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Έναν καλοκαιρινό «μποναμά» επιφύλαξε για 47.000 και πλέον
επιλαχόντες του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» το υπ. Περι-
βάλλοντος, αφού ο υπουργός Κων. Σκρέκας ανακοίνωσε το πρωί
της Τετάρτης την καταρχήν ένταξη του συνόλου αυτών ως επι-
λέξιμους. 

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά σχεδόν 600 εκ. ευρώ και
ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ, με τον συνολικό αριθμό
των δικαιούχων να φτάνει τις 87.578 νοικοκυριά.

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις ενερ-
γειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής
τους συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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Καλοκαιρινός «μποναμάς» 
για 47.000 επιλαχόντες

Ένα τριήμερο με υψηλές
θερμοκρασίες 

Ένα τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτό που ξεκινά
σήμερα Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο και στην
περιοχή μας, θα απέχει όμως αρκετά από το να χαρακτηριστεί ως
καύσωνας.

Καμπανάκι για τις δηλώσεις 
ως τις 31 Αυγούστου

Λήγει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
του οικονομικού έτους του 2021, μετά από
αλλεπάλληλες παρατάσεις και τους φορο-
λογούμενους να πρέπει να καταβάλλουν
την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα. 
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«Επιστροφή» στις ημέρες
του 2019 για το Νησί

«Επιστροφή» στις ημέρες του 2019 με τις
χιλιάδες επισκέπτες της πόλης και της πε-
ριοχής να επιβιβάζονται στα καραβάκια για
το Νησί ή να περιμένουν υπομονετικά τη
σειρά τους, για να έρθει το επόμενο στον
προβλήτα, ζουν τον Αύγουστο οι λεμβού-
χοι. 
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Στις 30 Αυγούστου 
οι οριστικοί δικαιούχοι 
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Παρουσιάστηκε το «Γενεαλογικό
δέντρο Βροσινιωτών»
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Ο «οδηγός της παρέας» 
σε Ζαγόρι και Μέτσοβο
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Τα «Άκτια» για 8η χρονιά
στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου
στην Πρέβεζα
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Σε αναμονή 
για λύσεις 
στην επίθεση
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Έρχεται πιο κοντά το 6ο Castle
Rock Festival
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Χάνει προφανώς στο ασπρόμαυρο, όμως
το ηλιοβασίλεμα στην Πρέβεζα παραμένει
ένα από τα γοητευτικά γεγονότα του 
καλοκαιριού

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας
Το προσωπικό υπάρχει και θα είναι στις θέσεις του, ενώ
εξελίσσονται και οι εργασίες αναβάθμισης των βρεφο-
νηπιακών σταθμών, μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα
παρεμβάσεων, που υλοποιούμε τους τελευταίους μή-
νες και που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Οι
εγγραφές των παιδιών στις δομές του ΟΚΠΑΠΑ θα γί-
νουν, όπως και πέρυσι σε συγκεκριμένο χώρο που θα
ανακοινώσουμε προσεχώς, και καλό θα είναι όσοι εν-
διαφέρονται να φροντίσουν ώστε έγκαιρα να κάνουν
την επιλογή τους.

Δ. ΠΑΝΟΥ Πρόεδρος ΟΚΠΑΠΑ

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2
26510 25485

21:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΝΤΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 38 
ΑΝΑΤΟΛΗ - 26510 46300

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αύγουστος

2022

06:42

Πέμπτη

18

Οσίου Αρσενίου του νέου

ασκήσαντος
εν Πάρω

20:14

ο καιρός....

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου σε ολόκληρη
τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρι-
κές συνθήκες και υψηλές θερμοκρα-
σίες. 
Από το μεσημέρι στα ορεινά ηπειρωτικά
θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Ελαφρώς
αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις
σκόνης στην ατμόσφαιρα.
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Έ
ναν καλοκαιρινό «μποναμά» επι-
φύλαξε για 47.000 και πλέον
επιλαχόντες του προγράμματος

«Εξοικονομώ 2021» το υπ. Περιβάλλο-
ντος, αφού ο υπουργός Κων. Σκρέκας
ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την
καταρχήν ένταξη του συνόλου αυτών
ως επιλέξιμους. 

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά
σχεδόν 600 εκ. ευρώ και ανέρχεται συ-
νολικά σε 1,2 δισ. ευρώ, με τον συνολικό
αριθμό των δικαιούχων να φτάνει τις
87.578 νοικοκυριά.

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολο-
κληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτι-
ρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμ-
βάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που
σχετίζονται με το ποσοστό της δικής
τους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Με την ένταξη του συνόλου των επι-
λαχόντων στο πρόγραμμα, η στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων αυξάνεται
κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά σε 5.890
νοικοκυριά. Έτσι, οι συνολικά 14.246 πιο
ευάλωτοι συμπολίτες ενισχύονται με
201,8 εκατ. ευρώ.

Οι νέες λίστες με τα ονόματα των επι-
λαχόντων θα επικαιροποιηθούν αμέσως
μόλις βγει ο νέος οδηγός του προγράμ-
ματος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Αντα-
ποκρινόμαστε στο μεγάλο ενδιαφέρον
των ελληνικών νοικοκυριών για το πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ 2021» και σήμερα
εντάσσουμε σε αυτό, το σύνολο των επι-
λαχόντων, τους οποίους μετατρέπουμε
σε δικαιούχους. Συνεχίζουμε την προ-
σπάθειά μας για στήριξη της κοινωνίας
με κάθε τρόπο στους πολύ δύσκολους
καιρούς πού περνάμε και παράλληλα
μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας

και προστατεύουμε το περιβάλλον».

Ικανοποίηση στο ΤΕΕ
Ο πρόεδρος του Τμήματος Ηπείρου

του ΤΕΕ, Ιωάννης Τσίγκρος λίγες ώρες
μετά την ανακοίνωση του υπ. Περιβάλ-
λοντος σε δηλώσεις του έκανε λόγο για
μία εξαιρετικά θετική είδηση εν αναμονή
και των απαραίτητων διευκρινίσεων,
όπως είπε. Σημείωσε όμως, ότι σε κάθε
περίπτωση η υλοποίηση του προγράμ-
ματος και η επέκτασή του με την ένταξη
και των επιλαχόντων ως δικαιούχων θα
τονώσει την πραγματική οικονομία, θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση της ενέρ-
γειας και θα βοηθήσει στο ενεργειακό
αποτύπωμα της χώρας και κάθε περιο-
χής, όπως η Ήπειρος. Σε τοπικό επίπεδο,
είχαν ενταχθεί περίπου 1.000 δικαιούχοι
σ ένα σύνολο 3.000 αιτήσεων και πλέον
αναμένεται και η οριστικοποίηση της δια-
δικασίας για να κριθεί ο τελικός αριθμός
των δικαιούχων.

«Το πλεονέκτημα σε αυτό το πρό-
γραμμα είναι πως έχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση, επομένως με την
ένταξη του δικαιούχου, τα χρήματα πι-
στώνονται στο λογαριασμό και έτσι είναι

διασφαλισμένη η πληρωμή των προμη-
θευτών και των συνεργείων, ώστε να
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις εργα-
σίες», ανέφερε.

Ένα πρόβλημα που ίσως κληθούν
ωστόσο να αντιμετωπίσουν οι δικαιούχοι
του προγράμματος σχετίζεται με το αν
είχαν υποβάλλει ένα μειωμένο προϋπο-
λογισμό σε σχέση με το παρελθόν, αλλά
στην πορεία, αυξήθηκε κατά πολύ το κό-
στος των εργασιών, λόγω της εκτίναξης
των τιμών στα υλικά.

Καλοκαιρινός «μποναμάς» 
για 47.000 επιλαχόντες
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ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το
πρόγραμμα αγοράς βιβλίων 

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 12:00 ξεκινά η ηλεκτρονική υπο-
βολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) Χορήγησης
Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022. Οι αιτήσεις των εν-
διαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται
έως τις 25.08 και ώρα 23:59.

Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 20� η κα-
θεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό
3.000.000�. 

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλε-
κτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι
μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επι-
λέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους
του Μητρώου Παρόχων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υπο-
βάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Συγκεκρι-
μένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση /
Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι
οποίοι/ες το έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες: 

•Εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) ή
•Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
•Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
•Συνδυασμό των παραπάνω
Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μη-

τρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό
διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μη-
νών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δι-
καιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, κα-
θώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε
ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δι-
καιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτε-
ραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι
εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν
νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλ-
λονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφια-
κής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Συγκεκριμένα,
η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση /Αποζη-
μιώσεις και Παροχές/ Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

Κοινή διαδρομή ανακοίνωσαν ότι θα ακολουθήσουν οι δη-
μοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην Κόνιτσα «Ο Τό-
πος μας Μπροστά» του Ανδρέα Παπασπύρου και «Ο Τόπος
που θέλω να Ζω» του Βασίλη Σπανού.

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους:
«Είναι από όλους αντιληπτό ότι ζούμε σε μία εποχή όπου

πρωτοφανή και έντονα προβλήματα δημιουργούν ένα αστα-
θές περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η αγωνία, η αβεβαιό-
τητα και η ανησυχία για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφά-
λειας και της ήρεμης καθημερινότητας των πολιτών.

Σ' αυτό το περιβάλλον όλο και περισσότεροι, ιδιαίτερα στις
μικρές κοινωνίες και ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πε-
ποιθήσεις, συναντώνται σε προβληματισμό αντιμετώπισης
σοβαρών δυσκολιών που έχουν σχέση με θέματα κοινωνικά,
οικονομικά και καθημερινότητας.

Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού, διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα ευρείας συναίνεσης για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εξεύρεση
λύσεων που προσφέρουν αισιόδοξη προοπτική για το μέλ-
λον. Αυτό το αίτημα της κοινωνίας για ευρεία συναίνεση σε
τοπικό επίπεδο, καθιστά την κομματική - ιδεολογική και πα-

ραταξιακή περιχαράκωση λιγότερο χρήσιμη και ελάχιστα ελ-
κυστική, ιδιαίτερα από το πιο δυναμικό και περισσότερο
πληττόμενο από τις δυσκολίες κομμάτι της κοινωνίας, τους
νέους, οι οποίοι, ορθά, αρνούνται να προσχωρήσουν στην
λογική των άγονων και ανώφελων παραταξιακών αντιπαρα-
θέσεων».

Και προσθέτουν:
«Αφουγκραζόμενοι και ενστερνιζόμενοι τα πιο πάνω μηνύ-

ματα της κοινωνίας αποφασίσαμε, μετά από ειλικρινή διά-
λογο, ανταλλαγή απόψεων και διαπίστωση σταθερής βούλη-
σης και των δύο πλευρών, να υπερβούμε τις όποιες διαφορές
και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να μετουσιώσουμε
την αγωνία σε ελπίδα, την αγάπη για τον τόπο να την κά-
νουμε δύναμη για δημιουργία και ανάπτυξη και την ανησυχία
για το μέλλον δημιουργική προοπτική».

«Προχωράμε μαζί σε μία συλλογική κοινή προσπάθεια που
μοναδικό της κίνητρο είναι:

• Η αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων του τό-
που, με συστηματική εργασία, μεθοδικό σχεδιασμό και αγω-
νιστική διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων από τους αρμόδι-
ους φορείς.

• Η άμβλυνση των αντιθέσεων και η ενίσχυση της συνοχής
της τοπικής κοινωνίας.

• Η επιτάχυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης σο-
βαρών προβλημάτων που χρονίζουν, με κατάλληλη αξιοποί-
ηση του στελεχιακού δυναμικού και των δύο παρατάξεων,
επικεντρώνοντας, όχι πώς θα πολεμήσουμε το παλιό, αλλά
πώς θα δημιουργήσουμε το νέο.

• Η αντιμετώπιση των σύγχρονων αυτοδιοικητικών προ-
κλήσεων, καθιστώντας τους δημότες συνεργάτες και συνο-
δοιπόρους στο όραμα για ένα λειτουργικό και αποτελεσμα-
τικό Δήμο».

«Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αυτής της προ-
σπάθειας πιστεύουμε ακράδαντα στο ότι: «Το να βρεθούμε
μαζί είναι μία αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μία πρόο-
δος, το να δουλέψουμε παρέα είναι επιτυχία». Έχουμε την
ισχυρή βούληση να το κάνουμε πράξη και προς την κατεύ-
θυνση αυτή ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει και να συμμε-
τάσχει ενεργά. 

Η επιτυχία της προσπάθειας θα είναι επιτυχία όλων», κατα-
λήγει η ανακοίνωση με τις υπογραφές των δύο επικεφαλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΝΟ

Σε κοινή διαδρομή παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην Κόνιτσα

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Καμπανάκι για τις δηλώσεις
ως τις 31 Αυγούστου

Λ
ήγει στις 31 Αυγούστου η προ-
θεσμία για την υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων του οικο-

νομικού έτους του 2021, μετά από
αλλεπάλληλες παρατάσεις και τους
φορολογούμενους να πρέπει να κα-
ταβάλλουν την πρώτη δόση στο τέλος
του μήνα. 

