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Ο Άδωνις που θα 
“κατατροπώσει” 
τον Περιστέρη…

Γράφει ο: Παναγιώτης Μπούρχας

Σε εξέλιξη το σκάνδαλο µε τα προκάτ για το κλειστό γυµναστήριο 

ΘΑ ΠΑΝΕΘΑ ΠΑΝΕ
ΦΥΛΑΚΗ!ΦΥΛΑΚΗ!
• Ανάθεση σε εταιρία που 
∆ΕΝ είχε συσταθεί!
• Με “παραποίηση” πρα-

κτικών της Οικ. Έπιτροπής η 
ΑΓΟΡΑ από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ!
• Ευθύνες για την Οικ. 
Επιτροπή & τον Επίτροπο
• H εταιρία “ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ” 

δηλώνει πως αυτή έκανε την 
αποσυναρµολόγηση και η  
“ΙΝΡΑΚΑΤ” την πώληση!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Φωτογραφία:newpointdeview⇢Σελ: 20-21-22-23

⇢Σελ: 2
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Στην τελευταία συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περι-
φέρειας Ηπείρου, ο Περιφερειάρ-
χης δήλωσε πως το χειρισμό της 
υπόθεσης απέναντι στην “Αειφο-
ρική Ηπείρου” για τη διαφορά των 
3,3 εκατ. ευρώ που χωρίζουν τα 
δύο μέρη, μετά από την απόφαση 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου, για τη 
λειτουργία της Μονάδας Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων, αναλαμβά-
νει στο εξής, ο νομικός σύμβουλος 
του Άδωνι Γεωργιάδη, στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης.

Όπως γράψαμε και στα “Δήγ-
ματα” της Πέμπτης, σύμφωνα με 
τα όσα είπε προφορικά ο Περι-
φερειάρχης στα μέλη της Οικονο-
μικής Επιτροπής, από την περα-
σμένη Τρίτη τελειώνει ουσιαστικά 
η δικαστική κόντρα ανάμεσα στην 
“Αειφορική Ηπείρου”, τη θυγατρική 
εταιρεία της ΤΕΡΝΑ, και την Περι-

φέρεια Ηπείρου, γιατί ως εγγυητής 
του εργοστασίου επεξεργασίας 
απορριμμάτων της Ηπείρου, πρέ-
πει να αναλάβει τα περαιτέρω, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης.

Μάλιστα, η ικανοποίηση ήταν 
εμφανής στα λεγόμενα του Περι-
φερειάρχη πως από δω και στο 
εξής, το Υπουργείο Ανάπτυξης δια 
του/της νομικού συμβούλου του 
Αδώνιδος, θα παραδειγματίσει την 
ιδιωτική εταιρεία και θα την βάλει 
στη θέση της…

Του ζητήθηκε κάποιο έγγραφο 
που να αποδεικνύει τους ισχυρι-
σμούς τους αλλά για την ώρα, δεν 
έδειξε κάτι.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης ποζάρει 
όπως φαίνεται στην ανάρτησή του 
στο Twitter, με τον ισχυρό άνδρα 
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέ-
ρη από το Ζάππειο, όπου έγινε η 
επίσημη παρουσίαση της συνερ-
γασίας ΓΕΚ/Τέρνα-Hard Rock για 
το σύνθετο τουριστικό προορισμό 

και καζίνο στο Ελληνικό!
Από τις φωτογραφίες δεν προ-

κύπτει καμιά… αποφασιστικότητα 
εκ μέρους του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης να… κατατροπώσει την ΤΕΡ-
ΝΑ και τη θυγατρική της, όπως 
ισχυρίζεται ο Περιφερειάρχης 
Ηπείρου, για χάρη του…

Μέχρι να εμφανίσει κάποια 
επίσημη, γραπτή δέσμευση εκ 
μέρους του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης ότι στη διαμάχη με την θυ-
γατρική της ΤΕΡΝΑ, τη θέση της 
Περιφέρειας Ηπείρου παίρνει το 
Υπουργείο και νομικός του Άδω-
νι, μπορούμε να πιστεύουμε πως 
όσα ελέχθησαν στην τελευταία 
Οικονομική Επιτροπή, είναι ένα 
ακόμα “τριάρι” του Περιφερειάρχη 
μας. Και ασφαλώς, δεν εννοούμε 
άλλου είδους παρέμβαση (Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους κτλ.) και 
οποιονδήποτε άλλο τρίτο, μπορεί 
να παρέμβει για να καθυστερήσει 
την απόδοση των 3,3 εκατ. ευρώ. 
Να είναι σαφές…

Άρθρο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία: ‘‘TYPOS PRINT’’ Ι.Κ.Ε. 
Έκδοση - Διεύθυνση: 

Ελένη Καραπάνου - Λίγκα  

Υπεύθυνος Σελιδοποίησης: 
Μάριος - Μιχαήλ Λίγκας  

Graphic Designer:
Σταύρος Καραντώνης  

Υπεύθυνος  Αθλητικού Τομέα: 
Ανδρέας Φιλιππούσης

Υπεύθυνος Εμπορικού Τομέα: 
Νικολέττα Νικολάου

  
• Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν 

τις απόψεις  των συντακτών και 
όχι υποχρεωτικά τη θέση της εφημερίδας 

• Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση 
κειμένων αλλά και φωτογραφιών της εφημερίδας  

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη  

  • Μέλος της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου  • 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 
Τραπεζών, Δήμων, Οργανισμών, Ε.Γ.Σ., 
Σωματείων, Συλλόγων, Πολιτευτών 150€ 

Συνδρομή Iδιωτών 70€
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2016 

ΕΔΡΑ: ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Γραφεία: Θ. Πασχίδη 26 - τηλ. 2651 55 2656        

www.typosepeirou.gr
typosepeirou@gmail.com
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(Από τον Πρωινό Λόγο 
25/6/22)

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΚΑΛΤΣΗΣ

ΤΟ λέμε και το γράφουμε εδώ και 
χρόνια. Οι εξουσίες έχουν ή τουλά-
χιστον πρέπει να έχουν διακριτούς 
ρόλους. Όχι μόνο αυτό, αλλά να 
τηρούν και τους «κανόνες» ή έστω 
τα προσχήματα και να μην μπερ-
δεύονται η μιά στα πόδια της άλλης. 
Ούτε καν σε επίπεδο «εξυπηρετή-
σεων», διότι φυσικό είναι αυτές να 

εκληφθούν ως διαπλοκή, που βε-
βαίως είναι ή εξελίσσεται σε τέτοια 
ολέθρια σχέση. Και τι είναι η δια-
πλοκή; Ένα πλέγμα συμφερόντων, 
συνήθως αόρατο, που στοχεύει στο 
πολιτικό, οικονομικό ή άλλο όφελος. 
Τόσο απλά περιγράφεται αυτό που 
στην αρχή του άρθρου επισημαίνα-
με και όσα θα πούμε στη συνέχεια.

ΔΕΙΤΕ λοιπόν τι συνέβη. Στις 24 
Φεβρουαρίου 2021 συνεδριάζει 
το διοικητικό συμβούλιο του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Ηπείρου. Ο Πρόεδρός του κ.Αλέξ. 
Καχριμάνης (Περιφερειάρχης), κάνει μιά...«αθώ-
α»εισήγηση: «Εκκρεμεί αίτημα του Εφετείου Ιωαν-
νίνων, το οποίο θα μας διαβιβαστεί και εγγράφως, 
με το οποίο μας ζητούν τη συνδρομή μας για κάλυ-
ψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών σε θέρμαν-
ση του Δικαστικού Μεγάρου, ύψους 5.000 ευρώ. 
Το υπουργείο δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί για την 
έγκριση της δαπάνης και δεν αναμένεται η έγκρισή 
του...». Εξηγεί ότι η εταιρία τάδε έβαλε ήδη το πε-
τρέλαιο και ζήτησε την έγκριση για την κάλυψη της 
δαπάνης.

