατά τις
ημέρες του Πάσχα και του εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Συγκεκριμένα: - Το Μεγάλο Σάββατο, 1η Μαΐου, οι ανοικτοί αρχαιολογικοί χώροι θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:30-15:30.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 2
Μαΐου, οι αρχαιολογικοί χώροι
θα παραμείνουν κλειστοί.
- Τη Δευτέρα του Πάσχα, 3
Μαΐου, οι αρχαιολογικοί χώροι
θα λειτουργήσουν σύμφωνα με
το ισχύον ωράριο.
- Τρίτη του Πάσχα, σε συνέχεια
του ΦΕΚ 1732/Β/27-4-2021 σύμφωνα με το οποίο η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021
μεταφέρεται για το Δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, οι αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί.
Όπως σημειώνει το ΥΠΠΟΑ, τα
αρχαιολογικά μουσεία, μνημεία
και σπήλαια εξακολουθούν να
παραμένουν κλειστά στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων.

Η

Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού
Ωδείου Ιωαννίνων παρουσιάζει την Πασχαλινή της Συναυλία στο κανάλι του Πνευματικού
Κέντρου στο YouTube, τη Δευτέρα 3 Μαΐου και
ώρα 9 μ.μ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο
για όμποε και έγχορδα σε ρε ελάσσονα, έργο 1»
του Αλεσάντρο Μαρτσέλο με σολίστ το Δημήτριο Χατζούλη και τη «Συμφωνία αρ. 1, έργο 21»
του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Μουσική διεύθυνση: Φοίβος Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
- Αλεσάντρο Μαρτσέλο (1673 -1747), Κοντσέρτο για όμποε και έγχορδα σε ρε ελάσσονα
έργο 1.
Andante spiccato, Adagio, Presto
Σόλο όμποε – Δημήτρης Χατζούλης
Ο Αλεσάντρο Μαρτσέλο, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Βενετίας, έγραψε το κοντσέρτο για όμποε σε ρε ελλάσονα τη δεύτερη
δεκαετία του 18ου αιώνα. Το έργο εκτιμήθηκε
ιδιαίτερα από το σύγχρονό του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο οποίος το μετέγραψε για σόλο
τσέμπαλο. Παραμένει, μέχρι σήμερα, ένα θαυμάσιο κοντσέρτο, άρτιο μελωδικά και ρυθμικά,
αντιπροσωπευτικό της σχολής των μεγάλων Βενετσιάνων συνθετών, όπως ο Βιβάλντι και ο Αλμπινόνι.
- Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770 – 1827), Συμφωνία αρ. 1 έργο 21.
• Adagio molto – Allegro con brio

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

ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χωριστεί σε δύο τμήματα 500 τ.μ. έκαστο στην οδό Βυζαντίου στην
Ανατολή συνδεδεμένο με αποχέτευση, και ύδρευση, με σ.δ. 0,6.
Τηλέφωνο: 6974369179, 2651023100

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 1.588,94 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Αθηνών, με πρόσωπο 33 μέτρα σε αυτήν, πλησίον
του φούρνου «ΘΑΝΑΣΗ». Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Το
οικόπεδο έχει πρόσωπο και στην οδό Αθηνάς, καθώς και σε υπό
διάνοιξη δρόμο, στο πάνω μέρος του. ΣΔ 0,6 και κάλυψη 50%.
Μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και υποχρεωτική στέγη ύψους 2,7 μ.
και κλίση 50%. Τιμή: 400.000 ευρώ. Τηλέφωνο: 6947263830
ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το καθένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνο: 6946954150

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

• Andante cantabile con moto
• Menuetto – Allegro molto e vivace
• Adagio – Allegro molto e vivace
Ο Μπετόβεν τελείωσε την πρώτη του συμφωνία το 1795. Τον Απρίλιο του 1800, έκανε την
πρώτη εκτέλεση θέλοντας να κάνει το ντεμπούτο του στο μουσικό κοινό της Βιέννης.
Ο τριαντάχρονος Μπετόβεν «τάραξε τα νερά»,
γράφοντας ένα έργο που σε κάθε του μέρος
επεφύλασσε στο κοινό του μια μουσική έκπληξη. Στην πρώτη του συμφωνία, ο μεγάλος
συνθέτης, από την μια πλευρά κάνει αναφορές
στον δάσκαλό του Γιόζεφ Χάυντν και στον Μότσαρτ, από την άλλη, όμως, αφήνει να φανεί η
δική του ισχυρή και αντισυμβατική μουσική προσωπικότητα.
Ερμηνεύουν οι:
ΦΛΑΟΥΤΑ, Νικόλαος Γιούλης, Μαρία Μεσσάρη
ΟΜΠΟΕ, Δημήτριος Σιδερής
ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ, Άγγελος Αντώνογλου, Απόστολος Δημητρίου, Ελευθέριος Καραγιάννης
ΦΑΓΚΟΤΑ, Μαρίνα Δημητριάδου, Χρήστος Γεωργάνος
ΚΟΡΝΑ, Κωνσταντίνος Σαΐνης, Γεώργιος Πεταλίδης
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ, Νίκος Κυπριώτης, Δημήτριος Γεωργόπουλος
ΤYΜΠΑΝΑ, Δημήτριος Χελιώτης
Α’ ΒΙΟΛΙΑ Γεράσιμος Λώλης, Αλέξανδρος Λώλης, Κωνσταντίνος Γιωτάκης, Σοφιέλα Καραμάνου, Ιωάννα - Ειρήνη Καραμάνη
Β’ ΒΙΟΛΙΑ, Βασιλική Αρλέτου, Κωνσταντίνος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ : Γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο με μπαλκόνι και
πρόσοψη επί της οδού Καποδιστρίου 59 στο κέντρο της πόλης
(έναντι Στρατολογίας )
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ – ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΤΗΛ. 6976509413 – 26510
46230
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ερειπωμένη οικία σε οικόπεδο 100 τ.μ. στα Λαζαράτα
Λευκάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939088885
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από
τη θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686
Καθηγητής αρχαίων ελληνικών, απόφοιτος του τμήματος κλασσικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα και ειδίκευση στο άγνωστο κείμενο, παραδίδει μαθήματα, κατά προτίμηση στο κέντρο
της πόλεως, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες.
Τηλ. 6906 129990