Αν το επιθυμούν, μπορούν να μην
κάνουν χρήση της δυνατότητας πλη-
ρωμής με δόσεις, αλλά να προχωρή-
σουν στην εφάπαξ πληρωμή του πο-
σού, κερδίζοντας την έκπτωση του 3%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρ-
χουν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της
Ένωσης Λογιστών – Φοροτεχνών Ιωαν-
νίνων Σπ. Μπέκας, ένα μεγάλο ποσο-
στό των εκκαθαριστικών είναι πιστω-
τικό, όμως φέτος με την ανάρτηση των
εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, αρκετά νω-
ρίς, ο μηχανισμός του υπ. Οικονομικών
είχε τη δυνατότητα του αυτόματου
συμψηφισμού τυχόν επιστροφών, με
τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου επίσης, θα
πρέπει να πληρωθεί και το ποσό που
έχει αναρτηθεί για όσους έχουν λάβει
επιστρεπτέα προκαταβολή. 

Τέλος, ο κ. Μπέκας αναφέρθηκε και
στην πρόσφατη ανακοίνωση του υπ.
Εργασίας κ. Χατζηδάκη σχετικά με την
παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ
σε βάθος εικοσαετίας, λέγοντας, ότι

αυτή αφορά μόνον εκείνους που μέχρι
σήμερα δεν είχαν λάβει κάποιο ειδο-
ποιητήριο για βεβαιωμένη οφειλή
τους. 

«Όσοι έχουν λάβει ειδοποιητήρια στα
χέρια τους με τη βεβαίωση των οφει-
λών, να γνωρίζουν, ότι η παραγραφή
εξακολουθεί να ισχύει στα 20 και όχι
στα δέκα χρόνια», ανέφερε.
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Μπορεί να πει κάποιος, ότι δε δόθηκε λύση στα «θεμα-
τάκια» που είχαν διαπιστωθεί με την πρώτη φάση επιλο-
γής των δικαιούχων στο «Εξοικονομώ»;

Δεν είναι ειρωνικό το σχόλιο, ίσα – ίσα, γιατί ξέρουμε πολ-
λές περιπτώσεις στην περιοχή, που ήταν και εξόφθαλμα πε-
ρίεργο ή παράτυπο που εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ»…

Και άλλες πολλές περισσότερες, που ενώ θα έπρεπε να
έχουν ενταχθεί ως δικαιούχες με απόλυτα αντικειμενικά κρι-
τήρια, όπως αυτά προκύπτουν από το κέρδος στην ενεργει-
ακή κατηγορία, που ανήκουν και σε εκείνη που μεταβαίνουν,
έμειναν (περιέργως πως) εκτός της επιλογής…

Καλώς λοιπόν λέμε εμείς, το υπ. Περιβάλλοντος επέλεξε
αφού βρήκε και τα χρήματα, να τους κάνει όλους δικαιού-
χους του «Εξοικονομώ»…

Απλώς, όταν προκύψει μία επόμενη φάση του προγράμμα-
τος, καλό θα είναι να έχει εντοπίσει και να έχει «βουλώσει»
τις τρύπες αυτές…

Πάμε στο ζήτημα που (μας) προέκυψε ως πληροφορία χθες
και σχετίζεται με το αίτημα που υποβλήθηκε στην Περιφέ-
ρεια, για να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου στα καραβάκια
που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς το Νησί…

Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Λιούμπος, δημοσίως χθες, με
δηλώσεις του στο ITV, που δημοσιεύονται σήμερα στην «Ε»,
ανέφερε, ότι αποτελεί στρατηγική των λεμβούχων από το
2010, να διατηρηθεί η ίδια τιμή στο κόμιστρο και αυτό δεν
πρόκειται να αλλάξει…

Κοινώς, κάποιος ή κάποιοι λεμβούχοι, δε συμφωνούν με την
«στρατηγική» αυτή και επέλεξαν να κάνουν μία δική τους
πρόταση…

Προφανώς εκφράζοντας κάποιους, όσους υπογράφουν τέ-
λος πάντων, εφόσον δεν είναι κοινό αίτημα των λεμβού-
χων…

Δικαίωμά τους και κατανοητή και η αγωνία τους και οι λόγοι,
που σχετίζονται με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων…

Οι οποίες τιμές όμως έχουν πέσει κατακόρυφα και θα πέ-
σουν κι άλλο, επομένως μία ενδεχόμενη αύξηση της τιμής
του εισιτηρίου σήμερα, μάλλον θα θεωρηθεί ως ένα ακόμη
«καπέλο» για τον πελάτη – επιβάτη…

Κατ’ εμάς, το εισιτήριο των 2 ευρώ για το μονοπωλιακό δρο-
μολόγιο Μόλος – Νησί και αντίστροφα, είναι πανάκριβο…

Γιατί, δεν είναι ένα δίευρο όπως έχει επικρατήσει να λέγε-
ται, αλλά είναι 2 ευρώ το άτομο στο πήγαινε και άλλα 2 στην
επιστροφή…

Ήτοι, 4 ευρώ το άτομο για μία μετακίνηση για την οποία δεν
έχεις άλλη εναλλακτική επιλογή… Αν μιλήσουμε για μία τε-
τραμελή οικογένεια, το κόστος μόνο για το «πήγαινε – έλα»
φτάνει τα 16 ευρώ!

Και επιμένουμε στον μονοπωλιακό χαρακτήρα, καθώς θα
μπορούσαν να έχουν το εισιτήριο και 10 ή 15 ευρώ, εάν
υπήρχε μία άλλη επιλογή, όπως μία γέφυρα… Όποιος θα
ήθελε βαρκάδα, ας πλήρωνε…

Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη τις (φορολογικές) εξαιρέσεις,
που είναι τεράστιο θέμα, κρίνουμε ως άστοχη, όχι την υπο-
βολή του αιτήματος, αλλά την καταρχάς αποδοχή της Περι-
φέρειας να το μελετήσει και να το προωθήσει ως εισήγηση
στο περιφ. συμβούλιο!

Μια χαρά λύση βρήκε το υπ. Περιβάλ-
λοντος, μετατρέποντας το σύνολο (!)
των επιλαχόντων σε δικαιούχους…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβο-
λής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

από γονείς και κηδεμόνες για την από-
κτηση voucher προκειμένου να εγγρά-
ψουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπια-
κούς σταθμούς ή ΚΔΑΠ και οι προσω-
ρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν από
την ΕΕΤΑΑ, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου. 

Από τις 23 μέχρι και τις 25 Αυγού-
στου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του
ΟΚΠΑΠΑ Δημ. Πάνου θα είναι η περίο-
δος των ενστάσεων και στις 29 Αυγού-
στου θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνα-
κες των δικαιούχων.

Από τις 30 Αυγούστου και μετά, οι
γονείς θα μπορούν να απευθύνοντας
τον ΟΚΠΑΠΑ υποβάλλοντας αίτηση για
την εγγραφή στις δομές του Οργανι-
σμού, όμως όπως ανέφερε ο πρόεδρος
του Νομικού Προσώπου, Δημ. Πάνου, ο
χρόνος θα είναι έτσι κι αλλιώς πιεστι-

κός, αφού από την 1η Σεπτεμβρίου, οι
σταθμοί θα πρέπει να λειτουργήσουν. 

«Το προσωπικό υπάρχει και θα είναι
στις θέσεις του, ενώ εξελίσσονται και οι
εργασίες αναβάθμισης των βρεφονη-
πιακών σταθμών, μέσα από ένα μεγάλο
πρόγραμμα παρεμβάσεων, που υλοποι-
ούμε τους τελευταίους μήνες και που

θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.
Οι εγγραφές των παιδιών στις δομές
του ΟΚΠΑΠΑ θα γίνουν, όπως και πέ-
ρυσι σε συγκεκριμένο χώρο που θα
ανακοινώσουμε προσεχώς, και καλό θα
είναι όσοι ενδιαφέρονται να φροντί-
σουν ώστε έγκαιρα να κάνουν την επι-
λογή τους», ανέφερε ο κ. Πάνου. 

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΟΚΠΑΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Στις 30 Αυγούστου οι οριστικοί δικαιούχοι 

Αποκατάσταση των ζημιών στη ράμπα ΑμεΑ 
στην παραλία της Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν
οι ζημιές που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία στη
ράμπα ΑμεΑ που βρίσκεται στην παραλία της Αγίας Παρα-
σκευής στην Πέρδικα.  Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι μπο-

ρούν να κάνουν και πάλι χρήση των εγκαταστάσεων. 
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας λειτουργεί ράμπες ΑμεΑ, πέρα από

την Αγία Παρασκευή, και στο Καραβοστάσι, στη Μέγα Άμμο
και στην παραλία της Πλαταριάς.
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Τις προβλέψεις της εγκυκλίου, που έχει εκδοθεί στις 15
Ιουνίου 2022 και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο

του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για
την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων,
υπενθυμίζει το υπουργείο, σε συνέχεια του δελτίου που εξέ-
δωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικράτηση
πολύ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες.

Η εγκύκλιος αναφέρει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών
(προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου
ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης αναμένεται αυξημένος,
λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανω-
τικών μέτρων, χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων
μέσων ατομικής προστασίας, κ.ά.), καθώς και τα πρόσθετα μέ-
τρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία όσων ανή-
κουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα μέτρα για την ελάττωση
της θερμικής καταπόνησης και της προστασίας της υγείας των
εργαζομένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μόνωση των
κτιρίων και των θερμών επιφανειών, η εξασφάλιση επαρκούς
αερισμού, η χορήγηση διαλειμμάτων, η μείωση της απασχό-
λησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά
χώρους (μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία,
ναυπηγικές εργασίες), καθώς και στην ύπαιθρο μεταξύ των
ωρών 12:00-16:00, ο προγραμματισμός κατά το δυνατόν των
εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση σε
ώρες όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, κ.ά..

Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
τονίζει ότι οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας σε όλους
τους εργασιακούς χώρους, όπου αναμένεται μεγαλύτερη θερ-

μική καταπόνηση, θα είναι εντατικοί και η ανταπόκριση σε πε-
ριπτώσεις καταγγελιών άμεση. 

Οι άστεγοι
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπο-

λέμησης της φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων απέστειλε έγγραφο προς όλους τους Δήμους
της επικράτειας προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων
σε κίνδυνο εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα. 

Ζητήθηκε να ορισθούν από τον εκάστοτε Δήμο οι κλιματι-
ζόμενοι χώροι, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για διημέρευση
και προσβάσιμοι τουλάχιστον κατά τις ώρες από 10:00 π.μ.
έως 20:00 μ.μ. κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα υψηλές θερμο-
κρασίες.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

Τι προβλέπεται για την προστασία των εργαζομένων

Έ
να τριήμερο με υψηλές θερ-
μοκρασίες, είναι αυτό που
ξεκινά σήμερα Πέμπτη και

θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο
και στην περιοχή μας, θα απέχει
όμως αρκετά από το να χαρακτηρι-
στεί ως καύσωνας. 

Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα
προγνωστικά μοντέλα για την πε-
ριοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου
γενικότερα όπως ανέφερε ο Καθη-
γητής Μετεωρολογίας Άρης Μπαρ-
τζώκας, σημειώνοντας πως δε θα
πρέπει να επικρατεί πανικός, αλλά
ούτε και οι πολίτες να μένουν στην
ενημέρωση από αμφίβολης ποιότη-
τας και εγκυρότητας ιστοσελίδες ή
ιστολόγια.

Όπως ανέφερε ο κ. Μπαρτζώκας,
ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιό-
λογη μεταβολή από σήμερα, ως
προς τη μέγιστη τιμή του, που θα
φτάσει στους 35 βαθμούς το μεση-
μέρι, ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει
και η ελάχιστη θερμοκρασία τις πρω-
ινές ώρες που θα φτάσει στους 19
βαθμούς.

Την Παρασκευή όμως και το Σάβ-
βατο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα
φτάσει τους 37 βαθμούς στο κέντρο
των Ιωαννίνων, και οι δύο αυτές ημέ-
ρες θα είναι οι πιο ζεστές του τριη-
μέρου. Σταδιακά όμως από την Κυ-
ριακή, ο υδράργυρος επιστρέφει σε
πιο ήπιες θερμοκρασίες ενώ από τη
Δευτέρα θα αρχίσει και πάλι μία πε-
ρίοδος νεφώσεων, βροχοπτώσεων
και πτώσης της θερμοκρασίας που
δε θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

«Δε μπορούμε λοιπόν να μιλάμε
για καύσωνα σε καμία περίπτωση,
αλλά για μία άνοδο της θερμοκρα-
σίας για τρεις ημέρες σε επίπεδα που
τουλάχιστον για την περιοχή μας δε
χαρακτηρίζονται πρωτόγνωρα», ανέ-
φερε ο κ. Μπαρτζώκας.

Η ξηρασία
Σε μία περίοδο πάντως, που η Ευ-

ρώπη υποφέρει από την ανομβρία
και την ξηρασία, η εικόνα στην Ελ-
λάδα είναι μάλλον ικανοποιητική, αν
και ο κ. Μπαρτζώκας τόνισε, ότι χρει-
άζεται προσοχή, γιατί στη Δυτ. Ελ-
λάδα που είναι μία περιοχή με με-
γάλο απόθεμα υδάτινου δυναμικού,
ίσως δε φαίνονται αυτά τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν άλλες πε-

ριοχές της χώρας στην Κεντρική ή τη
νησιωτική Ελλάδα.