ΟΠΩΣ ήταν αναμενόμενο εγκρίθηκε ομόφωνα η 
δαπάνη με το με αριθ. 2/2021 απόσπασμα πρα-
κτικού (ΑΔΑ: 6Δ257Λ9-6ΣΧ) και στις 21/4/22 με 
αριθ. πρωτ. 1006 και ΑΔΑ 9 ΞΞ17Λ9- 29Χ, εξεδό-
θη η εντολή πληρωμής για ποσό 4.749,82 ευρώ. 
Τα ερωτηματικά που γεννώνται είναι πολλά, αλλά 
θα προσπαθήσουμε να τα «συμπυκνώσουμε» και 
να είναι απολύτως σαφή. Έτσι παίρνονται όλες οι 

αποφάσεις στο Περιφερειακό Ταμείο και στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου; Κάποιος λέει κάτι στον Περιφε-
ρειάρχη κι εκείνος το εισηγείται για έγκριση; Πολύ 
δε χειρότερα που αυτό το «κάτι» είναι προφορικό 
αίτημα και αφορά μιά δαπάνη που καμιά σχέση δεν 
έχει με την ανάπτυξη της Ηπείρου! Και γιατί αυτό το 
αίτημα ο Περιφερειάρχης το έφερε για έγκριση στο  
ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου και όχι στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο; Τι φοβούνταν;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ θα σκέφτηκε ότι στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο ίσως άρχιζε κάποια συζήτηση περί 
...ανάρμοστων σχέσεων με τους του Δικαστικού 
Μεγάρου, οπότε ήταν πιό εύκολος ο χειρισμός του 
θέματος στο ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου. Όμως, 
όσο κι αν φαίνεται ανώδυνο το ζήτημα, είναι πολύ 
σοβαρό. Διότι φαίνεται καθαρά ότι το Εφετείο (Ποι-
ός; Ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εισαγγελέας;) ζήτη-
σε χάρη από τον Περιφερειάρχη να πληρώσει το 
πετρέλαιο για τη θέρμανση, επειδή το αρμόδιο 
υπουργείο (μάλλον της Δικαιοσύνης) καθυστερού-

σε να εγκρίνει το αίτημα ή - όπως 
είπε ο κ.Καχριμάνης- ίσως να μην 
ανταποκρίνονταν καθόλου. Σίγου-
ρα κάποιος λόγος θα υπήρχε, αλλά 
εκείνος ως πονόψυχος που είναι, 
εισηγήθηκε και επέτυχε να πληρώ-
σει το Περιφερειακό Ταμείο το πε-
τρέλαιο του Δικαστικού Μεγάρου!

ΣΤΗΝ πραγματικότητα να το 
πληρώσουμε εμείς όλοι, που το 
χειμώνα του 2021 με τον κορωνοιό 
και την καραντίνα, τα lockdown 
και κλειστά όλα, με την έλλειψη 
χρημάτων στα περισσότερα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις, δεν 
είχαμε απλώς παγώσει, αλλά γί-

ναμε παγοκολόνες. Σε πό-
σες οικογένειες Ηπειρωτών 
πλήρωσε το πετρέλαιο η 
Περιφέρεια; Υποθέτουμε σε 
καμία, αλλά αν το έκανε να 
μας το πει. Αλλά κι αυτό το 
προσπερνάμε. Το σοβαρό-
τερο είναι η αίσθηση περί 
διαπλοκής της διοίκησης 
με τη Δικαιοσύνη ή έστω 
με λειτουργούς της και πιό 
συγκεκριμένα του Περιφε-
ρειάρχη που έσπευσε να 
προλάβει το υπουργείο και 
να πουλήσει εξυπηρέτηση 
στο ... «Εφετείο»! Και καλά 
αυτός τη «δουλειά» του έκα-
νε, εκείνος όμως (δικαστής 
ή εισαγγελέας) που του 
έθεσε το αίτημα προφορι-
κώς, από που κι ως που; Τι 
είναι, φιλαράκια κι εκεί που 
τα έλεγαν πίνοντας καφέ, 
του είπε...  «Αλέκο δε μας 
βάζεις πετρέλαιο γιατί ξε-
παγιάσαμε και οι μαλ@@
ες του υπουργείου μας γρά-

φουν»; 
ΤΟ να βάλουν τα χρήματα μιά φορά από την τσέ-

πη τους οι του Δικαστικού Μεγάρου, ούτε σκέψη 
βεβαίως, παρ ότι οι δικαστικοί είναι μαζί με τους 
βουλευτές οι καλύτερα αμειβόμενοι πολίτες της 
χώρας. Αλλά ο «Αλέκος», είχε ή μπορεί να έχει δι-
καστικές εκκρεμότητες, με πολίτες να στρέφονται 
εναντίον του, ακόμη και από υπηρεσιακές- διοικητι-
κές εμπλοκές. Τι μπορεί να υποθέσει κάθε πολίτης, 
μηδέ εξαιρουμένων και ημών που τρέχουμε στα 
δικαστήρια πότε με εκείνον, πότε με τον κουνιάδο 
του και άλλοτε με τον- κατά περίσταση- προστα-
τευόμενό του Δήμαρχο Μετσόβου; Πολύ απλά ότι 
ο Περιφερειάρχης «έχει τον τρόπο του» στο Δικα-
στικό Μέγαρο, κάποιες «άκρες», όπως λέει ο λαός 
μας. Το λένε κι αλλιώς αυτό: σκέτη διαπλοκή, με τη 
μεγαλύτερη ευθύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
εκείνου που ζήτησε την εξυπηρέτηση.

ΑΣΦΑΛΩΣ και δε θα υποστηρίξουμε ότι όλοι οι 
δικαστές και οι εισαγγελείς θα όφειλαν ή οφείλουν 
χάρη στον κ.Καχριμάνη, αλλά αν εκείνος που του 
τη ζήτησε τύχαινε να χειρίζονταν υπόθεση που 
αφορούσε τον Περιφερειάρχη, τι θα έκανε; Ακόμη 
χειρότερα αν ήταν προϊστάμενος, που θα πει ότι 
γνώριζε την όποια εκκρεμότητα έστω κι αν την είχε 
αναλάβει υφιστάμενός του, δε θα του ...εφιστούσε 
την προσοχή; Θα το επαναλάβουμε, έχει πάντα 
ισχύ η ρήση για τη γυναίκα του Καίσαρα, με μετα-
φορική έννοια στην περίπτωση τούτη. Όχι, δε θα 
υιοθετήσουμε οποιαδήποτε εξήγηση ίσως δοθεί. 
Το ... «Εφετείο» ζήτησε προφορικώς (!) από τον 
κ.Καχριμάνη, να πληρώσει το πετρέλαιο για τη θέρ-
μανση του Δικαστικού Μεγάρου κι εκείνος το έκανε. 
Όσο καλοπροαίρετα κι αν έγινε, είναι παρεξηγήσι-
μο. Όλα τάλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις ...

 ∆ιαπλοκή της Περιφέρειας και του ∆ικαστικού Μεγάρου
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Μετά από 111  χρόνια συνεχούς λειτουργίας, 
με εκπαιδευτική και εθνική προσφορά, μπήκαν 
τίτλοι τέλους στην Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς, 
που τα 16 τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία, καθώς αυτή 
και εκείνη της Θεσσαλονίκης καταργήθηκαν, 
σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδεί-
ας, και έμειναν της Αθήνας και της Κρήτης.

Από το 1911, που πρωτοξεκίνησε, μέχρι και 
τώρα, που καταργήθηκε, υπήρξε ένας χώρος δι-
δαχής, ο ζωντανός λύχνος, ο νους και η καρδιά 
της Ορθόδοξης παιδείας στην ευρύτερη περιο-
χή.

Λειτουργούσε στους χώρους της περιώνυμης 
Μονής Βελλάς, που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα μ.Χ. 
και ανακαινίστηκε σε μεγάλο βαθμό το έτος 1745 
μ.Χ., όπως μαρτυρεί η επιγραφή πάνω ακριβώς 
από την είσοδο του καθολικού της.

Στο ναό της Μονής – που είναι τρίκλιτη βασιλι-
κή με υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος – δεσπό-
ζει η  θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βελ-
λαϊτίσσης, που είναι η προστάτης της Βελλάς.

Ξεχωριστό επίσης, είναι το ξυλόγλυπτο επί-
χρυσο τέμπλο, καλλιτεχνημένο αριστουργηματι-
κά, ενώ κοσμείται ο ναός απο αγιογραφίες αρ-
χαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ιστορικών, όπως 
του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πλουτάρχου 
κλπ.