Καραπάνος, Ευριπίδης Παππάς, Σπυρίδων Σιλίρας, Κωνσταντίνος Χονδραλής
ΒΙΟΛΕΣ Μαριάνθη Καψάλη, Αλέξανδρος Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Σηφάκης, Πέτρος Γκογκάκης
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ Αμβρόσιος Βλαχόπουλος, Νικόλαος Νικολαΐδης, Ελένη Κιτσούλη, Ανδρομάχη
Βαλαή
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ Απόστολος Παπαπέτρος, Ευθύμιος Σφαιρόπουλος.
Μουσική διεύθυνση: Φοίβος Παπαδόπουλος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ1ου ορόφου σε πολυκατοικία
10ετίας στην Πλατεία Ομήρου. Πλήρως επιπλωμένη, με ηλεκτρικές συσκευές και αυτονομία θέρμανσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6975204470 (ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2,5άρι για φοιτητές στην οδό Βηλαρά 50. Τηλέφωνο: 2651025767
Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσαδήμα 7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870
Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κεντρο με σπάνια διακόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ 6953017595
ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξανδρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ VESPA 200 cc μοντέλο ‘90 ιταλική 25.000 χλμ. σε υπεράριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος, ατρακάριστη, με ποδιά από κάτω, 4 ταχύτητες, φυλασσόμενη σε γκαράζ. Τηλέφωνο: 6947690243.
Από κεντρικό φροντιστήριο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Φυσικής,
Πληροφορικής, Οικονομίας), για διδασκαλία σε φοιτητές. Βιογραφικά στο e-mail:foit.mathmata.ioannina@gmail.com.
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Πώς θα λειτουργούν οι Κινητές Μονάδες

Οι ΚΟμΥ Ιωαννίνων ενημερώνουν το κοινό, πως το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα δεν θα λειτουργήσουν τα σταθερά σημεία μπροστά στην Περιφέρεια και στο Αρχοντικό Πυρσινέλλας. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, Δευτέρα 03/05, κλιμάκιο των ΚΟμΥ θα
πραγματοποιήσει δειγματοληψία με rapid tests μόνο για το κοινό μπροστά στην Περιφέρεια με ωράριο 09:00-14:00.
Την Τρίτη 04/05 θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σταθερά σημεία μέσα στην πόλη, στην Περιφέρεια και στο Αρχοντικό Πυρσινέλλας, με ωράριο 09:00-14:00.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Δεν το χρειάζεσαι; Χάρισέ το σε κάποιον που το έχει ανάγκη
Ο

ΟΚΠΑΠΑ καλεί τους συμπολίτες να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική δράση: «Δεν το χρειάζεσαι; Χάρισέ το σε κάποιον που το έχει ανάγκη».
Όπως είναι γνωστό το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου,
από το 2011, παρέχει είδη πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενα
άτομα, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα όπως καθαριστικά και είδη υγιεινής καθώς και μεταχειρισμένα είδη
ένδυσης, υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, παιχνίδια, βιβλία
κ.τ.λ. με την προϋπόθεση πως έχουν ελεγχθεί και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Αν έχετε αντικείμενα (όπως κρεβάτια, στρώματα, παιδικά
είδη όπως: παιδικά καρότσια, κούνιες), μεταχειρισμένα έπιπλα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον ή ηλεκτρικές συσκευές/μικροσυσκευές όπως: ραδιόφωνα, συσκευές σιδερώματος κ.α. σε καλή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο δεν σας
είναι πλέον ωφέλιμο, μπορείτε να τα χαρίσετε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιωαννιτών.
Η ανάγκη αυτή υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
όμως τις κρίσιμες και δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε,
η ανάγκη των συμπολιτών μας είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε με τη δική σας στήριξη,

ανέξοδα, ευπαθείς ομάδες που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις και έχουν ανάγκη τη στήριξη όλων μας.
«Τα πάντα είναι ωφέλιμα όταν χρησιμοποιούνται»
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου 11 (ΚΕΠΑΒΙ) γραφείο 126
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε Δευτέρα έως
Παρασκευή 7:30-14:30 στο τηλ: 2651361402, 2651054269.

8 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Έλεγχοι από τις Κινητές
Μονάδες σε Πανεπιστημιακό
και Χατζηκώστα
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ενημερώνει ότι από
την Τετάρτη 5 Μαΐου, οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ,
σε συνεργασία με το Νοσοκομείο, θα πραγματοποιούν καθημερινά rapid test από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00
έως 14:00.Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στο χώρο της κύριας
εισόδου του Νοσοκομείου και στο Α Υπόγειο (στο χώρο έξω από
το Αμφιθέατρο).
Επίσης παρακαλεί για: - Πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας
(τήρηση αποστάσεων, χρήση προστατευτικής μάσκας, αποφυγή
συγχρωτισμού, τακτικό πλύσιμο χεριών).
- Συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση του προγράμματος
μαζικού εμβολιασμού, με στόχο την επίτευξη ανοσίας (στοv ιό
SARS-COV-2) του πληθυσμού.
Ανάλογα και η Διοίκηση του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» ενημερώνει
ότι από τις 5 Μαΐου οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) θα βρίσκονται εκ νέου στο χώρο Νοσοκομείου και θα διενεργούν rapid test
για covid-19 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από
ώρα 08.00π.μ. έως 14.00μ.μ. Η διενέργεια των rapid test αφορά
όλους τους πολίτες που προτίθενται να επισκεφθούν το Νοσηλευτικό Ίδρυμα (συνοδοί, εισαγωγές, προγραμματισμένα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, Απογευματινά Ιατρεία κ.λ.π.).

Έλεγχοι στους Κουκλιούς στις 6 Μαΐου
Ο Δήμος Πωγωνίου κάνει γνωστό ότι θα διενεργηθούν από τις
κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ δωρεάν rapid τεστ στην Κοινότητα
Κουκλιών, σε όσους δημότες επιθυμούν να υποβληθούν σε
έλεγχο.
Τα rapid τεστ διενεργούνται στο πλαίσιο των ελέγχων που
πραγματοποιούν οι μονάδες του ΕΟΔΥ για τον Covid -19 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και την 6η ΥΠΕ, στο γενικό

πληθυσμό της Π.Ε. Ιωαννίνων τηρώντας όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Την Πέμπτη 6 Μαΐου οι μονάδες του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται από
11:00 έως 14:00 στην Κοινότητα Κουκλιών, στην αύλειο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου. Όσοι πολίτες του Δήμου Πωγωνίου
επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ, μπορούν να προσέλθουν
Κοινότητα Κουκλιών.