Με την ιδιότητα τέλος του προέ-
δρου της ΔΕΥΑΙ, ο κ. Μπαρτζώκας τό-
νισε, ότι το φετινό καλοκαίρι είναι με
λιγότερα προβλήματα υδροδότησης
από τα προηγούμενα, προσθέτοντας
ωστόσο πως τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα στο λεκανοπέδιο παρατη-
ρούνται στις αρχές Σεπτεμβρίου,
όταν και επιστρέφει μεγάλος αριθ-
μός από τις διακοπές του και ο υδρο-
φόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά
χαμηλά.

Ένα τριήμερο με υψηλές
θερμοκρασίες 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οδηγίες ενόψει των υψηλών 
θερμοκρασιών και των καταιγίδων 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε μια σειρά οδη-
γιών για τους κατοίκους των περιοχών όπου προβλέπεται η επικρά-
τηση υψηλών θερμοκρασιών, ενώ όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει
ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπη-
ρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε
να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση των υψηλών θερμο-
κρασιών, αλλά και από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινο-
μένων που αναμένονται μετά την υποχώρηση του καύσωνα, με κα-
ταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψη-
λές θερμοκρασίες, από την ΓΓΠΠ συνιστάται στους πολίτες:

• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από
συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμι-
στήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με
υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

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

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

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

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, κα-
θώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα
για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βρο-
χοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές
ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών
δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή
με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και
για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των
έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης.
Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν
τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέ-
ρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από
αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντι-
κείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολλη-
θούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων
φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Α
ρκετά διαφορετική είναι η ει-
κόνα και η πραγματικότητα,
σε σχέση με αυτήν που κα-

ταγγέλθηκε αρχικά μέσω αναρτή-
σεων φωτογραφιών στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, αναφορικά με
την κατάσταση της υγείας των
ζώων του κτηνοτρόφου από το
Ζερβοχώρι, που αντιμετωπίζει την
κατηγορία της κακοποίησης ζώων
και θα δικαστεί σε τακτική δικά-
σιμο.

Τουλάχιστον αυτό επισημαίνουν,
όχι μόνον συνάδελφοι του κτηνο-
τρόφου στην ευρύτερη περιοχή της
Παραμυθιάς και κάτοικοι της περιο-
χής, αλλά το βεβαιώνουν και κτη-
νίατροι, από την περιοχή, που
έχουν την εμπεριστατωμένη και κα-
λύτερη δυνατή γνώση για την κα-
τάσταση της υγείας των συγκεκρι-
μένων ζώων και γενικότερα για το
κοπάδι του συγκεκριμένου, όπως
όμως και για τα υπόλοιπα κοπάδια
της περιοχής. 

Για την ιστορία να σημειωθεί, ότι
στη μονάδα έγινε έλεγχος από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, που διαπίστωσε πως
τέσσερα από τα συνολικά 42 ζώα
του κτηνοτρόφου βρισκόταν σε
«κακή θρεπτική κατάσταση (υποσιτι-
σμένα), ενώ η θρεπτική κατάσταση
των άλλων ζώων κρίνεται ικανοποι-
ητική. Δόθηκαν οδηγίες για άμεση
χορήγηση συγκεκριμένης ποσότη-
τας και είδους, διατροφής στα ζώα
αυτά, ενώ σε 10 ημέρες θα γίνει
επανέλεγχος από κτηνίατρο της Π.Ε
Θεσπρωτίας.

Ο Θεόδωρος Χόβολος, κτηνίατρος
στην Παραμυθιά και πρώην Πρόε-

δρος του παραρτήματος Ηπείρου
του Συλλόγου Κτηνιάτρων, μιλώ-
ντας στο ITV έκανε λόγο για πρωτο-
φανείς παραδοξότητες της κοινω-
νίας σήμερα, που στοχοποιεί, όπως
ανέφερε, έναν αξιοπρεπέστατο βιο-
παλαιστή, που προσπαθεί να ζήσει
την οικογένειά του, συντηρώντας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
με τις δυνατότητες και τα μέσα που
διαθέτει, τα ζώα του.

«Για πρώτη φορά και εν μέσω μιας
βαριάς κρίσης της κτηνοτροφικής
παραγωγής της χώρας, που βάζει σε
αμφιβολία την οικονομική επιβίωση
χιλιάδων κτηνοτροφικών μονάδων
λόγω της εκτίναξης του κόστους
παραγωγής, έχουμε υπόδικο έναν
κτηνοτρόφο για κακοποίηση των
ζώων του. 

Αλίμονο, αν το παράδειγμα επε-
κταθεί και σε άλλα σημεία της ελ-
ληνικής υπαίθρου όπου σύμφωνα
με ανακοινώσεις των κτηνοτρόφων
υπάρχει μεγάλο και εντεινόμενο
πρόβλημα υποσιτισμού των ζώων
τους. Θα χαρακτηριστούν όλοι τους
κακούργοι», σημείωσε αρχικά ο κ.
Χόβολος για να προσθέσει πως η
παράμετρος αυτή, δείχνει και το χά-
σμα μεταξύ αστικής κοινωνίας και
ελληνικής υπαίθρου.

«Είναι αδύνατο για τον σημερινό
αλλοτριωμένο άνθρωπο των πό-
λεων να συνειδητοποιήσει τη φύση
και τις ιδιαιτερότητες της κτηνο-
τροφικής παραγωγής, την έννοια
του οικογενειακού αγροτικού μό-
χθου, τον τρόπο ζωής και επιβίωσης
στον αγροτικό χώρο και ακόμη πιο
δύσκολο να διαφοροποιήσει την
εκτατική και εκσυγχρονισμένη κτη-
νοτροφία από την παραδοσιακή
κτηνοτροφία, που βρίσκεται εκτός
εμπορικών κυκλωμάτων. Υπάρχει
μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός ιδιο-
κτήτη ζώου συντροφιάς που έχει

μια συναισθηματική σχέση με το
ζώο του και ενός μικρού κτηνοτρό-
φου που έχει μια βιωματική σχέση
με τα ζώα που εκτρέφει», τόνισε.

«Κάνουν πως δε βλέπουν
το δράκο…»

Αναφορικά με την κατηγορία της
κακοποίησης ζώων, ο κ. Χόβολος
τόνισε, ότι κάποιοι κάνουν, ότι δε
βλέπουν την πραγματικότητα, που
είναι τραγική, όπως επανειλημμέ-
νως έχει αναδειχθεί σε μεγάλες
κτηνοτροφικές παραγωγικές μονά-
δες της Ευρώπης, όπου δεκάδες χι-
λιάδες ζώα διαβιούν σε τραγική κα-
τάσταση, μέχρι να φτάσουν στο
τραπέζι του καταναλωτή.

«Αυτός είναι και ο «δράκος» που
κάποιοι κάνουν ότι δεν τον βλέπουν
την ίδια στιγμή που βάζουν στο μι-
κροσκόπιο μικρούς βιοπαλαιστές.
Αυτόν τον «δράκο» όμως, μπορεί να
τον αντιπαλέψει μόνο η οργανω-
μένη μικρής κλίμακα, τοπική παρα-
γωγή επωνύμων διατροφικών προϊ-
όντων. Αυτών που σε αφθονία μπο-
ρεί να προσφέρει η ελληνική ύπαι-
θρο. Προϊόντα που δεν θα διαγρά-
φουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για
να φτάσουν στο τραπέζι μας. Και
όμως. 

Ο ελληνικός πρωτογενής αγροτι-
κός τομέας, σταθερά υποβαθμίζεται
και ρημάζει κάτω από τις συγκεκρι-
μένες πολιτικές που συστηματικά
και διαχρονικά αυξάνουν τις εισα-
γωγές των βασικών διατροφικών
προϊόντων, υποβαθμίζουν την κτη-
νοτροφική και αγροτική παραγωγή
του τόπου και αλυσοδένουν την
χώρα, όλο και περισσότερο στην
“αυλή του κάστρου που μένει ο
δράκος”. 

Αλλά αυτό είναι ένα άλλο παρα-
μύθι», κατέληξε ο κ. Χόβολος
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Η κτηνοτροφική παραγωγή
και… οι παραδοξότητες

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

ΠΗΓΕ ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΙ ΤΣΑΝΤΑ

Άμεση σύλληψη στην Άρτα
για απόπειρα ληστείας

Συνελήφθη την Τετάρτη μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της
Άρτας από αστυνομικούς  του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας
ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματι-
κού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ληστείας. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ημεδαπός προσέγγισε ημε-
δαπή και αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να της αρπάξει την τσά-
ντα, ασκώντας μάλιστα σε βάρος της βία προκειμένου να κάμ-
ψει την αντίστασή της και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. 

Ύστερα από επιστάμενες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κα-
τάφεραν να τον εντοπίσουν άμεσα στην ευρύτερη περιοχή και
να τον συλλάβουν.  Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Άρτας. 

ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ

Συνελήφθη διωκόμενος 
για εγκληματική οργάνωση

Συνελήφθη την Τρίτη το πρωί στην Κακαβιά από αστυνομι-
κούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συ-
νεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου αλλοδαπός, ο
οποίος αναζητούνταν να συλληφθεί δυνάμει Διάταξης Εισαγ-
γελέως Εφετών Πατρών για τα αδικήματα της «συγκρότησης -
ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης» και «ιδιαί-
τερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών». 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ ότι

ο ΓΚΙΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΝΙΚΗΣ

το γένος ΚΑΛΑΝΤΖΗ που γεννήθηκε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

και κατοικεί στο ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και η

ΤΟΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ και της ΑΡΕΤΗΣ

το γένος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ που γεννήθηκε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

και κατοικεί στο ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ πρό-

κειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην

ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Μ
ε την παρουσίαση για τον Αύ-
γουστο στο facebook.com/
amiogr του ζεύγους εκθεμά-

των, ένα από το Αρχαιολογικό Μουσείο
και το άλλο από το Βυζαντινό Μουσείο
Ιωαννίνων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιω-
αννίνων ολοκληρώνει, μετά από 14 μή-
νες, την ψηφιακή θεματική έκθεση-
δράση «Λεπτομέρειες».

Όπως σημειώνεται, οι επιλογές του
Αυγούστου επιδιώκουν να σηματοδοτή-
σουν ακριβώς αυτήν την «απόληξη» της
επικοινωνίας των δύο κεντρικών μου-
σείων των Ιωαννίνων και της Ηπείρου με
το ευρύ κοινό για τη σημασία ποικίλων
λεπτομερειών που η αρχαιολογική προ-
σέγγιση αξιοποιεί στην τεκμηρίωση και
την ερμηνεία των υλικών καταλοίπων
και της πολιτισμικής ιστορίας και της
ζωής από τους προϊστορικούς χρόνους
έως τον 20ο αι.

Η «δεξίωση»
Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννί-

νων, η αρχαιολόγος-μουσειολόγος Σο-
φία Κίγκα έχει επιλέξει και σχολιάζει την
χαρακτηριστική απεικόνιση και τους ποι-
κίλους συμβολισμούς της χειραψίας
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, γνωστή ως
«δεξίωση», σε επιτύμβια ανάγλυφη
στήλη των ρωμαϊκών χρόνων. Το τυχαίο,
χωρίς άλλα συμφραζόμενα, εύρημα
προέρχεται από το Κάστρο των Ιωαννί-
νων (ακρόπολη Ιτς Καλέ) και εκτίθεται
στην Αίθουσα 7 - «Η Ήπειρος στη ρω-

μαϊκή εποχή».

Το δαχτυλίδι
Από το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων,

η αρχαιολόγος Ελένη Μίχου εστιάζει στο
θέμα φορητής εικόνας για την «Μνη-
στεία της Αγίας Αικατερίνης» και ειδικό-
τερα στην λεπτομέρεια της απεικόνισης
του δακτυλιδιού, που συμβολίζει το

όραμα του μυστικού αρραβώνα της με
το Χριστό, καθώς και στην ερμηνεία της
χρήσης του δακτυλιδιού στον υποσχε-
τικό κοινωνικό- θρησκευτικό θεσμό και
την πράξη- τελετή του αρραβώνα. Η ει-
κόνα, κατασκευασμένη από πολωνικό
εργαστήριο (15ος αι.), με υστερότερη,
δύο αιώνων, τοποθέτηση στη μονή  Γε-
νεσίου Θεοτόκου Δραμεσιών, στην κοι-
λάδα της Δωδώνης, εκτίθεται στην Αί-
θουσα Δ – «17ος αιώνας».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων,
τέλος, ευχαριστεί θερμά τους ψηφια-
κούς επισκέπτες των «Λεπτομερειών»
και τους προσκαλεί να «περιηγηθούν»
στις αναρτήσεις του Αυγούστου αλλά
και των προηγούμενων μηνών, που βρί-
σκονται στο σχετικό «Άλμπουμ» καθώς
και να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση
«Εχω μία απορία», η οποία αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της. Συγκεκριμένα: στο
e-mail leptomeries100@gmail.com όσοι
ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνουν
ερωτήματα που αφορούν στα εκθέματα
και την κάθε φορά λεπτομέρεια από την
«βιογραφία» τους και οι αρχαιολόγοι θα
ανταποκριθούν σε εύθετο χρόνο με πε-
ρισσότερες πληροφορίες.