Η Μονή Βελλάς πρόσφερε σημαντικό πνευμα-
τικό έργο την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην 
περιοχή της Ηπείρου, ενώ την εποχή του Αλή 
πασά ερημώθηκε και απαλλοτριώθηκε μεγάλο 
μέρος της περιουσίας της, για να ξανανθίσει στις 
αρχές του 20ου αι. ως Εκκλησιαστική Σχολή. 

Και η φωνή του παρελθόντος και η παράδοση 
και η λαμπρή πορεία του εκπαιδευτικού ιδρύμα-
τος, θα διαφυλάσσουν τις περγαμηνές του, παρά 
την αύση της λειτουργίας του.

Η Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων 

δημιουργήθηκε από το Μητροπολίτη Βελλάς και 
Κονίτσης, μετέπειτα Μητροπολίτη Ιωαννίνων και 
κατόπιν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος Σπυρίδωνα Βλάχο και λειτούργησε αρχικά 
ως Ιεροδιδασκαλείο, με σκοπό τη μόρφωση ιε-
ρέων και διδασκάλων για την εξυπηρέτηση, κατά 
κύριο λόγο, των περιοχών της Ηπείρου. 

Διένυσε τα 111 χρόνια ύπαρξής της τις εξής 
φάσεις: Ιερατική Σχολή από το 1911 ως το 1924, 
με τετραετές πρόγραμμα σπουδών (τύπος Ιερο-
διδασκαλείου). 

Αγροτικό Ιεροδιδασκαλείο από το 1927 ως το 
1939, με πενταετές πρόγραμμα σπουδών.Ιερο-
διδασκαλείο από το 1939 ως το 1977, με εξαετές 
πρόγραμμα σπουδών. 

Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία από το 
1977 ως το 1989, με τριετές πρόγραμμα σπου-
δών. 

Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς από το 
1993 ως το 2006, με τριετές πρόγραμμα σπου-
δών (και από το 2001 ως το 2006, με έξι εξάμηνα 
σπουδών, επιπέδου Τ.Ε.Ι.). 

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιω-
αννίνων από το 2006 ως το 2022, με οκτώ εξά-
μηνα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και 
με δύο κατευθύνσεις: α) Πρόγραμμα Ιερατικών 
Σπουδών, και β) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής 
Μουσικής και Ψαλτικής.

Το εκκλησιαστικό παιδαγωγικό της έργο, που 
αποτέλεσε μια ιερή και αληθινή αποστολή, δύ-
σκολη και πολύπλευρη, έχει εκπληρωθεί, στη 
διαδρομή του χρόνου, ανάμεσα σε πολλές δοκι-
μασίες και ποικίλες αντιξοότητες. 

Ένα έργο, που νοηματοδότησε τις ανθρώπινες 
αξίες, γιατί διαχρονικός σκοπός της Σχολής ήταν 
η παιδεία ως ηθικό αγαθό.

Η πορεία της διαλάμβανε δύο στοιχεία άρρη-
κτα μεταξύ τους συνδεδεμένα, τη μόρφωση και 
το ήθος, την επιστήμη και την αρετή. 

Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας και της μάθη-
σης στη Σχολή Βελλάς ήταν εξαιρετικά. 

Όχι μόνο στο πεδίο των γνώσεων και δεξιοτή-
των, που μπορούν με κάποιο τρόπο να αξιολο-
γηθούν, αλλά και σε παραμέτρους, που δεν είναι 
εύκολο να μετρηθούν, που, όμως, αποτελούν 
την πεμπτουσία της παιδείας. 

Πρόκειται για το επίπεδο της ψυχικής καλλιέρ-
γειας των σπουδαστών, στη βάση της ελληνο-
χριστιανικής ταυτότητας.

Έτσι η Σχολή στο διάβα των δεκαετιών, βασι-
σμένη στα σταθερά παιδευτικά δεδομένα, σύμ-
φωνα με τα οποία η γενική κατάρτιση οφείλει να 
αφορά τον εσωτερικό κόσμο του εκπαιδευόμε-
νου, ανέδειξε την πνευματικότητα, με την οποία 
μεταμορφώνεται ο άνθρωπος.

Η Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς υπήρξε μια 
ζωντανή μαρτυρία και απόδειξη ότι δεν είναι δυ-
νατόν να διαχωριστούν θρησκεία και παιδεία.

Η θρησκεία επιδιώκει και ωθεί προς την καλ-
λιέργεια των αρετών, αλλά και η παιδεία, αν δεν 
αποβλέπει στην άσκηση των αρετών, δεν είναι 
παιδεία. 

Με την παιδεία επιδιώκεται να δοθεί στον άν-
θρωπο η αγωγή εκείνη, η οποία θα τον κάνει 
ικανό, αφ' ενός να καλυτερεύσει τους όρους δια-
βίωσής του και αφ' ετέρου να αναπτύσσει συνε-
χώς τον εσωτερικό του ψυχικό κόσμο, κάτι, που 
αποτελεί βασική προτεραιότητα και της πίστης. 

  Τώρα πια δεν θα υπάρχει η Εκκλησιαστική 
Σχολή Βελλάς ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά η 
λαμπρή ιστορία της δεν πρόκειται ούτε να ξεχα-
στεί, ούτε να διαγραφεί, γιατί σημάδεψε και είναι 
φωλιασμένη στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, 
που πέρασαν από εκεί στο διάβα του χρόνου και 
έγιναν στη συνέχεια επίλεκτα στελέχη είτε της 
Εκκλησίας είτε της κοινωνίας, ανελισσόμενοι σε 
διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Πηγή: ΝΕΑ ΚΑΤΟΨΗ

Εκλεισε η Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς µετά 
από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας!
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Ακτιβιστές της Greenpeace πραγμα-
τοποίησαν σήμερα δράση διαμαρτυρίας 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων προς τον υπουργό, κ. Γεώργιο 
Γεωργαντά «ευχαριστώντας» τον για την 
πλήρη αδιαφορία που δείχνει στα θέματα 
του υπουργείου του, σε μια εποχή εξω-
φρενικής αύξησης των τιμών τροφίμων 
και απειλής επισιτιστικής κρίσης. Οι ακτι-
βιστές παρέδωσαν στον υπουργό «ευχα-
ριστήρια κάρτα» με τυπωμένο μήνυμα: 
«Αγαπητέ υπουργέ, σας ευχαριστούμε 
που αντί για τροφή μας ταΐζετε ακρίβεια, 
φόβο, κερδοσκοπία και αδιαφορία».

Ταυτόχρονα, η Greenpeace καλεί τους 
πολίτες να ζητήσουν κι εκείνοι άμεσα μέ-
τρα για την ελληνική γεωργία υπογράφοντας ηλε-
κτρονικά στη σελίδα: https://act.greenpeace.org/
page/107691/petition/1

Η σημερινή διαμαρτυρία πραγματοποιείται λίγες 
μέρες μετά την ανοιχτή επιστολή[1] που έστειλε 
η Greenpeace στον υπουργό, ζητώντας επείγου-
σα εθνική αγροδιατροφική στρατηγική και προτεί-
νοντας 4 άξονες προτεραιότητας[2] για τη ριζική 
αναδιαμόρφωση του ελληνικού αγροδιατροφικού 
συστήματος ώστε να μην απειλείται η τροφή μας 
μετά από κάθε εξωτερική αναταραχή. Κι ενώ η συ-
ζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει σε οργανισμούς, φορείς 
και κόμματα για τους άξονες αυτούς, η αντίδραση 
του υπουργού ακόμη αναμένεται.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία διέκοψε τις εξαγωγές 
ορυκτού αερίου (απαραίτητο για την παραγωγή 
λιπασμάτων), δηµητριακών, σπορελαίων και λιπα-
σµάτων από Ρωσία και Ουκρανία και προκάλεσε 
μεγάλη αναταραχή στην παραγωγή και διακίνηση 
αγροτικών προϊόντων ενώ βλέπουμε τις τιμές να 
εκτινάσσονται σε αδιανόητα ύψη. Ο πόλεμος, ακρι-

βώς όπως η πανδημία Covid-19, αποκάλυψε με βί-
αιο τρόπο την ευαλωτότητα του ελληνικού αγροδια-
τροφικού συστήματος που εξαρτάται από εισροές, 
επηρεάζεται από εξωτερικά πλήγματα και χρειάζε-
ται επειγόντως επανεξέταση και αναδιαμόρφωση. 
Πόσο μάλλον σήμερα που στην Ελλάδα είναι πλέ-
ον ορατές οι επιπτώσεις της κλιµατικής κρίσης και 
της κατάρρευσης της βιοποικιλότητας, δύο κρίσεις 
που σχετίζονται στενά τόσο µεταξύ τους όσο και µε 
το σηµερινό αγροδιατροφικό σύστηµα.