Car Service

Aρλέτος Ηλίας

Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα
• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

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

Σ
Η
Σ
Τ
ΜΗ

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

www.saraliotis.gr

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Σαραλιώτης Γιώργος

Ιωαννίνων 79Α, Ανατολή, Τ.Κ. 45521
Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr

Δέχεται μόνο με ραντεβού

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος
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Ο ναυτικός ανταγωνισμός Ελλάδας Τουρκίας
και ο ρόλος των ξένων δυνάμεων
«Κ

ρατάει αιώνια αυτή η κολώνια», όπως
λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Προς
τα τέλη του 1912 η Ελλάδα μαζί με τις
άλλες βαλκανικές χώρες προετοιμαζόταν για
πόλεμο με την Τουρκία και το αποτέλεσμα αυτού θα έκρινε και την τύχη του Αιγαίου. Γι’ αυτό
ο σχεδιασμός του ελληνικού Ναυτικού Επιτελείου ήταν η δημιουργία αξιόμαχου ναυτικού,
ικανού, όχι μόνον να ανταγωνιστεί το τουρκικό
ναυτικό, αλλά και να το καταναυμαχήσει, μεταβάλλοντας έτσι το status quo στο Αιγαίο.
Ήδη από τη δεκαετία του 1910 η Πύλη είχε
αναλάβει ένα φιλόδοξο ναυτικό σχέδιο, με πρόσχημα την προστασία της, αλλά το βαθύτερο αίτιο ήταν να αναχαιτίσει κάθε εξάπλωση της Ελλάδας στο ανατολικό Αιγαίο. Η υλοποίηση του
όμως συνάντησε τις σοβαρές αντιρρήσεις της
Βρετανικής Ναυτικής Αποστολής στην Κωνσταντινούπολη και του Βρετανικού Ναυαρχείου, που
τα αντιμετώπιζε ως πιθανή μελλοντική απειλή για
τα βρετανικά συμφέροντα στη Μεσόγειο, παρά
το γεγονός ότι οι Βρετανοί είχαν αναλάβει τότε
την εκπαίδευση του τουρκικού ναυτικού.
Η έναρξη όμως του Βαλκανικού πολέμου ματαίωσε τα σχέδια των Τούρκων και αυτό έδωσε
τη δυνατότητα στους Έλληνες, με ναύαρχο τον
Παύλο Κουντουριώτη, ν’ αναπτυχθεί στο Αιγαίο
και να καταλάβει, χωρίς αντίσταση, όλα τα νησιά,
μέχρι τα παράλια της Ανατολίας, προωθώντας
έτσι την άμυνα της χώρας στο προσκήνιο και προβάλλοντας την ικανότητα του Στόλου να αποτρέψει κάθε τουρκικό ρεβανσισμό.
Μετά τη Συνθήκη Ειρήνης της 14 Νοεμβρίου
1913, που ρύθμιζε το ανατολικό Αιγαίο και τα νησιά κοντά στις μικρασιατικές ακτές και με την
άκαμπτη και αμετάπειστη επιμονή της Τουρκίας
ν’ αποδεχθεί «τετελεσμένα γεγονότα», ο Βενιζέλος αποδέχθηκε (άρθρο 5 Συνθήκης του Λονδίνου της 30 Μαΐου 1913) τη μεσολάβηση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων για τη μοίρα όλων των νησιών του Αιγαίου, με εξαίρεση την Κρήτη και την
Χερσόνησο του Άθω. Η Τουρκία συναίνεσε, παρά
το γεγονός ότι υποστήριζε πως η Ίμβρος και η Τένεδος ήταν απαραίτητα για την άμυνα των Στενών, ενώ τα άλλα νησιά όπως η Χίος και η Μυτιλήνη θεωρούσε ότι αποτελούσαν αναπόσπαστο
τμήμα της Ανατολίας, απαραίτητο για την άμυνα
της τουρκικής ενδοχώρας και γι αυτό έπρεπε να
επιστραφούν στους πρώην κατόχους τους.

Μ

η συναινώντας ο Βενιζέλος στις τούρκικες
αξιώσεις, οι δύο χώρες, από το φθινόπωρο
του 1913, ετοιμάζονταν για μια νέα αναμέτρηση
και προετοιμαζόταν για την αύξηση της ναυτικής
τους ισχύος, καθόσον οι Τούρκοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά δύο εξαιρετικά ισχυρών
θωρηκτών, που είχαν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ για
λογαριασμό της Αργεντινής. Μετά την αποτυχία