Την ψηφιακή έκθεση και τη δράση επι-
κοινωνίας συντονίζει η Βαρβάρα Ν. Πα-
παδοπούλου, δρ αρχαιολόγος, Αναπλη-
ρώτρια Προϊσταμένη, και επιμελούνται
οι αρχαιολόγοι δρ Ελένη Κοτζαμποπού-
λου και Δήμητρα Παπαϊωάννου και ο
φωτογράφος Παναγιώτης Τσιγκούλης.

Από μία «δεξίωση», σε ένα δαχτυλίδι 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

Κατάργηση περιφερειακών
υπηρεσιών και τμημάτων
του ΕΟΠΥΥ 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την «αυθαίρετη
κατάργηση περιφερειακών υπηρεσιών και τμημάτων του
ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα», κατέθεσαν 43 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο
βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, με πρωτοβου-
λία του τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθού. 

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Κ. Μπάρκα, οι
αλλαγές αυτές στη διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ γίνονται
με βάση τον υπό έγκριση Οργανισμό  του, που προβλέ-
πει την κατάργηση 14 υφιστάμενων Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων (ΠΕΔΙ)  σε αντίστοιχους Νομούς της χώρας,
111 Τμημάτων και 5 Γραφείων. 

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, η  πρόταση της Διοίκησης  του ΕΟΠΥΥ για το
νέο  Οργανισμό έρχεται σε συνέχεια πρόσφατης  νομο-
θέτησης για την κατάργηση  της αυτοτελούς ελεγκτικής
υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), καθώς και για  την
«αναδιοργάνωση» του ΕΟΠΥΥ κατά τα πρότυπα των ιδιω-
τικών ασφαλιστικών εταιρειών υγείας. Θεωρούν ότι οι
περικοπές και συγχωνεύσεις διοικητικών δομών του ΕΟ-
ΠΥΥ εντάσσονται στο γενικότερο κυβερνητικό σχέδιο της
ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης και των αντί-
στοιχων φορέων (ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ) και  ρωτούν τον Υπουργό
Υγείας, πρώτον, αν θα επανεξετάσει τις προτεινόμενες
αλλαγές στη διοικητική δομή του ΕΟΠΥΥ, θέτοντας σε
διαβούλευση το σχέδιο ΠΔ με τους εργαζόμενους του,
ειδικά στην περιφέρεια, καθώς και με  τις εκπροσωπή-
σεις ασφαλισμένων, κοινωνικών εταίρων  και παρόχων
υγείας. Δεύτερον, αν θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο ότι
δεν θα καταργηθούν κρίσιμες διοικητικές δομές και υπη-
ρεσίες του ΕΟΠΥΥ σε όλη τη χώρα, με βάση ατεκμηρίω-
τες και αυθαίρετες εισηγήσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Συνεχίζεται σε όλο τον νομό Ιωαννίνων η εκστρατεία ενημέρωσης
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους κινδύ-
νους από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η προώθηση της
ιδέας του «οδηγού της παρέας». 

Πρόκειται για μια κοινή δράση του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων,
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και του Σωματείου Καφέ Μπαρ, Κέντρων
Διασκέδασης και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Ιωαννίνων «Παμβώ-
τις», η οποία ξεκίνησε στην πόλη των Ιωαννίνων τον Ιούλιο ενώ συ-
νεχίστηκε στην Κόνιτσα. 

Το διήμερο 13 και 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο και των ειδικότερων
σχεδίων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά τον εορτα-
σμό του Δεκαπενταύγουστου, η δράση πραγματοποιήθηκε σε περιο-
χές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε χω-
ριά του Μετσόβου και του Ζαγορίου. 

Επισημαίνεται ότι ο όρος «οδηγός της παρέας» χρησιμοποιείται για
το μέλος εκείνο της παρέας, που έχει συμφωνηθεί πριν από την έξοδο
ότι δε θα καταναλώσει αλκοόλ και θα φροντίσει στο τέλος να οδηγή-
σει όλους στο σπίτι τους με ασφάλεια.  

Κατά τη διάρκεια της δράσης διανέμεται συμβολικά ως αναμνηστικό
ένα μπρελόκ με το μήνυμα της συγκεκριμένης ενημερωτικής εκ-
στρατείας: «Ο οδηγός της παρέας δεν πίνει».  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Ο «οδηγός της παρέας» σε Ζαγόρι και Μέτσοβο
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ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Εξετάζεται η ενίσχυση 
των αμπελοκαλλιεργητών

Γ
ια την ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργη-
τών μέσω του Β’ πυλώνα της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, ο Σταύρος Καλο-

γιάννης, είχε καταθέσει Ερώτηση προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, μετά από συνεργασία που είχε με τον Β.
Αργύρη, Πρόεδρο της Συνεταιριστικής Οινο-
ποιίας Ηπείρου «Ζοίνος» και με αμπελοκαλ-
λιεργητές. 

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Γ. Στύ-
λιος, όπως τη δημοσιοποίησε ο Γιαννιώτης
βουλευτής, αρχικά αναφέρει τα σημαντικά μέ-
τρα που ήδη έχει λάβει η Κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργεια-
κής κρίσης και της πανδημίας του κορωνοϊού
στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα ο κ. Στύ-
λιος αναφέρει: 

«Από την έναρξη των αλλεπάλληλων κρί-
σεων που έχουν προκύψει και έχουν επηρεά-
σει τον πρωτογενή τομέα, η Κυβέρνηση έχει
σταθεί αρωγός: για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών της πανδημίας με παρεμβάσεις που
ξεπερνούν τα 600 εκατ. �, για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της κλιματικής κρίσης με πα-
ρεμβάσεις που άγγιξαν το ύψος των 370 εκατ.
� για την έγκαιρη, έγκυρη και πληρέστερη κά-
λυψη των ζημιών, ενώ για πρώτη φορά μετά
την κατάργησή του το 2016, ενεργοποιείται το
μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κα-
τανάλωσης, που για το 2022 έχει προϋπολογι-
στεί στα 60 εκατ. �. Η επιστροφή για το πρώτο
εξάμηνο 2022 έχει προγραμματιστεί για τον
Αύγουστο 2022. Επίσης, ενισχύουμε με πάνω
από 50 εκατ. � τους κτηνοτρόφους για τις ζω-
οτροφές με βάση το 2% του τζίρου ολόκληρης
της χρονιάς 2021, επεκτείνοντας μάλιστα την
εφαρμογή του Μέτρου και στους επαγγελμα-
τίες αγρότες που εγγράφηκαν στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως
τις 30 Ιουνίου 2022 και όχι τις 31 Δεκεμβρίου
2021, όπως ίσχυε αρχικά.»

Σχετικά με το θέμα της ενίσχυσης των αμπε-
λοκαλλιεργητών, ο Υφυπουργός αναφέρει:

«Για τη στήριξη των αμπελοπαραγωγών
λόγω της πανδημίας, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οι-
κονομικών, προχώρησε στην έκδοση αποφά-
σεων για την ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργη-
τών οινοστάφυλων, που αφορούν στο σύνολο
της ελληνικής επικράτειας. Όσον αφορά στην
ένταξη της αμπελοκαλλιέργειας στα μέτρα ενί-
σχυσης από τις επιπτώσεις της ενεργειακής
κρίσης μέσω του Β’ πυλώνα της ΚΑΠ, θα θέ-

λαμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή
γίνεται εκτίμηση επιπτώσεων και σύντομα θα
ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε περί-
πτωση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και η Κυβέρνηση εν συνόλω, λαμ-
βάνει υπ’ όψιν κάθε νέα πρόταση και μέσα από
μία ανοιχτή, δυναμική διαδικασία συνεχούς
επικοινωνίας και αναπροσαρμογής, προβαίνει
σε συνεχώς νέα μέτρα, αναλόγως της εξέλιξης
των γεγονότων».

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέ-
φερε: «Είναι πολύ θετικό ότι η Κυβέρνηση έχει
ήδη λάβει σημαντικά μέτρα ενίσχυσης των
αγροτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης, ενερ-
γοποιεί τις επόμενες ημέρες την επιστροφή
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ενισχύει
οικονομικά τους κτηνοτρόφους και πτηνοτρό-
φους για ζωοτροφές. Παράλληλα, εξετάζει το
αίτημα του κλάδου των αμπελοκαλλιεργητών
για περαιτέρω ενίσχυσή τους, μέσω του Β’ πυ-
λώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτή η
ενίσχυση θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο
τους αμπελουργούς του Νομού μας, οι οποίοι
τα τελευταία χρόνια ήρθαν αντιμέτωποι με
σειρά έκτακτων προβλημάτων. Από την
πλευρά μου παρακολουθώ το θέμα, συνεργά-
ζομαι με το Υπουργείο και τους αμπελοκαλ-
λιεργητές και είμαι στη διάθεσή τους για κάθε
περαιτέρω συνεργασία, με σκοπό τη στήριξη
και προώθηση της παραγωγής τους».

Ι
σχυρή σύσταση χρήσης της μάσκας ιδίως για τους ευά-
λωτους και όχι κάθετα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να
έχουμε από τον Σεπτέμβριο.
«Η αίσθησή μας, όμως, είναι ότι με τα εργαλεία που έχουμε

αυτή την στιγμή δεν θα χρειαστεί να πάμε σε μέτρα ή αυτά τα
μέτρα θα είναι μέτρα τα οποία θα είναι ήπιας μορφής. Δεν θα
είναι μέτρα, τα οποία ζήσαμε όλα αυτά τα δυο χρόνια που ου-
σιαστικά δημιουργούσαν συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης.
Η επιθυμία μας είναι να παραμείνουμε σε ισχυρές συστάσεις,
σίγουρα σε λογική με χρήση της μάσκας. Αλλά η επιβολή θα
είναι εκεί πέρα που είναι απολύτως απαραίτητο», τόνισε μι-
λώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας Θ.Πλεύ-
ρης.

Ο ίδιος είπε ότι θα υπάρχει ισχυρή σύσταση χρήσης της μά-
σκας και ειδικά για τον ευάλωτο πληθυσμό, «διότι πλέον είναι
χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πληθυσμός που κινδυνεύει πε-
ρισσότερο και από αυτόν τον πληθυσμό ουσιαστικά θα ζητάμε

να έχει και παραπάνω μέτρα προστασίας, να εμβολιαστεί τά-
χιστα. Ήδη λέμε αυτή τη στιγμή και το λένε και οι επιστήμο-
νες, κάθε φορά που συζητάμε, οι ευάλωτες ομάδες και οι
ομάδες άνω των 60 θα πρέπει να εμβολιαστούν τώρα».

Για τα εμβόλια ο Θ. Πλεύρης είπε πως οι φαρμακευτικές

Moderna και Pfizer είναι σε μία διπλή διαδικασία και πρό-
σθεσε: «Έχουνε εμβόλια που βρίσκονται στο τελικό στάδιο
για τη μετάλλαξη Όμικρον και έχουνε όμως και ακόμα πιο επι-
καιροποιημένα, που είναι οι κυρίαρχες υπομεταλλάξεις 4 και
5. Από εκεί και πέρα είναι εγκριτικές διαδικασίες και φάκελοι
που πρέπει να κατατεθούνε. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη
δυνατότητα σύντομα να έχουμε αυτά τα εμβόλια εντός του
έτους».

Όσον αφορά τα εμβόλια κατά της ευλογιάς των πιθήκων ο
Θ. Πλεύρης είπε: «Χθες παραλάβαμε 2.300 δόσεις περίπου,
ενώ παράλληλα είμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να παραλάβουμε και 100 θεραπείες. Θεωρού-
νται ότι είναι επαρκείς, βάσει των κρουσμάτων που έχουμε
και την άλλη εβδομάδα 23 Αυγούστου θα συνεδριάσει η Επι-
τροπή Εμβολιασμού σε συνεννόηση και με τον ΕΟΔΥ, προκει-
μένου να βγάλει τις προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος το
εμβόλιο».

1. Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για την ανάθεση του
έργου: «Ασφαλτόστρωση σε δρό-
μους της Δ.Κ. Ελεούσας».
2. Το έργο με τίτλο: «Ασφαλτό-
στρωση σε δρόμους της Δ.Κ.
Ελεούσας» συντίθεται από την
κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
με προϋπολογισμό 50.000,00€
χωρίς Φ.Π.Α.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια
προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας
www.zitsa.gov.gr.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπό-
δειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑ-
ΑΣΗΣΥ.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή).
6. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα:
29/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις:
02/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ. η
οποία θα διενεργηθεί από την Επι-
τροπή Διαγωνισμού.
7. Το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς, που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους παράγεται
από την ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του υποσυστήματος. Η οι-
κονομική προσφορά των διαγωνι-
ζομένων θα συνταχθεί και θα υπο-
βληθεί με το σύστημα των επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό για διάστημα δέκα
(10) μήνες, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήματος. Για τη συμ-
μετοχή στην παρούσα διαδικασία
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγ-
γραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-

στημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακο-
λουθώντας τη διαδικασία εγγρα-
φής.
10. Αν για λόγους ανωτέρας βίας
ή για τεχνικούς λόγους δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί κα-
μία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποι-
αδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η από-
φαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρο-
νικά στους προσφέροντες, πέντε
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέ-
ρες πριν τη νέα ημερομηνία, και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ-
χής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο
του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή
η αποσφράγιση των προσφορών ή
δεν υποβληθούν προσφορές, μπο-
ρεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα
γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδι-
κασία» σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε δημόσια έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων.
Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα που είναι εγκατεστημένα
στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών, δι-
καίωμα συμμετοχής έχουν τα εγ-
γεγραμμένα στο Μητρώο Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και εφό-

σον ανήκουν στην Α1 τάξη και
άνω.
Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρή-
σεις της κατηγορίας Έργων ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑΣ που είναι γραμμένες στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτή-
των 
12.2  Οικονομικός φορέας συμμε-
τέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέ-
λος ένωσης.
12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ-
θρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)
του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν σε συ-
γκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περί-
πτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξα-
σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μο-
ναδικού φορολογικού μητρώου
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
13. Λόγοι αποκλεισμού. Σύμφωνα
με το άρθρο 73 του 4412/2016 και
το άρθρο 22 της Διακήρυξης. 
14.  Η συνολική προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου, ορίζεται σε δια-
κόσιες σαράντα (240) ημερολο-
γιακές ημέρες, από την ημερομη-
νία υπογραφής και πρωτοκόλλη-
σης της σύμβασης.
15. Για τη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομι-
κούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων ευρώ
(1.000,00€), χρόνου ισχύος δέκα
(10) μηνών και τριάντα ημερών
από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών.
16.  Το έργο με τίτλο: «Ασφαλτό-
στρωση σε δρόμους της Δ.Κ.
Ελεούσας» χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας και
περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα και στον προϋπολογισμό
του Δήμου Ζίτσας του έτους
2022, με την ένδειξη: Κ.Α.
30.7323.271 
17. Δεν προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής στον Ανάδοχο.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Αναθέ-
τουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ζί-
τσας με το αρμόδιο όργανο του,
την Οικονομική Επιτροπή. 

Ελεούσα,    04   /  08  / 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 10822       04/08/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου:
«Ασφαλτόστρωση σε δρόμους της Δ.Κ. Ελεούσας»

Έργο: Ασφαλτόστρωση σε δρόμους
της Δ.Κ. Ελεούσας 
Χρηματοδότηση: Πιστώσεις Δήμου Ζίτσας
Προϋπολογισμός: 62.000,00€  CPV: 45233123-7

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ

Ισχυρή σύσταση χρήσης της μάσκας από Σεπτέμβριο
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«Επιστροφή» στις ημέρες του 2019

«Ε
πιστροφή» στις ημέρες του 2019 με τις χιλιάδες επι-
σκέπτες της πόλης και της περιοχής να επιβιβάζονται
στα καραβάκια για το Νησί ή να περιμένουν υπομο-

νετικά τη σειρά τους, για να έρθει το επόμενο στον προβλήτα,
ζουν τον Αύγουστο οι λεμβούχοι. 

Η αυξημένη τουριστική επισκεψιμότητα της περιοχής έδωσε
μία τεράστια οικονομική ανάσα στους επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με τον τουρισμό στο Νησί, όπως όμως και στους λεμ-
βούχους, με τα καραβάκια να πηγαίνουν και να επιστρέφουν γε-
μάτα από το Νησί. Η κίνηση μάλιστα, όπως ανέφερε ο Άρης Λι-
ούμπος, πρόεδρος της ΤΚ Νήσου χωρίς να υπάρχουν συγκεκρι-
μένα μετρήσιμα και ολοκληρωμένα στοιχεία, φαίνεται πως είναι
ακόμη καλύτερη και από το 2019, κάτι που έχει χαρίσει πολλά
χαμόγελα στους Νησιώτες και όχι μόνο. «Έχουμε επιστρέψει
πράγματι με αυτήν την έννοια στο 2019 και τολμώ να πω, ότι εί-
ναι και λίγο καλύτερη η εικόνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέ-
πτες έλληνες και ξένοι που έρχονται είτε με γκρουπ είτε μεμο-
νωμένα και όλο αυτό δημιουργεί μία ευχάριστη εικόνα και αι-
σιοδοξία, όχι μόνο για το Νησί, αλλά και για την πόλη γενικό-
τερα. Η πόλη μας εξαρτάται από τον τουρισμό και αυτό θα πρέ-
πει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, ώστε να κάνουμε προ-
σεκτικές κινήσεις που θα μας βοηθήσουν και θα φέρουν περισ-
σότερο κόσμο στην περιοχή», ανέφερε ο κ. Λιούμπος.

Δε συμφωνούν (όλοι) με την αύξηση
του εισιτηρίου

Η μεγάλη άνοδος της τιμής του πετρελαίου ωστόσο τους
προηγούμενους μήνες, δημιούργησε προβληματισμό στους
λεμβούχους, κάποιοι εκ των οποίων με επιστολή τους προς την
αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Ηπείρου, αιτήθηκαν την
αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στα καραβάκια. Το εισιτήριο κο-
στίζει 2 ευρώ για κάθε μετακίνηση από και προς το Νησί, ενώ
υπάρχει και μειωμένη τιμή για τους μόνιμους κατοίκους της πό-
λης. Παρότι όμως, η ίδια τιμή διατηρείται από το 2010, είναι γε-
γονός, ότι αρκετοί είναι εκείνοι που και στο παρελθόν και πρό-
σφατα διαμαρτύρονται, πως το κόστος είναι μάλλον υπερβο-
λικό για μία τετραμελή οικογένεια, που θα πρέπει για παρά-
δειγμα να ξοδέψει μόνο για τη μετακίνηση από και προς το Νησί
16 ευρώ. 

Φαίνεται όμως, ότι κάποιοι λεμβούχοι έχουν διαφορετική
άποψη και γι’ αυτό υπέβαλαν αίτηση στην Περιφέρεια Ηπείρου
για να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του εισιτη-
ρίου. Μπορεί στην Περιφέρεια Ηπείρου να δεσμεύτηκαν, ότι θα
εξετάσουν το αίτημα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πρό-

ταση και εισήγηση, αυτή θα συζητηθεί στο περιφ. συμβούλιο,
ωστόσο ο κ. Λιούμπος με δηλώσεις του, επιβεβαίωσε τη διά-
σταση απόψεων που υπάρχει και μεταξύ των λεμβούχων.

«Ακολουθούμε μία συγκεκριμένη στρατηγική στην τιμολο-
γιακή πολιτική από το 2010, όπου ισχύουν οι σημερινές τιμές.
Περάσαμε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, τα Μνημόνια, την παν-
δημία και αντέξαμε, επιλέγοντας να μην κάνουμε καμία αύξηση
στο εισιτήριο, γιατί αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες των πολι-
τών, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά
την έναρξη της πανδημίας, με τέτοια ικανοποιητική κίνηση, δε
νομίζω, ότι πρέπει να συζητάμε για αύξηση του εισιτηρίου, αλλά
να διατηρήσουμε τις ίδιες τιμές», ανέφερε ο κ. Λιούμπος.

Σκέψεις για εισιτήριο «πακέτο»
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από

το συγκεκριμένο αίτημα λεμβούχων που υποβλήθηκε στην Πε-
ριφέρεια για αύξησης της τιμής του εισιτηρίου, έχει πέσει στο
τραπέζι και η σκέψη για τη δυνατότητα έκδοσης και διάθεσης
στους πολίτες ενός εισιτηρίου, με μειωμένη τιμή, που θα μπο-
ρεί να καλύπτει ταυτόχρονα, το κόστος και της μετακίνησης και
του εισιτηρίου στο Μουσείο Αλή Πασά και προεπαναστατικής
περιόδου. 

ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Μέτρα αντιμετώπισης 
υψηλών θερμοκρασιών 
και καύσωνα

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα ο Δή-
μος Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι την Πέμπτη και την Πα-
ρασκευή 18 και 19 Αυγούστου θέτει στη διάθεση των πο-
λιτών τους εξής κλιματιζόμενους χώρους:

Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου «ΠΑΝΘΕΟΝ», 10:00-
18:00.

Αίθουσα ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας κατά τις ώρες λειτουργίας
της.

Αίθουσα εκδηλώσεων Συβότων, 10:00-18:00.
Αίθουσα ΚΑΠΗ Πέρδικας,10:00-18:00.
Αίθουσα ΚΑΠΗ Πλαταριάς, κατά τις ώρες λειτουργίας

της.
Αίθουσα ΚΑΠΗ Μαργαριτίου, κατά τις ώρες λειτουργίας

της.
Για την καλύτερη προστασία και προφύλαξη από τον

επερχόμενο καύσωνα, υπενθυμίζει
Να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο και να παραμέ-

νετε σε σκιερά και δροσερά μέρη.
Να ντύνεστε ελαφρά, με ανοιχτόχρωμα και άνετα

ρούχα.
Να φοράτε γυαλιά ηλίου και καπέλο.
Να αποφεύγετε τη βαριά σωματική εργασία και άσκηση.
Να τρέφεστε με μικρά και ελαφρά γεύματα, προτιμώ-

ντας λαχανικά και φρούτα και αποφεύγοντας τις λιπαρές
ουσίες.

Να καταναλώνετε άφθονα υγρά και πολλούς χυμούς,
αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη ποτά.

Να αποφεύγετε τις άνευ σοβαρού λόγου, μετακινήσεις
κατά τις θερμές ώρες (12.00-16.00).

Οι παραλίες της περιοχής μας αποτελούν ιδανικά σημεία
ανακούφισης από την αποπνικτική αίσθηση του καύσωνα.

Σε περίπτωση θερμοπληξίας καλείτε άμεσα το 166. 

Γ. Παπανδρέου 78 Ιωάννινα - ΤΗΛ. 2651073166 Δέχεται μόνο με ραντεβού
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος 
ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΙMUS ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η Meeting Point HELLAS μεγαλώνει!

Αναζητούμε να προσλάβουμε άτομα, για τη σεζόν 

καλοκαίρι 2022, για τα ξενοδοχεία μας στη ΚΕΡΚΥΡΑ:

• Καμαριέρες

• Σερβιτόρους/Σερβιτόρες

Meeting Point HELLAS is growing!

We are currently recruiting, for the summer season 2022,

for the following positions in CORFU:

• Maids

• Waiters/Waitresses

Εάν ενδιαφέρεστε παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό

σας / If you are interested please send your CV: 

hr.hellas@mphotels.com

Γιώργος 
Μακρίδης
Δημήτρης 

Τζαχρήστας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λυκείου

Επαναληπτικά Θέματα

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

Παρουσιάστηκε το «Γενεαλογικό δέντρο Βροσινιωτών»
Εκδήλωση για το νέο βιβλίο του Προέδρου της Κοινότητας Βροσίνας, Δημ. Βούρδα 

Με φόντο το επιβλητικό μονότοξο γε-
φύρι της Βροσίνας, στον Ζαλογγίτικο πο-
ταμό πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πα-
ρουσίασης του βιβλίου του Προέδρου της
Κοινότητας Δημητρίου Βούρδα με τίτλο: «
Γενεαλογικό Δέντρο Βροσινιωτών».

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυνε ο
Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος, ενώ την
παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο Τάσος Βα-
σιλείου συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγ-

γραφέας βιβλίων και τέως αντιδήμαρχος
Μολοσσών. «Στηρίζουμε τέτοιες προσπά-
θειες γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους νε-
ότερους να δεθούν και να γνωρίσουν την
πατρογονική τους γη και στους παλαιότε-
ρους να ταξιδέψουν νοερά στον τόπο που
μεγάλωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Δήμαρχος Ζίτσας ενώ έκανε ειδική μνεία
στην προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής
λέγοντας: «όταν υπάρχει διαδημοτική συ-

νεργασία προχωράμε σε παρεμβάσεις που
προβάλουν και αναδεικνύουν μνημεία τα
οποία αποτελούν σημεία αναφορά για τον
τόπο». 