“Πολίτες και παραγωγοί είμαστε οι πρώτοι που 
πληρώνουμε το τίμημα της πολιτικής αδιαφορίας 
που συντηρεί το προβληματικό αγροδιατροφικό 
μοντέλο στην Ελλάδα” είπε η Έλενα Δανάλη, υπεύ-
θυνη της εκστρατείας της Greenpeace για τη βιώσι-
μη γεωργία, και συμπλήρωσε: “Η κυβέρνηση μέχρι 
τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για εμάς και την τροφή 
μας, παρά μόνο κάποιες ανακοινώσεις για εισαγω-
γές φοινικέλαιου[3] και καλλιέργειες ηλίανθου (στη 
χώρα του ελαιόλαδου!). Σήμερα ζητάμε από τον 
υπουργό να βρει την τόλμη να ανακοινώσει άμεσα 
μέτρα που ενισχύουν πραγματικές λύσεις στις κρί-

σεις και ενδυναμώνουν την ελληνική γεωργία προς 
όφελός μας.”

Επιπλέον, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει φόβο 
για επισιτιστική κρίση στην Ευρώπη, μια ήπειρο 
που χρησιμοποιεί το 62% των σιτηρών της για ζω-
οτροφή και μόνο το 23% για ανθρώπινη κατανάλω-
ση[4] και που κάθε χρόνο πετάει 88 εκατομμύρια 
τόνους τροφίμων![5] Ο φόβος πυροδοτείται από 
τους κολοσσούς αγροχημικών που εκμεταλλεύτη-
καν τον πόλεμο και τις σχετικές αναταραχές στις 
αγορές για να κερδοφορήσουν και να ζητήσουν 
αύξηση παραγωγής και εξαιρέσεις και καθυστερή-
σεις[6] στην εφαρμογή της στρατηγικής «Από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο»[7], πυλώνα για την επίτευξη 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την κάλυ-
ψη του δικαιώµατος σε επαρκή, θρεπτική τροφή 
σε προσιτές τιμές για όλους, να βάλει φρένο σε 
κάθε πιθανή αύξηση τιµών που σχετίζεται µε την 
έλλειψη αγαθών λόγω του πολέµου στην Ουκρανία 
και να στηρίξει την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών 
στρατηγικών.

Η Greenpeace ζητάει από τον υπουργό αγροτι-
κής ανάπτυξης και τροφίμων να ανακοινώσει συ-
γκεκριμένα μέτρα προκειμένου να πετύχει :

  Ενίσχυση εγχώριας παραγωγής με έμφαση σε 
παραγωγούς που έχουν επιλέξει βιώσιμες πρακτι-
κές για την καλλιέργεια βασικών ειδών διατροφής.

    Προώθηση μεσογειακής διατροφής - αύξη-
ση κατανάλωσης οσπρίων και τοπικών, εποχικών 
φρούτων και λαχανικών, μείωση κρέατος και γαλα-
κτοκομικών προϊόντων.

    Σταδιακή απεξάρτηση της ελληνικής γεωργίας 
από συνθετικά λιπάσματα.

    Ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών 
για τη Βιοποικιλότητα και “Από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο”.

∆ιαµαρτυρία της Greenpeace στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων (ή µήπως, Υπουργείο Ολιστικής Αδιαφορίας;)
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Με επιτυχία έλαβε χώρα η δακτυλίωση Λευκών 
Πελαργών (Ciconia ciconia) που πραγματοποιήθη-
κε για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο λεκανοπέδιο 
Ιωαννίνων στις 23 Ιουνίου 2022 και για δεύτερη 
φορά στο Δήμο Πωγωνίου στις 24 Ιουνίου 2022 με 
την υποστήριξη των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και 
Πωγωνίου. Η δράση υλοποιήθηκε από το προσω-
πικό της Μονάδας Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών Ηπείρου σε συνερ-
γασία με την κα. Eva Stets συντονίστρια 
των δακτυλιώσεων λευκού πελαργού 
στην Ελλάδα του ΕΚΔΠ, τον κ. Μαμάση 
Διονύση Περιβαλλοντολόγο και δακτυλι-
ωτή Λευκών Πελαργών, καθώς και με τη 
συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ Ιωαννίνων και 
εθελοντών.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν δακτυ-
λιώσεις σε έξι (6) φωλιές εντός λεκανο-
πεδίου Ιωαννίνων (Αμπελιά, Λογγάδες, 
Ελεούσα, Λαψίστα, Πετσάλι, Νεοχώρι) 
και δακτυλιώθηκαν δεκαεπτά (17) νεοσ-
σοί πελαργοί του είδους Ciconia ciconia, 
ενώ στο Δήμο Πωγωνίου πραγματοποιή-
θηκαν δακτυλιώσεις σε εννιά (9) φωλιές 
(Παρακάλαμος, Καλπάκι) και δακτυλιώ-
θηκαν είκοσι επτά (27) νεοσσοί πελαργοί. 
Από τη διαδικασία εξαιρέθηκαν ορισμέ-
νες φωλιές λόγω δυσκολιών πρόσβασης 
ή λόγω του γεγονότος ότι οι νεοσσοί ήταν 
σε μέγεθος που δεν ενδείκνυται η δακτυ-
λίωσή τους και πραγματοποιήθηκε μία 
επιλογή στις φωλιές του Παρακαλάμου. 
Επιπλέον, την διαδικασία δακτυλίωσης 
παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον οι 
μαθητές του ΚΔΑΠ Δήμου Ζίτσας και του 
ΚΔΑΠ Δήμου Πωγωνίου στους οποίους 
πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη ενημέρωση.

Η δακτυλίωση βασίζεται στην ατομική σήμανση 
των πουλιών και είναι η παλαιότερη και η πλέον 
διεθνώς διαδεδομένη και επιστημονικά αποδεκτή 
μέθοδος που χρησιμοποιείται, για τη μελέτη της βι-
ολογίας και της συμπεριφοράς των πουλιών, των 
μεταναστευτικών μετακινήσεων και της αναπαρα-
γωγικής διαδικασίας και τη διάρκεια ζωής τους. Για 
τους πελαργούς η δακτυλίωση πραγματοποιείται 
την εποχή που βρίσκονται ακόμα στη φωλιά, πριν 
πετάξουν. Η διαδικασία έχει διάρκεια 15- 20 λεπτά 
και περιλαμβάνει την ασφαλή και ανώδυνη μεταφο-

ρά νεοσσών από τη κάθε φωλιά στο έδαφος, την 
τοποθέτηση δακτυλιδιού με μοναδικό κωδικό στο 
πόδι, τις μετρήσεις μήκους ράμφους, κεφαλής και 
βάρους και την άμεση επανατοποθέτηση τους στη 
φωλιά.