Του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΗ
των διαπραγματεύσεων η Τουρκία έψαχνε απεγνωσμένα να βρει ετοιμοπαράδοτα πολεμικά
πλοία και προέβη σε σχετικές προτάσεις προς τη
Γερμανία για την αγορά ενός βαρέως καταδρομικού, με πανίσχυρα πολυβόλα, που ήταν ενταγμένο στη γερμανική μοίρα της Μεσογείου. Στράφηκαν για τον ίδιο σκοπό και προς τους Ιταλούς
για την αγορά ενός θωρακισμένου καταδρομικού,
του «Ρisa,» παρόμοιου με τον ελληνικό «Αβέρωφ»,
αλλά όλες αυτές οι ενέργειες απέβησαν άκαρπες.
Το πλοίο «Rio De Janeiro», από τα πιο σύγχρονα
σκάφη, έγινε το «μήλο της έριδος» μεταξύ των
δύο κρατών. Η Ελλάδα προσπάθησε να λάβει μέρος στον ανταγωνισμό, αλλά με τα πενιχρά οικονομικά μέσα και με την χαρακτηριστική πολιτική
αναποφασιστικότητα, έβλεπε το πλοίο να κατευθύνεται προς την Τουρκία, με την ονομασία
«Σουλτάνος Οσμάν», που συνέβαλλε στην υπέρβαση, κατά πολύ, της κυριαρχίας έναντι του ελληνικού Στόλου. Για την παγίωση αυτής της υπεροχής της, η Τουρκία παρήγγειλε και ακόμη ένα
θωρηκτό, στα βρετανικά ναυπηγεία, με το όνομα
«Μεχμέτ Φατίχ» και έτσι η Τουρκία οδηγούνταν
μεθοδικά στην δημιουργία μιας αξιόλογης ναυτικής δύναμης από σύγχρονα σκάφη.
Οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Έπεισαν τη Βρετανική Ναυτική Αποστολή της Κωνσταντινούπολης να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα ραγδαίας ναυπήγησης πολεμικών
πλοίων, παρά το γεγονός ότι τώρα το τουρκικό
ναυτικό προκαλούσε τον φθόνο των μεσογειακών ναυτικών δυνάμεων.
Η βρετανική Ναυτική Αποστολή είχε μετακληθεί και στην Ελλάδα για να αναδιοργανώσει το
ελληνικό ναυτικό από το 1911 και είχε προτείνει
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ναυπήγησης βαριών πλοίων και ο Ναύαρχος Tuffnell είχε τη
γνώμη ότι η Ελλάδα έπρεπε να αγοράσει αμέσως
δύο θωρηκτά τύπου «Αβέρωφ», καθώς και ένα
στολίσκο 12 αντιτορπιλικών, για να δράσει ως
ανερχόμενη ναυτική δύναμη στα περιορισμένα
όρια του Αιγαίου και το κόστος του προγράμματος ανερχόταν στα 40.000.000 δολάρια, ποσό
που ήταν αδύνατο να εξευρεθεί.

Το θωρηκτό «Κιλκίς»

Ενώ είχαν καταφθάσει στην Ελλάδα οι αντιπρόσωποι των αμερικανικών ναυπηγείων για να
κλείσουν επικερδή συμβόλαια, ο Βενιζέλος συνέστησε επιτροπή για να προτείνει τα κατάλληλα
μέτρα ως αντίρροπο στην τουρκική ναυτική ανάπτυξη, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν άκρως
απογοητευτικά. Μετά από επανεκτίμηση, η επιτροπή αναθεώρησε τα αρχικά σχέδια και αποφάσισε την παραγγελία του θωρηκτού «Σαλαμίς» στα
γερμανικά ναυπηγεία και το οποίο ήταν το πρώτο
βαρύ σκάφος που ναυπηγούταν για λογαριασμό
της Ελλάδας στις 12 Αυγούστου 1912.
Το Βρετανικό Ναυπηγείο πρότεινε ένα ελληνικό Στόλο με ελαφριά πλοία, καθόσον αντιμετώπιζε με δυσπιστία την ανάπτυξη του ελληνικού Ναυτικού, γι’ αυτό το θεωρούσε πιθανή
απειλή για τις βρετανικές επικοινωνίες και τα
συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο. Για να
υλοποιήσει το ναυτικό πρόγραμμά της η Ελλάδα
έπρεπε να πουλήσει το «Σαλαμίς» που ήταν
ακόμη υπό κατασκευή. Μέσα από αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και αυτοσχεδιασμούς, η
Ελλάδα τελικά υπέγραψε συμβόλαιο με τα γαλλικά ναυπηγεία για την κατασκευή ενός θωρηκτού τύπου «Λωραίνη», με υψηλότερο κόστος,
λόγω των γαλλικών πιέσεων και με γαλλικό δανεισμό. Αλλά και αυτό το πλοίο δεν μπορούσε να
αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή. Η συνεχής
αναβλητικότητα οδήγησε τελικά την Ελλάδα να
αγοράσει ένα ελαφρύ καταδρομικό που είχε ναυπηγηθεί στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό της Κίνας, αλλά δεν παρελήφθη από τους Κινέζους,
λόγω πλημμελούς κατασκευής.

Ε

νώ πλησίαζε ο καιρός της αναμέτρησης και η
Τουρκία διατηρούσε τη ναυτική υπεροχή, εμφανίστηκε ο «από μηχανής θεός», η κυβέρνηση
Ουίλσον, που πούλησε στην Ελλάδα το 1914 δύο
παλαιά θωρηκτά, το Idaho και το Mississippi, βεβαιώνοντας την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι με αυτή
την αγορά η Ελλάδα «δεν είχε πολεμοχαρείς σκοπούς», καθόσον σκόπευε μόνον να ενισχύσει την
άμυνά της και όχι να απειλήσει το status quo
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα Williams υπογράμμιζε ότι
με την ενίσχυση αυτή η Ελλάδα δεν θα υποδαύλιζε τον πόλεμο στα Βαλκάνια, απεναντίας δε
για την Τουρκία τόνιζε ότι η ισχύς της έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει μια ρεβανσιστική πολιτική στο Αιγαίο και η ειρήνη στο Αιγαίο θα διατηρούνταν «εάν η μεγάλη υπεροχή του τουρκικού ναυτικού ελαττώνονταν με κάποιο τρόπο».
Για τη διατήρηση της υπεροχής της η Τουρκία
ενεργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσει
την αγορά από την Ελλάδα των δύο πλοίων ή να
την παγώσει και στην καλύτερη περίπτωση να
αγοράσει αυτή τα δύο πλοία, διατυπώνοντας σαφείς υπαινιγμούς προς την εκεί αμερικανική πρεσβεία ότι η Τουρκία «επιθυμούσε» να συναγωνιστεί την Ελλάδα στην αγορά των δύο πλοίων. Η
αμερικανική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη
πληροφορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ ότι η αγορά των πλοίων από την Ελλάδα θα
απειλούσε τα αμερικανικά συμφέροντα στην
Οθωμανική αυτοκρατορία, κάτι που έκανε η κυ-

βέρνηση Taft το 1910 που αρνήθηκε να πουλήσει
στην Ελλάδα δύο άλλα παλαιά θωρηκτά.
Η ελληνική κυβέρνηση διαβλέποντας ότι η διατήρηση των αμερικανικών συμφερόντων εξυπηρετούνταν καλύτερα στην Οθωμανική αυτοκρατορία παρά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, τόνιζε,
σε υπόμνημα προς την κυβέρνηση Ουίλσον, ότι
τα δύο σκάφη θα εξασφάλιζαν την ειρήνη στην
περιοχή και θα εμπόδιζαν κάθε νέα σύρραξη,
αποτρέποντας και την τουρκική απειλή.