Ο συγγραφέας προλογίζοντας την εκδή-
λωση, ευχαρίστησε τον Δήμο Ζίτσας για τη
στήριξη στην έκδοση της συγγραφικής του
προσπάθειας, καθώς και τον ομιλητή, αλλά
και  τους παρευρισκόμενους στην εκδή-
λωση για την τιμή που του επιφύλασσαν.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης
Γαρδίκος,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννα
Καλογήρου και Κώστα Λεοντίου, Πρόεδροι
Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας, αλλά και του
όμορου Δήμου Φιλιατών, ο πρώην Πρόε-
δρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος Γιώργος Οικονόμου και κάτοικοι
των γύρω οικισμών.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ο/η οποίος/α
να έχει αποκτήσει τον τίτλο σπουδών του/της την
προηγούμενη τριετία, για εργασία πλήρους απα-
σχόλησης στο τεχνικό γραφείο Π5 στα Ιωάννινα. 
Απαιτείται γενική γνώση υπολογιστών (word, ex-

cel) καθώς και γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad. 
Επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί.
Πληροφοριες: Μαγδαλένα Πανταζή/ τηλ:6974999241

Ενοικιάζεται κατάστημα από 350-400 τμ με δύο εισόδους. Η μία
είσοδος είναι από την οδό Σούτσου και η άλλη από την οδό Το-
σίτσα (υπάρχει και ακάλυπτος χώρος). Τηλέφωνο επικοινωνίας
2651021419

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τ.μ. στην Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου, δίπλα από τα wellcome. Καινούργιο, πρώτος όροφος αιρ-
κοντίσιον και καλοριφέρ 300 ευρώ μηνιαίως. Τηλ: 6948121272,
6945077170.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 40 τ.μ. 260 ευρώ μηνιαίως. Νέα
Ζωή, έναντι αεροδρομίου. Τηλ. 6945077170, 6948121272

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυο ατομα, για τη στελέχωση δυο θέσεων γραμ-
ματέων δικηγορικού γραφείου στα Ιωάννινα. Απαραίτητα προ-
σόντα: καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: asprouliad@gmail.com

ΠΕΡΑΜΑ – Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα lux περίπου 70 τ.μ. Τη-
λέφωνο: 6945077170

ΠΕΡΑΜΑ – Πωλείται μονοκατοικία 105 τ.μ. με αγρόκτημα 6
στρεμμάτων. Τιμή εφορίας. Τηλέφωνο: 6945077170

ΠΕΡΑΜΑ – Οικόπεδο 700 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,8 συν
600 τ.μ. από τον Δήμο που είναι εφαπτόμενο τμήμα. Ευκαιρία
λόγω ανάγκης. Και δεύτερο κτήμα μπροστά στο νέο σχέδιο
2.200 τ.μ. λόγω ανάγκης «μετανάστης». Τηλέφωνο: 6948121272

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Πωλείται στο κέντρο της πόλης κοντά στο Άλσος
διαμέρισμα πολυτελείας 130 τ.μ. Τηλέφωνο: 6948121272

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30m2 στον 3ο όροφο, πλήρως ανα-
καινισμένη, επιπλωμένη κι εξοπλισμένη* στο κέντρο της Αθή-
νας (περιοχή Νεάπολη Εξαρχείων - Λόφος Στρέφη) κοντά στο
Πεδίο του Άρεως. Η γκαρσονιέρα είναι διαθέσιμη από τον Ιού-
λιο και είναι ιδανική για φοιτητή/τρια ή εργαζόμενο/η αφού δια-
θέτει όλη την οικοσκευή. (*κουζινάκι, ψυγείο, πλυντήριο, κε-
ντρική θέρμανση, θερμοσίφωνα, κλιματισμό, μπαλκονάκι - χα-
μηλά κοινόχρηστα!) 400€/μήνα
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6977531515   

Πανηγύρι στο Κεράσοβο στις 20 Αυγούστου
Το Τοπικό και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κερασόβου Πωγωνίου και η Αδελφότητα Κερασο-

βιτών Πωγωνίου Ηπείρου διοργανώνουν παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 20 Αυγούστου στις
12.30 στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου με
τη Θεία Λειτουργία και θα συνεχιστεί το μεσημέρι με τα πατροπαράδοτα έθιμα της επαρχίας, την
ομαδική συνεστίαση, με παραδοσιακά φαγητά και σπεσιαλιτέ τον περίφημο “καβρουμά”, σε συν-
δυασμό ένα δωρεάν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακή ορχήστρα των Δημήτρη
Ζιάγκα και Δημήτρη Τότσικα αντίστοιχα, σε αυθεντικά Πωγωνήσιο περιβάλλον. 



Την Τετάρτη 10 Αυγούστου έγινε η συναυλία ηπειρώτικης μου-
σικής με τίτλο «Αντάμωμα Καλλιτεχνών Παραδοσιακής Μουσικής
Ηπείρου» στο υπαίθριο θέατρο «Άγγελος Κίτσος» στο Μονοδένδρι
Ζαγορίου. Τη συναυλία διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης
Μουσικής (ΔιΚΗΜ), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου,
τον Δήμο Ζαγορίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κήπων Ζαγορίου
«Η Μπάγια», ενώ τελούσε υπό την Αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συ-
νομοσπονδίας Ελλάδας.

Το αντάμωμα 30 νέων οργανοπαικτών και 20 τραγουδιστών, συ-
μπεριλάμβανε σκοπούς και τραγούδια 16 ιδιωμάτων ολόκληρης
της Ηπείρου καθώς και πολυφωνικά τραγούδια από την ιδιαίτερη
μουσική παράδοση του Πωγωνίου. Στο Αντάμωμα συμμετείχε χο-
ρευτικά το Λύκειο Ελληνίδων φορώντας παραδοσιακές φορεσιές
από την συλλογή.

Κατά την διάρκεια της συναυλίας έγινε και η παρουσίασης της
ομώνυμης συλλεκτικής συλλογής από 92 τραγούδια που ηχογρα-
φήθηκαν τον Απρίλιο του 2022 από τους ίδιους καλλιτέχνες. Η
συλλογή είναι διαθέσιμη για αγορά από το ΔιΚΗΜ.

Παρέστησαν η βουλευτής Μερόπη Τζούφη, ο Δήμαρχος Ζαγο-
ρίου Γιώργος Σουκουβέλος, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ζα-

γορίου, ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Μάκης
Κιάμος, οι αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου Οδυσσέας Πότσης και Αγνή
Νάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, εκ-
πρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και πολιτιστικών συλλόγων. 
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Στις 18 Αυγούστου η καλοκαιρινή γιορτή στην Κιβωτό 
Την Πέμπτη 18 Αυγούστου στις 18.30 στον προαύλιο χώρο του Σπιτιού Φιλοξενίας Παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου στην
Πωγωνιανή, πραγματοποιείται η καλοκαιρινή γιορτή της Κιβωτού του κόσμου.  Η Κιβωτός και ο πατέρας Αντώνιος απευ-
θύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους φίλους, υποστηρικτές και συμπαραστάτες να δώσουν το «παρών» σε αυτήν την ξε-
χωριστή γιορτή στην Πωγωνιανή, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι μπορούν να ενισχύσουν το έργο της Κιβωτού με τις
δωρεές τους και με διάφορους άλλους τρόπους. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 26570 31005-6. 

£

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

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

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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Aρλέτος Ηλίας
Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα

• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

Car Service

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

Διαγωνισμός Ηπειρώτικης
πίτας στην Κοσμηρά

Ένας τόπος
είναι οι γεύσεις
του. Η Ήπειρος
είναι συνυφα-
σμένη με τη
γεύση του τρα-
γανού φύλλου
της πίτας
ανοιγμένο με
μαεστρία χρη-
σιμοποιώντας
το βεργί. Αυγά,
τυρί, γάλα, λά-
χανα, κρέας με
ρύζι ή τραχανά
ήταν τα παρα-
δοσιακά που
έκαναν τη γέ-
μιση. 

Τώρα προ-
στέθηκαν κι-
μάς, πιπεριές,
κολοκύθι, κο-
τόπουλο και
ένα σωρό άλλα γευστικά. Αλμυρή ή γλυκιά η πίτα ανήκει
στα Γιάννενα και η Κοσμηρά την γιορτάζει στον 19ο Δια-
γωνισμό Ηπειρώτικης Πίτας, που διοργανώνει η Φιλοπρό-
οδος Κίνηση Κοσμηράς στις 19 Αυγούστου στις 21.00 στον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. 

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στον δια-
γωνισμό, φέρνοντας την πίτα τους, που θα βαθμολογη-
θεί από επαγγελματίες. Θα ακολουθήσει γλέντι με τον
Αποστόλη Μετσοβίτη στο κλαρίνο και τον Γιώργο Πα-
τσούρα στο τραγούδι.
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συγχρονη φανοποιϊα - καλιμπρα
καντζελησ παυλοσ

ευαγορα παληκαριδη & αντωνη σαμαρακη κατω νεοχωροπουλο ιωαννινα
Τηλ. Οικίας: 2651043022 Κιν.: 6944922690
E-mail: fanopoieio kantzelispaylos.woedpress.com

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, από 22 Αυγούστου έως και 2
Σεπτεμβρίου, σε εφαρμογή του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας θα
παραμείνει κλειστή για το κοινό της προκειμένου να προβεί στον
έλεγχο του υλικού, καθώς επίσης και στην ετήσια τακτοποίηση, κα-
θαρισμό και απολύμανση τόσου του υλικού όσο και του χώρου του
κτηρίου της Βιβλιοθήκης, όπως ανακοίνωσε. 

Επισημαίνεται ότι «οι εργασίες αυτές είναι απολύτως απαραίτη-
τες, λόγω του μεγάλου όγκου τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στη
συλλογή της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής  Ιστορικής Βιβλιοθήκης
Ιωαννίνων και, κυρίως, λόγω του μεγάλου αριθμού παλαιοτύπων,

που απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση και καθαρισμό, προκειμένου
να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση. 

Οι υπάλληλοι, πλην των εχόντων κανονική άδεια, βρίσκονται στην
υπηρεσία και, παράλληλα, με τις διοικητικές και οικονομικές εργα-
σίες, πραγματοποιούν τις απαραίτητες βιβλιοθηκονομικές εργασίες».

Οι επιστροφές των βιβλίων μπορούν να γίνονται κανονικά, στη
θυρίδα επιστροφής των βιβλίων (διπλά στην Κεντρική Είσοδο), και οι
ανανεώσεις των δανεισμών τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα Γραμμα-
τείας (2651 0 72863 & 2651 0 83446), καθ’ όλη τη διάρκεια που η Βι-
βλιοθήκη παραμένει κλειστή για το κοινό.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Κλείνει για 10 ημέρες η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη

ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ

Αντάμωμα καλλιτεχνών Παραδοσιακής Μουσικής 
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Όλο και πιο κοντά έρχεται το 6ο Castle Rock Festival.
Διοργανώνεται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ιωαννιτών στις 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Για φέτος, guest star είναι
το συγκρότημα e Big Deal, που θα εμφανιστεί στις 6
Σεπτεμβρίου, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι:

- Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, 21:00
Κινητή Μουσική Σκηνή
Stuart Craig Band
Η Κινητή Μουσική Σκηνή διασχίζει τις οδούς Δωδώνης, Αβέρωφ
και καταλήγει στην πλατεία Μαβίλη.

- Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, 22:00 – 23:45.
Ioannina  Rocking  the City
Μουσικοί από την πόλη μας και όχι μόνο παρουσιάζουν ένα
πρόγραμμα με κλασικά ροκ τραγούδια στην Πλατεία Μαβίλη.
Συμμετέχουν 50 μουσικοί.

23:45: Άφιξη Κινητής Μουσικής Σκηνής. Rock party με τη
συμμετοχή όλων των μουσικών και της Stuart Craig Band και
ακολουθεί συναυλία με όλους τους μουσικής, τόσο της πλατείας
όσο και της κινητής μουσικής σκηνής.

Παράλληλα, Rockarolla, στις 21:00. Rock βαρκαρόλα στην
Παμβώτιδα με τους Casting Mules.

- Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου
Ioannina Rock City, στον Αύλειο Χώρο του Πολιτιστικού
Πολυχώρου «Δ. Χατζής»
Alternative scene
Συμμετέχουν:
Sliver, 19:30- 20:00
Marios Katsanos & e Mystic Libraries, 20:15 – 20:46

Cherry Ties, 21:00 – 21:30
Moses Remax, 21:45-22:30
Ushala, 22:45-23:30
Elephant, 23:45-12:30

Την ίδια μέρα, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στον Αύλειο Χώρο του
Μουσείου Αργυροτεχνίας
Women in Power Rock
En-Stigma, 19:30 – 20:00
Spellbound, 20:15 - 20:45-
Ask Tomorrow, 21:00- 21:30
Neperia, 21:45-22:30
Delusion, 22:45-23:30
Special Guests: e Big Deal, 23:45-12:30

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων.

- Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, στον Αύλειο Χώρο του
Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δ. Χατζής»
Ioannina Rock City
Hard and Heavy
Συμμετέχουν:
Edouarth, 19:30 – 20:00
Red Dice, 20:15- 20:45
Lion Eye, 21:00-21:30
Bloodvault, 21:45- 22:30
K2, 22:45-23:30
One Step over the Egde, 23:45-12:30

Επίσης, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00, στον Αύλειο
Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας: 80’s Stardust.
Party ΜΕ 80’s Pop - Rock με τον Γιώργο Γάκης & τους Trouble-
makers και DJ’s της ιστορικής disco Taiga.
Η βραδιά πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

ΜΕ ΦΟΥΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Έρχεται πιο κοντά το 6ο Castle Rock Festival

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, δυο μέρες μετά τις παρα-
στάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, παρουσιάζε-
ται στα Γιάννενα η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευρι-

πίδη , στο Θέατρο της ΕΗΜ (21.00). 
Μια παράσταση σε σκηνοθεσία  Θέμη Μουμουλίδη, ο
οποίος επιστρέφοντας για τρίτη φορά στην «Ιφιγένεια εν
Αυλίδι», επιχειρεί να επανατοποθετήσει τα όρια, αναδει-
κνύοντας την εφιαλτική σχέση της τραγωδίας του Ευριπίδη
με την δυστοπία της εποχής μας. 

Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Μαρία Πετεβή, μια από τις ση-
μαντικότερες εκπροσώπους της νεότερης γενιάς ηθοποιών.
Αγαμέμνων ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Κλυταιμνήστρα η
Ιωάννα Παππά, Μενέλαος ο Άκης Σακελλαρίου, Αχιλλέας ο
Γιώργος Χρυσοστόμου. 

Στους ενοποιημένους, για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας,

ρόλους του Πρεσβύτη και των Αγγελιοφόρων , ο Παντελής
Δεντάκης.

Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι στα Γιάννενα
Σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 
στο θέατρο της ΕΗΜ

Εισιτήρια
- Προπώληση:  viva.gr
- Σημεία προπώλησης:
Ticketsioannina Κιόσκι πλατείας, Βιβλιοπωλείο Αναγνώ-
στης, Πυρσινέλλα 11, 
Βιβλιοπωλείο Χαρτέξ, Πλ. Δημοκρατίας 13, Τιμές εισιτη-
ρίων 20 ευρώ (κανονικό)
17 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ).
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Το «Μάθημα Ιστορίας» το έργο του πολυ-
βραβευμένου συγγραφέα Σάκη Σερέφα που

ανεβαίνει από το Δημοτικό Θέατρο Ιωαννίνων
σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Πετρόπουλου συ-
νεχίζει την περιοδεία του. 
Το «Μάθημα Ιστορίας»  εμπνέεται από την Μι-
κρασιατική καταστροφή και ψηλαφίζει τις έν-
νοιες της ιστορικής μνήμης, του πολέμου και
της προσφυγιάς. Με αφορμή, λοιπόν, ένα ιδιό-
τυπο μάθημα ιστορίας, το θεατρικό έργο του Σ.
Σερέφα μεταφέρει στο παρόν το ιστορικό γεγο-
νός της Μικρασιατικής καταστροφής με όσες

κωμικές αλλά και δραματικές στιγμές μπορεί να
επιφέρει η σύγκρουση της ιστορίας με το σή-
μερα.
«Πότε αρχίζει κανείς να είναι πρόσφυγας; Το να
είσαι πρόσφυγας είναι μια ιδιότητα ή μια ψυχο-
λογική κατάσταση;»
«Ο καθένας μπορεί να πάθει προσφυγιά κατά τη
διάρκεια του βίου του, να ξεριζωθεί από τον
τόπο του ή από τον ίδιο του τον εαυτό, τις επι-
θυμίες του, τα όνειρα του….
Η ταυτότητα παράστασης:
Σκηνοθεσία : Δημήτρης Πετρόπουλος

Σκηνικά-Κοστούμια : Μαρίνα Κωνσταντινίδου 
Μουσική : Γιάννης Μαθές 
Φωτισμοί : Παναγιώτης Μανούσης 
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Κεβρεκίδου 
Ηχητική κάλυψη: Δημήτρης Καραγιώργος
Χειρισμός φωτισμού : Δημήτρης Νικολάου 
Τεχνικοί : Θανάσης Ζιάβρος, Λευτέρης Καρα-
μανωλάκης
Πρωταγωνιστούν : Αφροδίτη Αθανασιάδου,
Χρήστος Χρήστου
Ζωντανή μουσική επί σκηνής : Γιάννης Μαθές.

Οι παραστάσεις
Το πρόγραμμα παραστάσεων της τρέχουσας
εβδομάδας : 
Τρίτη 16 Αυγούστου - Παραμυθιά (Θέατρο Κα-
τασκήνωσης)
Τετάρτη 17 Αυγούστου – Καλέντζι (Δήμος Βο-
ρείων Τζουμέρκων)
Πέμπτη 18 Αυγούστου – Νέα Κερασούντα (Δή-
μος Ζηρού)
Κυριακή 21 Αυγούστου – Πηγές (πλατεία) (Δή-
μος Καραϊσκάκη).

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ

Το «Μάθημα Ιστορίας» συνεχίζει την περιοδεία

Ένα από τα πιο σπαρακτικά έργα του
παγκόσμιου θεάτρου σκηνοθετούν το
καλοκαίρι ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο

Μανώλης Δούνιας, σε μια  παράσταση που
θα περιοδεύσει στα ανοιχτά θέατρα της Αθή-
νας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Ακολουθώντας το πρότυπο των τριών υπο-
κριτών της αρχαίας τραγωδίας, όλα τα πρό-
σωπα του δράματος  θα παιχτούν από τρεις
ηθοποιούς: την Αθηνά Μαξίμου, τον Αιμίλιο
Χειλάκη, και τον Αναστάση Ροϊλό. 
Η Γιώτα Νέγκα και η Μυρτώ Αλικάκη ανα-
λαμβάνουν τον ρόλο των κορυφαίων του
Χορού που αποτελείται από τους: Πετρίνα
Γιαννάκου, Μάιρα Γραβάνη, Αλεξάνδρα
Δρανδάκη, Γιώργος Ζυγούρης, Ελευθερία

Κοντογεώργη, Εριέττα Μανούρη, Βασίλης
Μπούτσικος, Γιώργος Νούσης, Δάφνη Στα-
θάτου. Το εμβληματικότερο ίσως έργο της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας θα παρου-
σιαστεί σε καινούρια μετάφραση του Γιώρ-
γου Μπλάνα και με πρωτότυπη ζωντανή
μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Τα σκη-
νικά και τα κοστούμια υπογράφει η Εύα Νά-
θενα, την κίνηση επιμελείται η Πατρίσια
Απέργη και τους φωτισμούς ο Νίκος Βλασό-
πουλος. 
Ώρα έναρξης : 9.00 μμ
Τιμές εισιτηρίων : 20 € & 17 € (φοιτητικό,
άνεργοι, ΑΜΕΑ)
Προπώληση : VIVA.GR & ΤΑΜΕΙΟ  ΘΕΑ-
ΤΡΟΥ 

Στο θέατρο της ΕΗΜ η «Μήδεια» του Ευριπίδη
στις 29 Αυγούστου

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου η «Αντιγόνη» στα Γιάννενα

Το έργο «Η γυναίκα της Ζάκυθος» του
Διονυσίου Σολωμού , θα παρουσιαστεί  την
Πέμπτη  18 Αυγούστου στις 21.00  στο Ρωμαϊκό
Ωδείο Νικόπολης.
Την παράσταση διοργανώνει  ο Δήμος Πρέβεζας
σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πρέβεζας και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Σκηνοθέτης και ερμηνευτής είναι ο Νίκος
Καλαμό ο οποίος θα υποδυθεί τον ιερομόναχο
Διονύσιο  που  βιώνει την πολιορκία του
Μεσολογγίου το 1826.

ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΑΜΟ

Η «Γυναίκα της 
Ζάκυθος» στο Ωδείο
της Νικόπολης 

Με διπλό ιστορικό sold out  και αγγίζοντας τα 17.000 εισι-
τήρια η «Αντιγόνη» γίνεται η πιο πετυχημένη παράσταση
της 10ετίας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και συ-

νεχίζει με τεράστια επιτυχία την περιοδεία της στην Αθήνα και σε
όλη την Ελλάδα.
Η παράσταση παρουσιάζεται την Παρασκευή 26 Αυγούστου στο
Θέατρο ΕΗΜ στα Ιωάννινα, σε παραγωγή του Πολιτιστικού ορ-
γανισμού «Λυκόφως».
Μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της σοφόκλειας αντιπολε-
μικής τραγωδίας με ένα ανατρεπτικό πρωταγωνιστικό καστ. Αντι-
γόνη η Έλλη Τρίγγου. Κρέοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης. Και ο Ιε-
ροκλής Μιχαηλίδης Κορυφαίος του Χορού.
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ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαστρεντερολόγος

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

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

ΤΣΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ιατρείο: Παπάζογλου 4 
Τηλ. 26510 33330 - Τηλ.οικίας: 26510 48983

Δέχεται καθημερινά  
πρωί και απόγευμα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ

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

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

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας
Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

Εργαστήριο νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας

Iατρείο: Δωδώνης 10 & Kαλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού

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

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

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

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

474555
e-mail: info@katsenos.gr

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ 
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική
Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο

Αrmand Trousseau Παρίσι, 
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

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

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

Ιωάννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154

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

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

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος

Λογοθεραπευτής
MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

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

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

Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα

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

info@epirus-orthodontics.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ε ι δ ι κ ό ς   Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός

28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μικροβιολόγος

28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr

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

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

e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

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

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

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΙΟΚΑΣΤΗ 

ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία

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

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

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

Email: iokastigko@gmail.com

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

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

στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ 2655024418
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

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

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

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος

ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος

Ν. Παπαδοπούλου 8 

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

Τηλ. 26510 73350

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

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

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

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

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

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

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



Υ
ποχρεωμένος να αναζητήσει λύσεις εκ
των έσω χωρίς να το περιμένει μάλιστα,
είναι ο Θαν. Στάικος για την πρεμιέρα

του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, καθώς
οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον τραυματισμό
του Ροσέρο στο φιλικό με την Καρμιώτισσα. 

Ο νεαρός επιθετικός υπέστη τράβηγμα που
θα τον αφήσει εκτός της αναμέτρησης στο  «Γ.
Καραϊσκάκης» την Κυριακή, με τον προπονητή
να περιμένει την πορεία της επιστροφής των
άλλων δύο επιθετικών της ομάδας, που επέ-
στρεψαν από τραυματισμούς. 

Κόντε και Σταματελόπουλος μπήκαν συντη-
ρητικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων της
εβδομάδας την Τρίτη, με τον Ισπανό να δεί-
χνει σε καλύτερη κατάσταση από τον νεαρό
Έλληνα επιθετικό, που απουσίασε σχεδόν 20
ημέρες από τις προπονήσεις. Το πιο πιθανό πά-
ντως είναι, και ο Κόντε να μείνει στον πάγκο
την Κυριακή και να ξεκινήσει στην κορυφή της
επίθεσης ο Παμλίδης, έχοντας στα άκρα τους
Μορέιρα και Λώλη, που φαντάζουν πλέον ως
σίγουρες επιλογές, λόγω των απουσιών.

Κατασκοπία του Ολυμπιακού
Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχουν άλλα προ-

βλήματα για τον τεχνικό του ΠΑΣ, που αρχίζει
να δείχνει κάποιες από τις σκέψεις του για την
τακτική προσέγγιση του αγώνα με τον Ολυ-
μπιακό. 

Σήμερα, το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΣ θα
παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού
με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τις ευρωπαϊκές
του διοργανώσεις, έχοντας στραμμένη την
προσοχή τους στον τρόπο παιχνιδιού του Κορ-

μπεράν, νέου προπονητή των «ερυθρόλευ-
κων», που προσπαθούν να βελτιώσουν το
αγωνιστικό τους πρόσωπο, μετά το πατατράκ
από τη Μακάμπι Χάιφα και τον παρολίγον
αποκλεισμό και από τη Σλόβαν. 

Παμλίδης και Λώλης
για τη νέα χρονιά

Συγκρατημένα αισιόδοξοι φάνηκαν οι Αλ.
Λώλης και Γ. Παμλίδης αντίστοιχα για την πο-
ρεία του ΠΑΣ στο πρωτάθλημα, με δηλώσεις
τους μετά το τέλος του αγώνα με την Καρμιώ-
τισσα. 

Αλ. Λώλης: 
«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να

παίξουμε, να κρατάμε πιο πολύ την μπάλα, να
έχουμε κυριαρχία, να κάνουμε πιο πολλές φά-
σεις και να μην κινδυνεύουμε. Το θέμα είναι
και η ψυχολογία των παικτών. Είναι πιο ανε-
βασμένη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια
μας, αυτό θέλουμε, όλοι μας θέλουμε να παί-
ξουμε αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί όταν έχεις
την μπάλα δημιουργείς φάσεις, ανεβαίνει και
ο κόσμος κι αυτό είναι σημαντικό και για
’μας».

Γεώρ. Παμλίδης:
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέ-

στρεψα. Καλούμαστε να κάνουμε μια και-
νούργια αρχή, δουλεύουμε κάθε μέρα και εύ-
χομαι να πάνε όλα καλά. Το κλίμα σ’ αυτήν
την ομάδα δεν αλλάζει, έχει αυτή τη χάρη, να
είναι όλοι μία οικογένεια. Όπως την άφησε
έτσι την ξαναβρήκα. Σίγουρα έφυγαν κάποιοι
φίλοι, ήρθαν καινούργια παιδιά, αλλά θεωρώ
ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Εγώ

απουσίασα πέρυσι, αλλά απ’ αυτό που έβλεπα
σίγουρα, είναι πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο
που θέλουμε να παίξουμε. Έχουμε ένα πλάνο,
δουλεύουμε καθημερινά σ’ αυτό και αν θέλετε
την προσωπική μου άποψη, εγώ το πιστεύω
πάρα πολύ αυτό το πλάνο και νομίζω ότι θα
είμαστε καλά. Ο στόχος από την ομάδα είναι
μια πάρα πολύ γρήγορη σωτηρία κι ένα καλό
ποδόσφαιρο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε
συνηθίσει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και
θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η χρονιά, έτσι
όπως έχουμε ξεκινήσει κι έτσι όπως δουλεύ-

ουμε, θα βγει κι αυτή πετυχημένα».
Διαιτητής ο Μανούχος

Ο Ευάγγελος Μανούχος του συνδέσμου Αρ-
γολίδας ορίστηκε να διευθύνει την κυριακά-
τικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με βοη-
θούς τους Μεϊντανά (Αχαΐας) και Κούλα Χα-
σάν (Ξάνθης). Τέταρτος θα είναι ο Αγγελάκης
(Μακεδονίας).

Στο VAR θα βρίσκονται ο Βασίλειος Φωτιάς
(Πέλλας) και ο Κωνσταντίνος Ψάρρης (Ζα-
κύνθου).