Παράλληλα με τη δακτυλίωση πραγματοποιήθη-
κε καθαρισμός των φωλιών από σκουπίδια (σπά-

γκοι, πλαστικές σακούλες, τσουβάλια, ρούχα κ.α.), 
τα οποία μεταφέρουν οι πελαργοί ως μαλακά υλικά 
για την επισκευή της φωλιάς. Τα υλικά αυτά είναι 
πολύ επικίνδυνα για τους νεοσσούς καθώς ελλο-
χεύει ο κίνδυνος ακρωτηριασμού ή παραμόρφω-
σης των άκρων των νεοσσών σε περίπτωση που 
μπλεχτούν σε αυτά κατά τις πρώτες 20 ημέρες της 
ζωής τους, διάστημα που πριν ακόμη σταθούν στα 
πόδια τους "μπουσουλάνε", καθιστώντας τα ανίκα-
να να σταθούν και καταδικασμένα σε βέβαιο θά-
νατο.  Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος εντοπίστηκαν 
δύο ενήλικοι πελαργοί σε φωλιά οι οποίοι φέρουν 

δαχτυλίδι από προηγούμενες δακτυλιώσεις, γεγο-
νός πολύ σημαντικό καθώς αντλούμε πληροφορίες 
για τη συμπεριφορά και τις μετακινήσεις τους στην 
περιοχή μας. Οι πελαργοί είναι συνήθως έτοιμοι 
για αναπαραγωγή μετά το τρίτο έτος της ζωής τους, 
επομένως τώρα αναμένουμε να έχουμε επανευρέ-
σεις πελαργών σε φωλιές από τις πρώτες δακτυ-

λιώσεις που πραγματοποιήθηκαν το 
2018-2019. Επίσης, σημειώνεται ότι 
ένας πελαργός που είχε τραυματιστεί 
το 2021, στάλθηκε για περίθαλψη 
από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων στο Κέντρο 
Περίθαλψης Άγριων Ζώων - Δράση 
για την Άγρια Ζωή στη Θεσσαλονίκη 
και αφέθηκε ελεύθερος όταν έγινε 
καλά, επέστρεψε ξανά φέτος στην πε-
ριοχή για να φωλιάσει.

Ευχαριστούμε θερμά την κα. Eva 
Stets και τον κ. Μαμάση Διονύση που 
για μία ακόμα φορά βρέθηκαν στα 
Ιωάννινα με σκοπό την υλοποίηση 
δακτυλιώσεων λευκών πελαργών, 
καθώς και τους εθελοντές κ.κ. Στέργιο 
Κασσαβέτη, Έλενα Ηλία, Ταξιάρχη 
Δανέλη και Μαρία Παγκούτσου για τη 
σημαντική τους συνεισφορά στη δια-
δικασία των δακτυλιώσεων. Επιπλέ-
ον, ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο 
Δήμου Πωγωνίου κ. Φωτίου Αθανά-
σιο που μας τίμησε με την παρουσία 
του. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη ΔΕΔ-
ΔΗΕ Ιωαννίνων για την παραχώρη-
ση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος 
και την άψογη συνεργασία, και πιο 

συγκεκριμένα τη Διευθύντρια Βασιλική Γνωστο-
πούλου, τον Τομεάρχη εκμετάλλευσης κ. Γεώργιο 
Λιόλιο καθώς και το τεχνικό προσωπικό Παπαδια-
μάντη Κοσμά, Γεώργιο Βλάχο και Θεολόγο Πασχά-
λη που συμμετείχε ενεργά και βοήθησε σημαντικά 
για την υλοποίηση της Δράσης. 

Η Δράση εντάσσεται στο Υποέργου 1 της Πράξης 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕ-
ΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033228 του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

∆ακτυλίωση Πελαργών σε ∆. Ιωαννίνων 
και ∆. Πωγωνίου
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Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρ-
χής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις 
κυβερνητικές επιλογές αποκαλύπτο-
ντας σημεία και τέρατα

Σε μετωπική σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και τις επιλογές 
της στο θέμα της ενεργειακής κρίσης 
και της ακρίβειας που έχει γονατίσει 
τους πολίτες προχώρησε η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας.

Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρ-
χής επέλεξε να δώσει συνέντευξη 
Τύπου κατακεραυνώνοντας την κυ-
βέρνηση για τη ρήτρα αναπροσαρ-
μογής, τα υπερκέρδη των εταιρειών 
ενέργειας, τη νόθευση του ανταγω-
νισμού, τις αναδρομικές επιδοτήσεις 
στη ΔΕΗ αλλά και στο ψαλίδισμα αρ-

μοδιοτήτων της ΡΑΕ.
Ο Θανάσης Δαγούμας επέκρινε 

σφόδρα την τροπολογία για τη ρή-
τρα αναπροσαρμογής, την οποία η 
κυβέρνηση παρουσίασε ως πανάκεια 
για την ελάφρυνση των λογαριασμών 
ρεύματος, επισημαίνοντας ότι η ΡΑΕ 
είχε προτείνει ένα πιο σαφές πλαίσιο 
για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, το 
οποίο απορρίφθηκε από την κυβέρ-
νηση. 

Όπως χαρακτηριστικά είπε, το σύ-
στημα θα κριθεί στην πράξη, όμως, 
η ΡΑΕ θα ελέγχει εκ των υστέρων 
εάν οι χρεώσεις των προμηθευτών 
ακολουθούν το πραγματικό κόστος 
της ενέργειας. Αναφερόμενος στους 
λογαριασμούς ρεύματος, ξεκαθάρισε 

ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επι-
στρέψουμε σε χρεώσεις της ηλεκτρι-
κής ενέργειας προ κρίσης.

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ επέκρινε την 
κυβέρνηση και για τα υπερκέρδη των 
εταιρειών ενέργειας, σημειώνοντας 
ότι αν και η αρχή κατέθεσε το πόρι-
σμά της η κυβέρνηση ακόμα καθυ-
στερεί ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν 
τελικά θα υπολογιστούν οι εκπτώσεις 
που δίνουν οι πάροχοι ενέργειας.

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ επεσήμανε ότι σε 
συνεργασία με την Επιτροπή Αντα-
γωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη έρευ-
να για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν 
εναρμονισμένες πρακτικές τύπου 
καρτέλ και έχουν ζητηθεί από τις εται-

ρείες ενέργειας τα στοιχεία των τιμο-
λογίων.

Ο Θανάσης Δαγούμας αποκάλυψε 
ακόμα ότι έχουν δοθεί αναδρομικές 
επιδοτήσεις στη ΔΕΗ και μάλιστα 
από το 2004 για τη διατήρηση μονά-
δων θερμικής εφεδρείας που παρά-
γουν ρεύμα καίγοντας μαζούτ. Εάν 
ισχύσει η επιδότηση αναδρομικά 
από το 2004 το ποσό αναμένεται να 
φτάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο 
πρόεδρος της ΡΑΕ, κατηγόρησε την 
κυβέρνηση και για ψαλίδισμα αρμο-
διοτήτων της ανεξάρτητης αρχής κα-
θώς και για κατάργηση αποφάσεών 
της με νόμο, θέμα για το οποίο θα 
ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Μετωπική σύγκρουση ΡΑΕ µε την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Εξιχνιάστηκε ύστερα από άμεσες 
ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφά-
λειας Ηγουμενίτσας διάρρηξη σχο-
λικού συγκροτήματος που έγινε την 
26-06-2022 στην Ηγουμενίτσα. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 
δύο ανήλικοι ημεδαποί, που κατηγο-
ρούνται για κλοπή, καθώς και ένας 
ημεδαπός, για αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος και παραμέληση επο-
πτείας ανηλίκου. Ειδικότερα, όπως 
προέκυψε από την αστυνομική έρευ-
να, οι ανήλικοι εισήλθαν σε σχολικό 
συγκρότημα, από όπου αφαίρεσαν 
χαλκοσωλήνες και κλιματιστικό, η 
αξία των οποίων ανέρχεται σε τουλά-
χιστον (3.000) ευρώ. 

Ακολούθως, τα παρέδωσαν σε 
ημεδαπό, πατέρα ενός εκ των δύο, 
ο οποίος, αφού τα φόρτωσε σε αυτο-
κίνητό του, τα εκποίησε έναντι αντιτί-
μου (250) ευρώ. Οι δύο ανήλικοι και 
ο ημεδαπός συνελήφθησαν ύστερα 
από αναζητήσεις την επόμενη ημέρα 
(27-06-2022), ενώ δικογραφία σχη-
ματίστηκε και σε βάρος του πατέρα 
του έτερου ανήλικου, για παραμέλη-
ση της εποπτείας του. Κατασχέθηκε 
το παραπάνω αυτοκίνητο του συλ-
ληφθέντος ημεδαπού, ενώ η σχημα-
τισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι-
κών Θεσπρωτίας. 