Η

Ουάσιγκτον κρατούσε τότε το κλειδί της ειρήνης στην περιοχή. Η δηλωμένη αποφασιστικότητα των Νεότουρκων να ανακτήσουν
εδάφη που είχαν απωλέσει κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και η επίκληση από τον Ελ. Βενιζέλο της απελπιστικής κατάστασης της χώρας,
οδήγησαν την κυβέρνηση Ουίλσον να πουλήσει
τελικά τα δύο πλοία στην Ελλάδα. Αυτό όμως δυσαρέστησε τους ευρωπαϊκούς ναυτικούς κύκλους, κυρίως τους βρετανικούς, καθόσον διέβλεπαν την αμερικανική είσοδο στην ευρωπαϊκή
αγορά ως μια προκλητική επέμβαση στα «οικόπεδά» της. Οι τουρκικές πιέσεις, παρ’ όλ’ αυτά,
προς την Ουάσιγκτον δεν σταμάτησαν, τώρα
όμως στην προσπάθεια να καθυστερήσει η παράδοσή των δύο πλοίων, τουλάχιστον μέχρι να
παραλάβει και η ίδια τα δύο θωρηκτά της, διαφορετικά δήλωνε ότι τα αμερικανικά συμφέροντα στην αυτοκρατορία θα επηρεάζονταν αρνητικά, αν η παράδοση των πλοίων στην Ελλάδα γινόταν χωρίς καθυστέρηση.
Η κυβέρνηση Ουίλσον αποκάλυψε την ουσία
της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, καθώς και τα
αληθινά σχέδια της τουρκικής διπλωματίας και με
αποφασιστικότητα και ταχύτητα προέβη στην πώληση των δύο πλοίων στην Ελλάδα. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να προδοθεί η μεγάλη
τους σύγχυση, όπως αποκάλυψαν οι Τούρκοι
στον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη και αυτή η πώληση στην Ελλάδα εμπόδισε
την Τουρκία να επιβάλλει στην Αθήνα τις ρυθμίσεις της αρεσκείας της σχετικά με τα νησιά του
Αιγαίου. Όπως αναφέρει σε εμπιστευτική αναφορά του ο αμερικανός πρεσβευτής, «οι δύο κυβερνήσεις, είπαν, ότι είχαν φθάσει σε σημείο αλληλοκατανόησης για τα νησιά του Αιγαίου. Όταν
όμως η Ελλάδα πέτυχε να αγοράσει αυτά τα
πλοία, άλλαξε τις θέσεις της απέναντι στη Τουρκία».
Στη συνέχεια η Τουρκία με το πρόσχημα ότι
επέκειτο επίθεση της Ελλάδας εναντίον της,
λόγω της ναυτικής υπεροχής της Ελλάδας, προσπάθησε να δικαιολογήσει τις ωμότητες και τις
μαζικές διώξεις εναντίον των Ελλήνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία, γιατί έθεταν σε κίνδυνο
την ασφάλειά της.
Τα αμερικανικά πλοία Mississippi και Idaho
εντάχθηκαν τελικά στον ελληνικό στόλο τον Αύγουστο του 1914 και ονομάστηκαν «Κιλκίς» και
Λήμνος» αντίστοιχα. Και μαζί με την «Έλλη» έδωσαν στην Ελλάδα την αναμφισβήτητη κυριαρχία
στο Αιγαίο φράζοντας αποτελεσματικά το δρόμο
στην Τουρκία να επεκτείνει το υπάρχον status
quo και να ανακτήσει τη Χίο και τη Μυτιλήνη.
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Στο τραπέζι ρυθμίσεις
και αναμόρφωση των ΤΟΕΒ

Η

αναμόρφωση των ΤΟΕΒ συζητήθηκε σε
τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, του θεσμικού,
οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των
συλλογικών δικτύων άρδευσης στην Ελλάδα
βρέθηκαν στο επίκεντρο στη σύσκεψη που
έγινε υπό τον υφυπουργό, Γιάννη Οικονόμου
και στην οποία συμμετείχαν συνεργάτες του
υπουργού, Σπήλιου Λιβανού, και του υφυπουργού, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ,
εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) και ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) της χώρας, εκπρόσωποι της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕΩΤΕ). Η τηλεδιάσκεψη ήταν συνέχεια δύο προηγουμένων, καθώς η συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις
στη λειτουργία των ΟΕΒ βρίσκεται σε εξέλιξη.
«Η αρδευόμενη γεωργία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού. Η Ελλάδα είναι μια
χώρα, που παρά την ευνοϊκή της θέση από
πλευράς βροχοπτώσεων δεν διαθέτει στρατηγικά δομημένη υδατική διαχείριση» δήλωσε
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Οικονόμου και προσέθεσε: «Η χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων βάσει και

"πράσινων" προτύπων αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, καθώς ο επόμενος ορατός κίνδυνος
μπροστά μας είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αναμόρφωση στην οποία στοχεύουμε αντιμετωπίζει το ζήτημα της λειτουργίας των ΟΕΒ ολιστικά με όρους και προϋποθέσεις του σήμερα».
Οι συμμετέχοντες πρότειναν την αναβάθμιση της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του
υπουργείου ή τη συγκρότηση μίας Κεντρικής
Υπηρεσίας οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης, των οργανισμών. Επίσης, συνομίλησαν για τις αρμοδιότητες των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ,
την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων
υποδομών, αλλά και τις παρεμβάσεις και τεχνικά έργα που χρειάζονται ενώ επισημάνθηκε
ότι πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση αλλά και
διαχωρισμός των ΤΟΕΒ σε ενεργά και μη
ενεργά. Συζητήθηκε η βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου που αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις, στην ηλεκτρονική καταγραφή των μελών των ΤΟΕΒ, αλλά και στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης-σύνδεσης, των οφειλών των δικαιούχων. Αναζητήθηκαν, επίσης, τρόποι αποδοτικότερης συνεργασίας των οργανισμών των
ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, με τους εποπτευόμενους φορείς
των Περιφερειών και του ΥΠΑΑΤ.