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Τα «Άκτια» για 8η χρονιά  στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην Πρέβεζα
Πιστοί στο ραντεβού που δίνουν είναι και

φέτος οι διοργανωτές  των «Εν Νικοπόλει
Άκτια» που θα πραγματοποιηθούν για 8η
χρονιά  στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην
Πρέβεζα.

Με νέες εκπλήξεις και προτάσεις για ένα
αθλητικό και όχι μόνο διήμερο ο Δήμος Πρέ-
βεζας σε συνεργασία  με την Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Πρέβεζας, τους Αθλητικούς Κο-
λυμβητικούς  Συλλόγους, το Σύλλογο Δρο-
μέων Πρέβεζας  και  τους Συλλόγους Ευ Ζην
και Α.Ο. Πρέβεζας έχουν προγραμματίσει
κολυμβητικούς αγώνες και αγώνες δρόμους,
που θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα του ΣΕ-
ΓΑΣ  και  με την  παρουσία πρωταθλητών
αλλά και με πολλές εκπλήξεις.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου το πρωί θα
γίνουν οι κολυμβητικοί αγώνες και την Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου το απόγευμα οι αγώ-
νες δρόμου, όπου στον τερματισμό οι συμμε-
τέχοντες αλλά και οι θεατές θα ενωθούν
στην πλατεία Ανδρούτσου, με τους Weast
Coast για μια φθινοπωρινή  συναυλία. 

Οι προκηρύξεις  των αγώνων δόθηκαν στη
δημοσιότητα, ενώ άνοιξε και η πλατφόρμα
για τις δηλώσεις συμμετοχής.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

- ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α) Παιδικός αγώνας 25 m
Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ.
Αφετηρία -τερματισμός: Θαλάσσια πε-

ριοχή μπροστά στο δημαρχείο Πρέβεζας.
Β) Παιδικός αγώνας 300 m
Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.
Αφετηρία -τερματισμός: Θαλάσσια πε-

ριοχή μπροστά στο δημαρχείο Πρέβεζας.
Γ) Αγώνας 1000 m
Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.
Αφετηρία: Θαλάσσια περιοχή Ακτίου
Τερματισμός: Θαλάσσια περιοχή μπροστά

στο δημαρχείο Πρέβεζας.
Πληροφορίες στη Γραμματεία του Δημοτι-

κού Κολυμβητηρίου  Πρέβεζας στο τηλ
2682027693, στον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο

«Ποσειδώνας»  στο τηλ 6974476608  και
στον  Ναυτικό Όμιλο Πρέβεζας στο τηλ.
6945373466

-  ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α) Αγώνας δρόμου 10χλμ: 
Ώρα  εκκίνησης  7:00 μ.μ –
Αφετηρία το σημείο εισόδου του Σταδίου

της Αρχαίας Νικόπολης (κόμβος Σμυρτού-
λας)

Β) Αγώνας δρόμου 5χλμ :
Ώρα  εκκίνησης  6:45 μ.μ –
Αφετηρία το πρατήριο απέναντι από το

πλυντήριο αυτοκινήτων WATER PARK
(Λ.Ιωαννίνων )

Γ) Παράλληλοι Μαθητικοί αγώνες 1χλμ
για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου 

Ώρα εκκίνησης για μαθητές Γυμνασίου
5:00 μ.μ 

Ώρα εκκίνησης για μαθητές Δημοτικού
5:15μμ

Αφετηρία η διασταύρωση μπροστά από το
κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως (Εθν. Αντί-
στασης & Δημάρχου Ιωάννη Μουστάκη ) 

Οι Εγγραφές για τον αγώνα θα γίνονται :
bit.ly/aktia2022 

Γενικές πληροφορίες: sdprevezas@ya-
hoo.gr, η στο fb του Συλλόγου Δρομέων
Πρέβεζας.

Τηλ επικοινωνίας:Δήμος Πρέβεζας, Τμήμα
Πολιτισμού – Γραφείο Αθλητισμού  τηλ
2682025325.   

Σε αναμονή για λύσεις στην επίθεση
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ιωάννινα 16 /08/2022

Αριθ. πρωτ. : 126959 / 2183
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της ΚΥΑ
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους
πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο
κοινό) και φορείς εκπροσώπησής
τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο,
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευ-
σης,  Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας),
να λάβουν γνώση και να διατυ-
πώσουν γραπτές απόψεις ( σύμ-
φωνα με το έντυπο υπό στοιχεία
Δ11, που περιλαμβάνεται στο πα-
ράρτημα Α της προαναφερόμενης
ΚΥΑ) στα πλαίσια της έναρξης
δημόσιας διαβούλευσης, επί του
περιεχομένου του φακέλου Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστη-
ριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα
1η, α/α 19): «Διαμόρφωση κόμ-
βων Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζί-
τσας».

Φορέας πραγματοποίησης και
λειτουργίας του έργου ή της δρα-
στηριότητας είναι ο Δήμος Ζί-

τσας
Ημερομηνία έναρξης της διαδι-

κασίας δημοσιοποίησης ορίζεται
η  17-08-2022 και ημερομηνία λή-
ξης αυτής η  27-9 -2022.

Ημερομηνία έναρξης της προ-
θεσμίας για την κατάθεση γρα-
πτών απόψεων των πολιτών και
των φορέων εκπροσώπησής τους
ορίζεται η  19-08 -2022 και ημερο-
μηνία  λήξης αυτής η 22-9-2022

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας είναι η
Δ/νση  Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού Ηπείρου .                                                    

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου για την παροχή
πληροφοριών και στοιχείων κα-
θώς και την παραλαβή των εγ-
γράφων απόψεων και προτάσεων
των πολιτών και φορέων είναι το
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπεί-
ρου (Πλατεία Πύρρου 1 –Ιωάν-
νινα, γρ. 203), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα της Περι-
φέρειας Ηπείρου, www.
php.gov.gr/Ενημέρωση/Ανακοινώ-
σεις.

Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρό-
σκληση να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» την
18-08- 2022. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Π. Σ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- 

ΜΠΟΤΣΗ 
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Με αφορμή την επέτειο μνήμης της σφαγής του Κομμένου και όλων των χωριών της Ηπεί-
ρου που καταστράφηκαν το 1943-44 από τους Ναζί ας επισημάνουμε δύο πράγματα ξανά:

- Οι Γερμανοί δεν έκαναν "αντίποινα" για αντάρτικα χτυπήματα, ούτε απλώς πολεμούσαν,
οπότε και όλα «δικαιολογούνται», επειδή «ήταν πόλεμος». Οι μαζικές σφαγές στα χωριά της
Ηπείρου έγιναν βάσει σχεδίων και επιχειρήσεων για να διατηρήσουν ασφαλείς για τις κατοχι-
κές δυνάμεις τις συγκοινωνιακές οδούς, να έχουν μεγάλες ζώνες χωρίς πίεση για τα στρατεύ-
ματά τους και για να υπάρχει παραδειγματισμός για το μέλλον.
.- Η βασική τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ναζί ήταν οι μαζικές εκτελέσεις και η τρομοκρατία
του άμαχου πληθυσμού. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις ενεπλάκησαν σε κάποια ανοιχτή μάχη.
Κάτι που σημαίνει ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονταν και η εξόντωση των κατοίκων των χωριών,
όπως και το κάψιμο των σπιτιών, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει και τοπική οικονομική
και κοινωνική ζωή πέρα από όση ήταν χρήσιμη για τον ανεφοδιασμό τους, την εύρεση ομήρων
για εργασία κλπ. Σε αυτό συνηγορούσε και η ιδεολογία τους για την άρεια φυλή που έβαζε και
τους Έλληνες σε κατώτερη κατηγορία ανθρώπων.

Η τρομοκρατία και οι μαζικές εκτελέσεις από τους Γερμανούς το ‘40 συνιστούν έγκλημα πο-
λέμου, γι' αυτό και επιβάλλεται να υπάρξει τιμωρία των ενόχων με ολοκλήρωση των νομικών
ενεργειών που άρχισαν μεταπολεμικά και νομική αποκατάσταση των θυμάτων και της Ελλά-
δας, συμπεριλαμβανομένων και αποζημιώσεων αφού το πλήγμα στη χώρα είχε συνέπειες για
δεκαετίες.

Έγκλημα οι σφαγές στα χωριά της Ηπείρου 

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. Πολύ μεγάλος
αριθμός εκδηλώσεων στα χω-
ριά μας και παντού. Πολλά
βιβλία που παρουσιάζονται,
πολιτισμός και εκθέσεις, εκ-

δηλώσεις πάσης φύσεως. Σαν
να μαζεύτηκαν πολλά την

προηγούμενη διετία και θέλουν
τώρα να βγουν στο φως. Και καλώς γίνονται βέ-
βαια. 

+
ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ανακοίνωση των
στοιχείων της πανδημίας κα-
θημερινά λειτουργούσε ως
ένα βαθμό και παιδευτικά,
είχες ένα σημείο αναφοράς
για το πού πάνε τα πράγματα.
Τώρα με την εβδομαδιαία ανα-
φορά χάνεται η αίσθηση του επί-
καιρου και ένα χρήσιμο εργαλείο για την εγρή-
γορση της κοινής γνώμης. 

--

Αναρωτιέται κανείς σε τι θα βοηθούσαν τώρα, σε
αυτή τη συγκυρία οι πρόωρες εκλογές. Αν και

ποτέ δεν βοηθάνε στα αλήθεια εκτός κι αν καλού-
νται να δώσουν χείρα βοηθείας στο κυβερνών
κόμμα. Και τώρα αν γίνουν το φθινόπωρο, θα είναι
για να εκτονώσουν τη βαριά κατάσταση που έχει δη-
μιουργηθεί για την κυβέρνηση σε πολλά επίπεδα,
κάποια εκ των οποίων μη αναμενόμενα, όπως με το
θέμα των παρακολουθήσεων.

Πώς όμως να εκτονωθεί μία κατάσταση που έχει
συσσωρεύσει τόσα βάρη από το 2020; Οι προβλέ-
ψεις πχ για το ενεργειακό είναι τρομακτικές κυριο-
λεκτικά σε όλη την Ευρώπη. Τέτοια παραδείγματα
δείχνουν ότι μία κυβέρνηση που στηρίζει την κα-
μπάνια της πάνω στο έργο διακυβέρνησης που έχει
κάνει, μόνο χρόνο θα πρέπει να επιδιώκει να κερδί-
σει και όχι να τρέχει σε κάλπες. Όμως, συχνά δημι-
ουργούνται τέτοιες δυναμικές που τίποτα δεν απο

κλείεται, που όλα τα βάζουν πάνω στο τραπέζι των
ανατροπών.

Η υπόθεση των υποκλοπών έδειξε ότι δεν είναι εύ-
κολα διαχειρίσιμη από μια κυβέρνηση η οποία δεν
είχε ως τώρα πληγεί στον πυρήνα της που είναι η
επιτελικότητα και η ικανότητα της διαχείρισης. Σή-
μερα, ένα μέρος των υποστηρικτών της κυρίως από
το κέντρο, αποφεύγει να εκφράσει τη στήριξή του
ενώ και μέσα στη ΝΔ υπάρχουν μερίδες υποστηρι-
κτών που έχουν «παγώσει» από τις εξελίξεις. Τι
άραγε θα γίνει αν έρθουν στο φως από βδομάδα και
νέες αποκαλύψεις;

Αλλά το ευρύτερο πρόβλημα είναι και ευρύτερου
ενδιαφέροντος. Στις εκλογές στην Ελλάδα δίνεται
συνήθως μία δεύτερη ευκαιρία στο κόμμα που κυ-
βερνά. Εκτός κι αν έχει ξεπεραστεί ένα όριο κοινω-
νικής συναίνεσης, κάτι που είδαμε το 2012. Το κρί-
σιμο ερώτημα πια είναι αν αυτό το όριο έχει ήδη ξε-
περαστεί κάτι που θα γεννά πολιτικές εξελίξεις όχι
μόνο το 2022 και το 2023, αλλά όλη την επόμενη
πενταετία.
Βλέπουμε άλλωστε πόσο ρευστό είναι το πολιτικό
πεδίο σε όλο τον κόσμο από τις ΗΠΑ και τη Μ. Βρε-
τανία ως τη Γαλλία και την Ιταλία.
Στην ουσία τίθεται το ζήτημα της πολιτικής αντι-
προσώπευσης. Ποιος θα εκπροσωπήσει καλύτερα τις
πολύ μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στην
κοινωνία; Όσα συμβαίνουν είναι ζήτημα διαχείρισης
ή εκφράζουν ένα κοινωνικό ζήτημα; Να μερικά ερω-
τήματα που βλέπουν πιο βαθιά τις εξελίξεις. 

Βλέποντας βαθύτερα
στις εξελίξεις

Στην ουσία τίθεται το ζήτημα της 

πολιτικής αντιπροσώπευσης. Ποιος 

θα εκπροσωπήσει καλύτερα τις πολύ

μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν

μέσα στην κοινωνία;

fkaramitsos@yahoo.gr

Το μνημείο στο Ζάλογγο πάνω
ψηλά, έργο του Ζογγολόπουλου,
όπως το βλέπουμε κατηφορίζο-
ντας από τον χώρο της Κασσώ-
πης