Εξιχνιάστηκε διάρρηξη σχολικού 
συγκροτήµατος στην Ηγουµενίτσα Γνωστοποιείται  στο  κοινό  ότι για  

να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνι-
κές  εργασίες του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα 
γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 
ως εξής :

Την Πέμπτη 30-06-2022: 
Α) Από ώρα 08:30 πμ έως 11:30 

πμ στις παρακάτω περιοχές: Τμήμα 
Δολιανών, Ελαφότοπος, Μονή Βελ-
λάς, τμήμα Καλπακίου, Νεγράδες, 
Εργοστάσιο Η.Β.Ε. Α.Ε., Ασπράγ-
γελοι, Άνω και Κάτω Πεδινά, Μο-
νοδένδρι, Βίτσα, Ελάτη, Δικόρυφο, 
Καλουτά, Διπόταμο, Ανθρακίτη, 
Μανασσή, Δίλοφο, Κήποι, Νεγά-
δες, Φραγκάδες, Λεπτοκαρυά έως 
Κουκούλι, Καπέσοβο, Βραδέτο, 
Τσεπέλοβο και Σκαμνέλι. Β) Από 
ώρα 08:30 πμ έως 14:00 μμ στις 
παρακάτω περιοχές: Καλπάκι πέ-

ριξ πολεμικού Μουσείου, ψηστα-
ριάς «ΧΑΣΚΟΣ», πτηνοτροφείου 
κ.  Φραγκούλη. Την Παρασκευή 01-
07-2022: Α) Από ώρα 08:30 πμ έως 
12:30 μμ στις παρακάτω περιοχές :

Τμήμα Κατσικάς προς ασβεστο-
ποιϊα Τσίωτα, ΒΙΟΜΕΤΑΛ, ΛΑΜΔΑ 
ΕΠΕ, πτηνοτροφεία των Βαρτζιώ-
τη – Μάντζιου – Μπλάντζιου – Λι-
σγάρα, βουστάσιο Σμπόνια, τμήμα 
Μπάφρας, σφαγεία Δέλλα – Τσακα-
νίκα, Κουτσελιό, Σερβιανά, Ελλη-
νικό, Αετοράχη, Φορτόσι, οικ. Κω-
στήτσι, Πάτερο, Καλέντζι, Πλαίσια, 
Πηγάδια, Πετροβούνι, οικ. Κέδρος, 
Μουζακαίοι, Χαροκόπι, οικ. Καρα-
δήμας, οικ. Κοντινοί, Χουλιαράδες, 
Βαπτιστή, Μιχαλίτσι, Ποτιστικά Πε-
τροβουνίου, Παλαιοχώρι Συρράκου, 
Προσήλιο, Συρράκο, Καλαρρύτες.

∆ιακοπές ρεύµατος Πέµπτη και Παρασκευή
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Στην κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση, 
με σαφείς και αυστηρούς όρους, επί της Μ.Π.Ε.  
του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), 
ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάρα-
ντος που διέρχεται από τον οικισμό Αγίας Βαρβά-
ρας, Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», προχώρησε 
στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Βασίλης Γοργόλης στην τοποθέτησή του, 
κατά την παρουσίαση του θέματος, υπογράμμισε 
πως πλέον των όρων που έθεσε η υπηρεσία για 
την φάση λειτουργίας και κατασκευής του έργου 
τίθεται και σαφής επιπλέον όρος της Επιτροπής 
πως η υδροληψία και το σύνολο των έργων του 
μικρού υδροηλεκτρικού δεν θα επηρεάσουν σε 

καμία περίπτωση την υφιστάμενη και κάθε μελ-
λοντική υδροδότηση, αλλά και κάθε άλλη χρήση 
νερού του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της 
Κόνιτσας, καθώς και της περιοχής των Ιωαννί-
νων αν υφίσταται σχετική  δυνατότητα μετά την 

κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου Κόνιτσας 
και εφόσον μελλοντι-
κά επικαιροποιηθεί και 
τροποποιηθεί παλαιό-
τερη μελέτη που υπήρ-
χε για το θέμα αυτό και 
δεν εγκρίθηκε. Επίσης 
τέθηκε και επιπλέον 
όρος κατά τον οποίο ο 
επενδυτής του έργου θα 
πρέπει να εφαρμόσει τις 
διατάξεις που αφορούν 
τα ανταποδοτικά τέλη 
και να ικανοποιήσει τα 
αιτήματα των τοπικών 
Κοινοτήτων Αμαράντου 
και Αγίας Βαρβάρας.

Η θετική γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Περιβάλ-
λοντος, Χωρικού Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την κατασκευή του 
υδροηλεκτρικού έργου, 
προκάλεσε οργή στον 
Αμάραντο για την στά-
ση και την τοποθέτηση 
του Δημάρχου Κόνιτσας 
στην Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος.

«Ο Δήμαρχος επέλεξε 

να μεταφέρει στη συνεδρίαση τις προσωπικές 
του απόψεις και τις απόψεις της παράταξής του 
και όχι την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόε-
δρος του Αμαράντου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ενδιαφέρον έχει και η 
πρόταση που καταθέτει ο Μάκης Χατζηεφραιμί-
δης, πρώην δήμαρχος της Κόνιτσας και με πολλά 
χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση.

«Στέκομαι σε μια παράμετρο ουσιαστική στο 
ζήτημα και είναι η διατήρηση αυτού του νερού ως 
παρακαταθήκη για ύδρευση των κατοίκων του τό-
που μας και των Ιωαννίνων. Αρκετές κοινότητες 
της Κόνιτσας και μέρος της ύδρευσης της Κόνι-
τσας αλλά και του δήμου Πωγωνίου και του δή-
μου Ιωαννίνων τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις 
με σημαντικό ενεργειακό κόστος . Το κόστος αυτό 
είναι μεγαλύτερο από την παραγόμενη ενέργεια 
από την μερική αξιοποίηση που προτείνεται με 
το υδροηλεκτρικό και που η δημοτική αρχή απο-
δέχεται. Τονίζω ότι είμαι υπέρ των εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, άρα και της αξιοποίησης των 
υδατορεμάτων με μέτρο και εφ όσον δεν εί-
ναι απαραίτητα και κατάλληλα τα νερά αυτά για 
ύδρευση και άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Τα 
νερά λοιπόν του Αμαράντου κατά καιρούς υποδεί-
χθηκαν για ύδρευση του λεκανοπεδίου Κόνιτσας, 
του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων κλπ. Παράλληλα η 
πρώην Νομαρχία Ιωαννίνων, πλήρωσε και συνέ-
ταξε μελέτη μεταφοράς του νερού, η οποία μέχρι 
στιγμής δεν αξιοποιήθηκε.

Είναι λοιπόν η ώρα, πρώτον να μη γίνει αποδε-
κτή η ΜΠΕ από την επιτροπή περιβάλλοντος της 
περιφέρειας και δεύτερο να αξιοποιηθεί η μελέτη 
μεταφοράς του νερού για ύδρευση, με την έντα-
ξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, που θα υπακούει 
σε δύο βασικές αρχές χωρίς παρεκκλίσεις α) να 
τροφοδοτούνται με προτεραιότητα τα χώριά του 
λεκανοπεδίου Κόνιτσας που το έχουν ανάγκη β) 
να υπάρχει ανταποδοτικό όφελος, προσυμφωνη-
μένο, για το δήμο Κόνιτσας και τους κατοίκους 
της Κοινότητας που έχει τις πηγές. Τονίζω ότι πέ-
ραν της μερικής άντλησης για ύδρευση μέρους 
του λεκανοπεδίου Κόνιτσας , το λεκανοπέδιο Ιω-
αννίνων υδρεύεται, με τεράστια ενεργειακά κόστη 
άντλησης που πληρώνουν οι πολίτες των Ιωαννί-
νων πανάκριβα. Καλώ με όλες μου τις δυνάμεις, 
όλες τις αρχές των Ιωαννίνων, τους συλλογικού 
φορείς και τους πολίτες να διεκδικήσουν την πρό-
ταση.Το όφελος θα είναι μεγάλο και για όλους».