ΣΕ ΛΙΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τιμήθηκε η μνήμη των εκτελεσθέντων
της Μ.Παρασκευής του 1944

Τ

ους 23 άνδρες της που εκτελέστηκαν
από τα κατοχικά στρατεύματα την Μ.
Παρασκευή του 1944 στην Αγία
Τριάδα Αγρινίου μαζί με άλλους 100 πατριώτες , τίμησε χτες η Μαρτυρική Κοινότητα Κρυοπηγής στην Πρέβεζα.
Η εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν η
Τοπική Κοινότητα και ο Δήμος Πρέβεζας
είχε περιορισμένες συμμετοχές ενώ τηρή-

θηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα
προστασίας.
Στην λιτή τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Κρυοπηγής Ιωάννης
Τσούτσης, ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος, οι
Βουλευτές Στέργιος Γιαννάκης και Κώστας
Μπάρκας , ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Χρήστος Γούσης, η Δήμαρχος Νικολάου
Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση ενώ τους απογόνους των εκτελεσθέντων εκπροσώπησε ο
κ. Βασίλειος Σοπικιώτης.
Τελέστηκε επιμνημόσυνος δέηση, ενώ ο
Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος στον
σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε την συγκίνησή του για την ξεχωριστή αυτή ημέρα,
ευελπιστώντας ότι μόλις το επιτρέψουν οι
υγειονομικές συνθήκες θα διοργανωθεί μια
μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα τιμηθούν
όχι μόνο οι πεσόντες αλλά και όλοι όσοι
συμμετείχαν στην προσπάθεια αναγνώρισης της Κρυοπηγής ως Μαρτυρική Κοινότητα.
Ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και
κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Μαρτυρικής Κοινότητας.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Προετοιμάζεται η υποψηφιότητα
στα πολιτιστικά τοπία της UNESCO
Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας για την πορεία της σύνταξης
και την υποβολή του φακέλου
υποψηφιότητας του Ζαγορίου στα
πολιτιστικά τοπία της UNESCO
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Ζαγορίου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της «Ήπειρος ΑΕ».
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την συγκρότηση του φακέλου και τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και το
χρονοδιάγραμμα για την υποβολή
του. Εκτιμάται ότι ο φάκελος θα είναι έτοιμος στο τέλος του καλοκαιριού και θα κατατεθεί σε πρώτη φάση τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Μετά την επεξεργασία του και αφού ληφθούν υπόψη τυχόν σχόλια από τις αρμόδιες επιτροπές της UNESCO θα κατατεθεί οριστικά τον Ιανουάριο του 2022, για την τελική αξιολόγηση.
Από τον Δήμαρχο τέθηκε το θέμα της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου των φορέων και του κοινού για την υποψηφιότητα του Ζαγορίου στα πολιτιστικά τοπία της UNESCO,
και αποφασίστηκε να διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης στο Ζαγόρι κατά την καλοκαιρινή
περίοδο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την γενικότερη κατάσταση των μέτρων που θα ισχύουν αναφορικά με την πανδημία.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από τον Δήμο Ζαγορίου ο Δήμαρχος Γ. Σουκουβέλος ο Αντιδήμαρχος Ι. Τσαπάρης και ο Γενικός Γραμματέας Κ. Μπαμπασίκας, από το Υπουργείο Πολιτισμού η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ε.
Γερούση και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Στ. Φωτοπούλου και ο Ι. Δρίνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Διαπολιτισμικών θεσμών και από την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ οι Χ. Παπαϊωάννου, Γ. Κιτσάκη, Α. Σταγκίκας και ο διευθυντής Γ. Θεοχάρης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Τα δύο βιβλία
του

ΚΩΣΤΑ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δικηγόρου

Τα Ευθυμογραφήματά μου
Τα αστεία και ξεκαρδιστικά ευθυμογραφήματα
Κυκλοφορούν με 130 ιστορίες,
Ευθυμογραφήματα που τα έχουμε ανάγκη
για να ζούμε καλύτερα
Ο συγγραφέας, κάθε βδομάδα γράφει και ένα ευθυμογράφημα,
για να κάνει όσους και όσες το διαβάσουν, να γελάσουν.
Γιατί πιστεύει σε έναν καλύτερο κόσμο
και προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα με αισιοδοξία.
Θεωρεί, πως η συγγραφή και η ανάγνωση των «Ευθυμογραφημάτων»
μας αφήνει περιθώρια να ονειρευτούμε ένα καλύτερο αύριο,
ζώντας καλά το σήμερα, σκεπτόμενοι το χθες
και εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή:
Το αύριο του χθες είναι το σήμερα

Μπορείτε να βρείτε τα δύο βιβλία:
- στα τηλέφωνα 2651071447 και 6977586522
- στο e-mail: vasilioudikigoros@gmail.com
- στο βιβλιοπωλείο «Ο Αναγνώστης» (οδός Πυρσινέλλα 11, Ιωαννινα)
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

γιατροί
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ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακτινοδιαγνώστης
ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
Κ. Φρόντζου 1
Τηλέφωνο γραφείου: 26510 26871

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική
Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο
Αrmand Trousseau Παρίσι,
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου,
μαλακών μορίων, κοιλίας ) Triplex αγγείων ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα)
Ιωάννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154
Δέχεται καθημερινά 9:30-13:30
Απογεύματα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18:00-21:00
www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ,
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30π.μ. - 9.00
μ.μ. - Σάββατο: 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
Ιωάννινα - Δαγκή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615
FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΙΟΚΑΣΤΗ
ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία
• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαλακών
μορίων, οσχέου, μαστού, βρεφών-παίδων
• FNA θυρεοειδούς αδένα • Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών
Δ/νση: Μιχ.Αγγέλου 48 (έναντι 4ου Γυμνασίου), ισόγειο
Τηλ. Ιατρείου: 2651607434, κινητό: 6944772708
Email: iokastigko@gmail.com
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή πρωί 08.30-13.30,
Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 17.30-19.30 και
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα κατόπιν ραντεβού.
Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο
στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ 2655024418

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221
Δέχεται: Δευτ. – Παρ. 9.00-13.00
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός
Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥΤ – ΠΑΡ :7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

Εργαστήριο νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας
Iατρείο: Δωδώνης 10 & Kαλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού
Tηλ: 26510-49006, Κιν: 6936349006
E-mail: vgolas@otenet.gr - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

Γαστρεντερολόγος

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ : ΔΕΥΤ – ΠΑΡ: 7:30 π.μ -14:00 μ.μ
& 18:00 – 21:00μ.μ ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 μ.μ – 13:00 μ.μ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-70800
e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

Λογοθεραπευτής

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Μικροβιολόγος

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος

Κωνσταντίνος Ελ. Κάτσενος

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Μετεκπαιδευθείς στην Ωρλ Κλινική του Παιδιατρικού
Παν/κού Νοσοκομείου Armand - Trousseau, Παρίσι
Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2
(2ος όροφος) 45332 Ιωάννινα
www.katsenos.gr
Τηλ. & Fax: 26510 30006Κιν.: 6944
474555
e-mail: info@katsenos.gr

ΜΠΑΚΑΛΗΣ N. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δωδώνης 24 Ιωάννινα
Δέχεται: Δευτ.-Παρ. 8.30-2 μ.μ. και 6-8 μ.μ. εκτός
Τετάρτης απόγευμα
Τηλ: Ιατρείου: 26510 47477
οικίας: 26510 43883

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ειδικός Ορθοδοντικός

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα
Τηλέφωνο & fax: 2651306070,
Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα
Τηλέφωνο & fax: 2682089094

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

http://www.epirus-orthodontics.gr • email:
info@epirus-orthodontics.gr

Χειρούργος Ορθοπαιδικός
28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ
Ψυχίατρος

Χρ. Πάτση 2, (Πλατ.Πάργης), 1ος Όροφος
Δέχεται με ραντεβού. Τηλ : 26510 29444,
Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΓPYΠAIOY XPIΣTOΔOYΛA
Ενδοκρινολόγος
28ης Oκτωβρίου 36
Δέχεται: Τρίτη-Παρ. 10:00-13:00
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 18:00 - 21:00
Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού
Tηλ: 2651036060 - 6932736306

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος
Ν. Παπαδοπούλου 8
Δέχεται: Δευτ.–Παρ. 9.00-16.00 με ραντεβού
Τηλ. 26510 73350

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος
Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Καθημερινά 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30
Παπάζογλου 16, 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34234 Κιν.: 6976680725

• www.lekkos.gr • Email.: info@lekkos.gr
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Κλείνουν οι εκκρεμότητες τον Μάιο
Τ

ο απόγευμα της Τρίτης, μετά το Πάσχα
επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες
του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που μετά από ένα
πρόγραμμα «βουνό», απολαμβάνουν ολιγοήμερες διακοπές, λίγο πριν το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της χρονιάς. Κάποιοι
από τους παίκτες έμειναν στην Αθήνα, μετά την
αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, προκειμένου
να αναχωρήσουν από εκεί για τις ιδιαίτερες
πατρίδες τους, ενώ ο Αργ. Γιαννίκης βρίσκεται
στη Γερμανία από όπου αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη.
Η επόμενη αναμέτρηση για τον ΠΑΣ είναι το
επόμενο Σάββατο 8 Μαΐου, με αντίπαλο τον
Απόλλωνα Σμύρνης, στο τελευταίο εντός
έδρας παιχνίδι της χρονιάς και η χρονιά θα
κλείσει λίγες ημέρες μετά με την αναμέτρηση
στο Αλκαζάρ απέναντι στη Λάρισα.
Το θέμα του προπονητή είναι το μείζον για
την ομάδα του ΠΑΣ, με τον Γ. Χριστοβασίλη
να περιμένει την απάντηση του έλληνα τεχνικού στην πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας
των δύο πλευρών για δύο ακόμη χρόνια. Ο
Γιαννίκης θα δώσει την απάντησή του, μαζί και
την έκθεση για κάθε ποδοσφαιριστή της ομάδας, καταθέτοντας την άποψή του, για το εάν
μπορεί ή πρέπει να μείνει στην ομάδα, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβει ο
ίδιος.

Τι θα γίνει με τα γήπεδα
Προφανώς και είναι εξαιρετικά σημαντική
η απόφαση του προπονητή για το αν παραμείνει ή όχι στον πάγκο της ομάδας, κάτι που θα
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και απαι-

τήσεις που έχει ο ίδιος από την ΠΑΕ και όχι
τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο
βελτίωσης των υποδομών και των βοηθητικών γηπέδων. Μέχρι στιγμής, το μάλλον βέβαιο είναι, ότι ο αγωνιστικός χώρος στους
«Ζωσιμάδες» θα ανακατασκευαστεί από την
αρχή, με τη δαπάνη ή μέρος αυτής να καλύπτεται από τα χρήματα που έχουν λαμβάνειν

οι ομάδες από το «Στοίχημα», προφανώς
όμως και από τη ΓΓΑ, στη περίπτωση του γηπέδου των Ιωαννίνων.
Ακόμη πιο σημαντικό όμως για την απόφαση
που θα λάβει ο κ. Γιαννίκης φαίνεται πως είναι το θέμα των βοηθητικών γηπέδων, με τα
υπάρχοντα στο ΠΕΑΚΙ να μην καλύπτουν τις
στοιχειώδεις έστω ανάγκες για την προετοι-

μασία μίας ομάδας της Σούπερ Λίγκα.
Το θέμα είναι ακριβώς, ποια είναι τα περιθώρια της ΠΑΕ σε συνεργασία με την ΕΔ του
ΠΕΑΚΙ να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές ή να δημιουργήσει άλλες, σε παρακείμενο
χώρο, όπως έχει ήδη προταθεί, αλλά επί της
ουσίας δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση
σε πρακτικό επίπεδο.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

ΤΗΛ.: 2651064761 - FAX: 2651064741
E-mail: farmakielen@gmail.com

Μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών
Γυμνασίου - Λυκείου
• Καθηγητής με πολυετή πείρα (Διαθέσιμες συστάσεις)
• Ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
για ολιγομελή τμήματα (2-3 ατόμων)
• Προετοιμασία για πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις
• Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό
• Δωρεάν σημειώσεις
• Συμβουλευτική γονέων και μαθητών από ειδικό συνεργάτη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947 587304
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Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
fkaramitsos@yahoo.gr

Μόνος δρόμος
παραμένει πάντα η ζωή
Κ

ανείς μας δεν θα μπορούσε πέρυσι τέτοιον
καιρό, να σκεφτεί ότι θα ξαναπερνούσαμε δεύτερο Πάσχα στη σειρά, κλεισμένοι μέσα, με πολλά
περιοριστικά μέτρα και μεγάλη ανασφάλεια και
φόβο για μία ασθένεια. Αν το δούμε από απόσταση,
είναι μια ακατανόητη συνθήκη, που ξεπερνά τα όσα
έχουν βιώσει οι νεώτερες γενιές.

Το κρισιμότερο όμως δίδαγμα,
αυτό που καταλάβαμε όλοι μας
σχεδόν, έχει να κάνει και με το μήνυμα
του Πάσχα και δεν είναι παρά
η σημασία της ζωής και ο αγώνας
για την κατανίκηση του θανάτου.
Και το Πάσχα, δεν είναι μόνο η θρησκευτική
γιορτή, αλλά ένα σύνολο από μικρές και μεγάλες
παραμέτρους που συνιστούν ένα διαφορετικό κοινωνικό γεγονός που έχει μία ιδιαίτερη, ξεχωριστή
θέση στην ζωή μας. Ας σκεφτούμε μόνο ότι το Πάσχα είναι συχνά μία από τις λίγες ευκαιρίες να βρεθούμε από κοντά με συγγενείς και φίλους που βρίσκονται μακριά μας. Κι ας μην ξεχνάμε και το οικονομικό αποτύπωμα, την κίνηση της αγοράς, την έλλειψη της οποίας κατανοήσαμε όλοι μας ως μείζον
γεγονός όλον αυτόν το χρόνο του παρατεταμένου
lockdown.

Και μία ακόμα από το «έσω» Κάστρο της πόλης, περπατώντας

Η επιστροφή στην πόλη
Τ

ο τελευταίο διάστημα αποφεύγω να βγαίνω στην πόλη αν δεν έχω κάποια υποχρέωση
ή κάτι από τη δουλειά. Μόνο για περπάτημα γύρω από το σπίτι ή ως τη λίμνη τα σαββατοκύριακα. Νομίζω ότι κουράστηκα από αυτήν την επανάληψη του κενού, του αναμενόμενου, του λίγου, του περιορισμένου. Και πόσο ανέμελη μπορεί να είναι μία βόλτα στην
πόλη με κλειστό ένα μέρος της αγοράς, με μάσκες με όλα αυτά τα μέτρα. Πώς να βρεις διάθεση;

Αλλά δεν λέμε κάτι πρωτότυπο εδώ. Ποιος δεν
καταλαβαίνει την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το πόσο έχει αλλάζει η ζωή του όλους αυτούς τους 13 μήνες. Χρειάστηκε όμως να διανυθεί
όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για να γίνει κοινά
αντιληπτό, ότι η πανδημία ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μία θανατηφόρος ασθένεια. Μετέβαλε
τις ζωές σε βαθμό πρωτόγνωρο, έπληξε την παγκόσμια οικονομία, άλλαξε καίρια τις κοινωνικές
σχέσεις. Πρόκειται για ένα ιστορικό φαινόμενο.
Το κρισιμότερο όμως δίδαγμα, αυτό που καταλάβαμε όλοι μας σχεδόν, έχει να κάνει και με το μήνυμα του Πάσχα και δεν είναι παρά η σημασία της
ζωής και ο αγώνας για την κατανίκηση του θανάτου.
Όλο αυτόν τον χρόνο, καταμετράμε απώλειες
και ασθενείς προσπαθώντας να δούμε την πορεία
της πανδημίας. Κανένας άλλος όμως δείκτης δεν
θα μας δείξει περισσότερο για το τι συμβαίνει από
τη νίκη της ζωής. Αυτό θέλουμε, για αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μας, ο καθένας και η καθεμιά μας από το
μικρό του πόστο, από τη θέση που κατέχει.
Να μη συνηθίσουμε την ασθένεια, να μη συνηθίσουμε τις απώλειες, να μη συνηθίσουμε τον αποκλεισμό. Μόνος δρόμος παραμένει πάντα η ζωή.

Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και χειρότερα. Πέρυσι το Πάσχα, που ακόμα δεν είχαμε καν υποψιαστεί τι έρχεται, ήταν τρομακτικοί οι άδειοι δρόμοι. Θυμάμαι που είχα βγει για ρεπορτάζ
στην τηλεόραση στην πλατεία και κάτω στο παραλίμνιο και δεν μπορούσα να χωνέψω την
απουσία των ανθρώπων. Δεν μπορείς να νιώσεις καλά όταν λείπουν οι άνθρωποι από παντού.
Φέτος είναι καλύτερα τα πράγματα γιατί προσδοκούμε ότι θα επανέλθουμε. Κανονικότητα
είναι ότι όταν περπατάς στο δρόμο, χαιρετάς φίλους και γνωστούς, σκέφτεσαι την πόλη σαν
κομμάτι σου, έχεις την ελευθερία της επιλογής. Αυτή είναι η προσδοκία φέτος, η ανάκτηση
της ελεύθερης επιλογής.

ΕΜΒΟΛΙΑ. Πολύ καλά πάει επιτέλους
ο εμβολιασμός και υπάρχει σταδιακά και αυξημένο ενδιαφέρον
από τον κόσμο. Μόνο που δεν είναι σίγουρο ότι πάμε και τόσο καλά
όσο φαίνεται, γιατί συγκριτικά άλλες
χώρες πάνε καλύτερα σε ποσοστό εμβολιακής κάλυψης του πληθυσμού. Είναι
θέμα διαθέσιμων εμβολίων και υποδοχής του συστήματος. Αν πιάσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα τον
στόχο των 100 χιλ. εμβολίων την ημέρα, θα φανεί και η
πρόοδος.

+

ΕΥΧΕΣ. Μπορεί να είναι βαρύ
το κλίμα λόγω της πανδημίας, μπορεί να είμαστε όλοι
κουρασμένοι πια, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι πρέπει να
αφήσουμε τη δυσθυμία και
την απαισιοδοξία να κυριαρχήσουν. Ας περιορίσουμε τα ναι, μεν
αλλά κι ας δώσουμε και τις ευχές που πρέπει και
το ενδιαφέρον που απαιτείται προς τον άλλο, αυτές τις γιορτινές ημέρες. Βίος ανεόρταστος δεν είναι καλός…

--