Με πλειοψηφία το υδροηλεκτρικό στον Αµάραντο

Πρόσφατα δημοσιεύματα, που επικαλούνται κυ-
βερνητικές πηγές, φέρνουν στην επικαιρότητα και 
μας ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε σε τροχιά ενερ-
γοποίησης των μελετών για την νέα σιδηροδρομική 
γραμμή ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕ-
ΝΙΤΣΑ.  Επίσης, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΣΕ 
σε ερώτηση βουλευτή για το θέμα, η πρώτη φάση 
των μελετών έχει ήδη ολοκληρωθεί. Πρόκειται για 
το σημαντικό ελλιπών τμήμα της Σιδηροδρομικής 
Εγνατίας που προωθείται από το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών και αφορά στην επέκταση 
του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προς 
δημοπράτηση μελέτες (οριστικές μελέτες) ο ΟΣΕ 
υπέβαλε τον Μάρτιο του 2021 αίτημα χρηματο-

δότησης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ στο CEF 
2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε. Τον περασμένο 
Νοέμβριο υπεγράφη μεταξύ της CINEA και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμφω-
νία χρηματοδότησης με ποσοστό χρηματοδότησης 
από το CEF 50% και τα υπόλοιπο 50% από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπου 
και αναμένεται να ενταχθεί.

Για να γίνει η δημοπράτηση των μελετών και να 
προχωρήσει το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεση 
της Ηπείρου απαιτούνται πρωτοβουλίες για την 
εξεύρεση των υπολοίπων 7,5 εκ. (50% του συνολι-
κού κόστους των 15 εκ.), ώστε με ορίζοντα το 2024 
να ωριμάσει το έργο και προοπτική να κατασκευ-
αστεί μέχρι το 2030. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ηπείρου καλεί την Κυβέρνηση, να προχωρήσει στη 
χρηματοδότηση του έργου «νέα σιδηροδρομική 
γραμμή ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙ-
ΤΣΑ» από το ΠΔΕ, να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμ-
ματα της συμφωνίας με την CINEA, της οποίας η 
υλοποίηση καθυστερεί από τον Νοέμβριο του 2021 
και να δημοπρατηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες 
μελέτες του έργου.

Πρόταση ψηφίσµατος για χρηµατοδότηση 
και δηµοπράτηση της σιδηροδροµικής 

σύνδεσης της Ηπείρου
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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοι-
νωνία του Μετσόβου με την τραγωδία 
στη λίμνη Πηγών Αώου που είχε σαν 
αποτέλεσμα το θάνατο του 16χρονου 
μαθητή Λυκείου Παύλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο 16χρο-
νος προσπάθησε να πιάσει τη μπά-
λα που είχε 
πέσει στη 
λίμνη παί-
ζοντας με 
τους φίλους 
του. Τραγι-
κή ειρωνεία 
το γεγονός 
ότι, κατά 
τις ίδιες 
πληροφο-
ρίες από 
την τοπική 
κο ι νων ία , 
ο άτυχος 
Παύλος προθυμοποιήθηκε να πιάσει 
τη μπάλα γιατί ήταν ο πιο ψηλός της 
παρέας.

Οι φίλοι του προσπάθησαν μάταια 
να τον βοηθήσουν και στη συνέχεια 
ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες 
της ΕΜΑΚ που εντόπισαν το νεαρό 
το βυθό της λίμνης χωρίς τις αισθή-
σεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός 
του.

Άτομα του στενού συγγενικού πε-
ριβάλλοντος αναφέρουν, ότι στην πα-
ρέα του 16χρονου ήταν ακόμη ένας 
30χρονος, καθώς και ένας 19χρονος. 
Όταν ο Παύλος έπεσε στο νερό και 

άργησε να βγει στην επιφάνεια, ο 
19χρονος ήταν αυτός που βούτηξε 
και προσπάθησε να του σώσει τη 
ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε  και 
ο 19χρονος, ο οποίος βούτηξε στα 
νερά της λίμνης προσπαθώντας να 

σώσει τον φίλο 
του και κινδύ-
νευσε να πνιγεί 
και ο ίδιος.

Τραγικές φι-
γούρες τα μέλη 
της οικογένειάς 
του τα οποία 
θρηνούν για 
την απώλεια 
του 16χρονου.

Για το τραγι-
κό περιστατι-
κό μίλησε στο 
Newsbomb.gr 

ο δήμαρχος Μετσόβου, Κωνσταντί-
νος Τζαφέας: «Υπάρχει μια τεχνητή 
λίμνη, των πηγών του Αώου, στο ση-
μείο αυτό. Βρίσκεται στα 1.550 μέτρα 
υψόμετρο. Τα παιδιά ήταν εκεί από το 
πρωί, έπαιζαν μπάλα».

«Ήταν μια ομάδα παιδιών που 
έπαιζαν και διασκέδαζαν. Από ότι 
έχουμε μάθει, έπεσε η μπάλα στη λί-
μνη και πήγε το παιδί να την πιάσει. 
Η λίμνη αυτή έχει φερτά υλικά, χώμα-
τα κλπ. και αυτό έκανε το παιδί πιθα-
νόν να γλιστρήσει και να πέσει μέσα. 
Πήγε ένα άλλο παιδί να τον πιάσει, 
δεν πρόλαβαν οι φίλοι του να τον 
τραβήξουν έξω. Δυστυχώς, δυστυ-
χώς, είναι μια τραγωδία», πρόσθεσε.

Έχασε την ζωή του στην 
λίµνη των Πηγών Αώου

Στις 16 - 19 Ιουνίου 2022 υλοποι-
ήθηκε στα Σύβοτα το 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ιατρικής Εκπαίδευσης, που 
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία 
με την Εταιρεία Γενικής/Οικογενεια-
κής Ιατρικής Ελλάδας «ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΗΣ» με θέμα: «Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας».

Το Συνέδριο που υλοποιήθηκε 
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Συβότων, προσέλκυσε 85 συμμε-
τέχοντες ιατρούς και επαγγελματίες 
υγείας. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. 
Ελευθέριος Κώστας δήλωσε σχετικά:

«Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, τα τε-
λευταία χρόνια, διεκδικεί θέση στην 
αγορά του συνεδριακού τουρισμού 
και στα εξ’ αυτής οφέλη, όπως αύ-
ξηση της πληρότητας των ξενοδο-
χείων, προσέλκυση ειδικού κοινού, 
μεγέθυνση των εσόδων των τοπικών 
επιχειρήσεων και προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος. Ο Δήμος μας 
έχει και στο παρελθόν φιλοξενήσει 
ανάλογες διοργανώσεις με τους συμ-
μετέχοντες-επισκέπτες να αποκομί-
ζουν άριστες εντυπώσεις από τη δι-
οργάνωση, τη φιλοξενία και τα τοπικά 
αξιοθέατα».

Με επιτυχία υλοποιήθηκε το ιατρικό 
συνέδριο στα Σύβοτα

Σε συνέχεια των επαφών με την 
Δημοτική Αρχή πραγματοποιήθηκε, 
παρουσία της τοπικής Αστυνομικής 
Ηγεσίας καθώς και όλων των Συν-
δικαλιστικών Ενώσεων, νέα συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων 
κ. Μωυσή Ελισάφ κατά την οποία, 
έπειτα από επεξεργασία των τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου, μας κοι-

νοποιήθηκαν πιθανά σημεία προς 
παραχώρηση για την ανέγερση νέου 
Αστυνομικού Μεγάρου.

Μετά από αυτήν την θετική εξέλιξη 
θα ακολουθήσει επεξεργασία από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου 
και του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, προκειμένου να προχωρήσει 
η όλη διαδικασία.

Νέα συνάντηση αναφορικά µε την 
ανέγερση Αστυνοµικού Μεγάρου
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H Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ διοργανώνουν την Πα-
ρασκευή 1 Ιουλίου στις 21:00  στον κοινόχρηστο 
χώρο του πάρκου «Λιθαρίτσια», ανοιχτή εκδήλω-
ση υποδοχής των νέων μελών του κόμματος, που 
πολλαπλασίασαν τη δύναμή μας στις 15 Μαΐου, 
αποτέλεσμα της εντυπωσιακής  ανταπόκρισης των 
φίλων του κόμματος στο κάλεσμα του Προέδρου 
Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών και μελών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Π.Σ.

Στα παλιά και νέα μέλη του κόμματος, καθώς και 
στους φίλους που θα παρευρεθούν, θα μιλήσει ο 
νεοεκλεγής Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ε. 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Βασιλειάδης.

Θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τους: Αλέξη 
Σουρή ( Φωνή-ακουστική κιθάρα), Νίκο Βλαχοθα-
νάση (ηλεκτρική κιθάρα), Γιώργο Μέμο (Τύμπανα), 
Χρήστο Καραβίδη ( ηλεκτρικό κοντραμπάσο).

Ανοιχτή εκδήλωση του 
ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή

Η παράταξη «Ενότητα 
Πολιτών Νέα Γιάννενα» 
μετά την ολοκλήρωση 
ενός επιτυχημένου κύ-
κλου συναντήσεων ανά 
δημοτική ενότητα με τα 
στελέχη της, συναντήσεις 
στις οποίες συζητήθηκαν 
ζητήματα που απασχο-
λούν την κάθε δημοτική 
ενότητα ξεχωριστά αλλά 
και οργανωτικά ζητήματα 
σε σχέση με τη λειτουργία 
της παράταξης, θα πραγ-
ματοποιήσει την ολομέ-
λειά της την Τετάρτη 29 
Ιουνίου κι ώρα 19.30 στο ξενοδοχείο DuLac.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Θωμάς Μπέγκας, 
απεύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη 
και τους φίλους της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάν-
νενα» καθώς και σε όλους τους δημότες να συμ-
μετάσχουν σε αυτή την ανοιχτή και δημοκρατική 
διαδικασία.

Αναλυτικά ο κ. Μπέγκας τόνισε τα ακόλουθα:
«Είμαι ευτυχής που μετά από δύο χρόνια παν-

δημίας και σκληρών λοκντάουν είμαστε πλέον σε 
θέση να συγκαλέσουμε την ολομέλεια της παρά-
ταξης μας, «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», της 
μεγαλύτερης παράταξης του δήμου Ιωαννιτών, με 
θέμα «το σήμερα και το αύριο του δήμου στην πο-
ρεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρί-
ου του 2023».

Οι συνθήκες  που επικρατούσαν στη χώρα μας 
λόγω του covid 19 διέκοψαν βίαια έναν θεσμό ο 
οποίος όμως επανέρχεται την ερχόμενη Τετάρτη, 
29 Ιουνίου κι ώρα 19.30 στο ξενοδοχείο DuLac.

Για εμάς άλλωστε στην «Ενότητα Πολιτών Νέα 
Γιάννενα»,  μια βαθιά δημοκρατική παράταξη, η 

σύγκληση της ολομέλειας ως 
κυρίαρχο όργανο καθώς και 
οι αποφάσεις που λαμβάνο-
νται σε αυτή είναι πάντα ο 
οδηγός μας.

Εκ μέρους της «Ενότητας 
Πολιτών Νέα Γιάννενα» αλλά 
και προσωπικά ως επικεφα-
λής της απευθύνω ανοιχτή 
πρόσκληση προς όλα τα 
μέλη και τους φίλους μας, κα-
θώς και σε όλους τους συνδη-
μότες μας να συμμετέχουν σε 
αυτή τη δημοκρατική διαδικα-
σία, δείχνοντας με τη συμμε-
τοχή πως συμμερίζονται τις 

ίδιες αξίες αλλά και τις ίδιες αγωνίες με εμάς για τον 
μέλλον του τόπου μας.

Η 29η Ιουνίου μπορεί και πρέπει να γίνει η αφε-
τηρία για να επιστρέψουμε στην εποχή του ανοι-
χτού δημαρχείου και της άμεσης επικοινωνίας με-
ταξύ δημοτικής αρχής και κοινωνίας.

Η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» κι εγώ προ-
σωπικά έχουμε αποδείξει πως θεμελιώδης μας 
αρχή είναι ότι η εξέλιξη του τόπου μας μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από συνέργιες έχοντας ως 
άμεσους και ισότιμους συνομιλητές τους θεσμικούς 
φορείς, τα επιμελητήρια, τους επαγγελματικούς 
φορείς, τους συλλόγους, τις παρατάξεις του δημο-
τικού συμβουλίου και πάνω από όλα την ίδια την 
κοινωνία των δημοτών. 

Με αυτή την ξεκάθαρη πολιτική θέση απευθυνό-
μαστε στους πολίτες, οι οποίοι δείχνει να ανταπο-
κρίνονται θετικά στο κάλεσμα μας.

Με τις σκέψεις αυτές λοιπόν σας περιμένω όλους 
στην ολομέλεια της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάν-
νενα» την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 19.30 το από-
γευμα στο ξενοδοχείο DuLac.

Θ. Μπέγκας: Ελάτε να δώσουµε στα 
Γιάννενα και πάλι όλα όσα αξίζουν
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«Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι, 
που ο Έλληνας θα νιώσει εξαιτίας της 
ακρίβειας ξένος στον τόπο του για ολι-
γοήμερες καλοκαιρινές διακοπές. Είναι 
αφόρητο το κόστος ζωής σε επίπεδο κα-
θημερινότητας, ακόμη και καλοκαιρινών 
διακοπών» επισήμανε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανοίγοντας 
την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβου-
λίου. 

«Πολύ συχνά στα θέματα της Ενέρ-
γειας, ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί την 
Ευρώπη ότι λειτουργεί σαν αργοκίνητο 
καράβι και ότι δεν μπορεί να περιμένει 
άλλο. Την ίδια στιγμή όμως, αρνείται να 
λάβει μέτρα τα οποία η ίδια η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή έχει προτείνει και θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τους καταναλωτές 
αυτή τη δύσκολη περίοδο. Το πλαφόν στη 
λιανική τιμή του ρεύματος, που προτείνουμε, είναι 
μια ευρωπαϊκή λύση καθώς περιλαμβάνεται στην 
εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν 
χρειάζεται διαπραγμάτευση. Αντίθετα στην παρέμ-
βαση της Κυβέρνησης στην χονδρική, δεν είναι κα-
θαρό το κόστος της λύσης ούτε όμως και το όφελος 
στον πολίτη» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και 
συμπλήρωσε σχετικά με το Fuel Pass: «Με την 
Ελλάδα να έχει την τρίτη υψηλότερη τιμή βενζίνης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο χαμηλότε-
ρο ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης, τα μέτρα 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση για το fuel pass 2 θα 
εξανεμισθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η 
βενζίνη θα οδεύει στα 3 ευρώ. Είναι ενδεικτικό, ότι 
στο πρώτο fuel pass η τιμή της απλής αμόλυβδης 
ήταν στα 2,075, ενώ σήμερα η μέση πανελλαδική 
τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,42 ευρώ». Ο Πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το τε-

λευταίο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ενέργεια 
σημείωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση με τροπολογία 
καταργεί τις ασφαλιστικές δικλείδες που είχε εισα-
γάγει το ΠΑΣΟΚ στην πώληση σημαντικών υπο-
δομών. Δεν μπορεί να ακολουθούνται διαδικασίες 
που μειώνουν τον έλεγχο από τις Ανεξάρτητες Αρ-
χές».

Για το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί και 
την παρατεταμένη εκλογολογία ο κ. Ανδρουλάκης 
σχολίασε:

«O Πρωθυπουργός ενώ το προηγούμενο διά-
στημα προέβαινε σε ξεκάθαρες τοποθετήσεις περί 
εξάντλησης της τετραετίας, με τις διαρροές από το 
Μέγαρο Μαξίμου και τις δημόσιες παρεμβάσεις 
των Υπουργών έχουν δημιουργήσει την αίσθηση 
ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Τα άλλοθι που επι-
στρατεύουν για να κάνουν την στροφή, δεν έχουν 
καμία αξία. Έχουν κατεβάσει τα μολύβια εδώ και 
καιρό. Δεν υπάρχει κυβερνητικό έργο. Εμείς δεν 

είμαστε μάντεις, ούτε θα κάνουμε τις 
χαρτορίχτρες για το πότε θα διεξαχθούν 
οι εκλογές. Εμείς προετοιμαζόμαστε για 
εκλογές και θα είμαστε έτοιμοι όποτε και 
αν γίνουν. Είναι αδιανόητο ο Πρωθυ-
πουργός να προσπαθεί από τη μια να το 
παίζει θεσμικός λέγοντας ότι θέλει να εξα-
ντλήσει την τετραετία και από την άλλη 
να προετοιμάζει εκλογές. Πολύ εύκολα 
έγινε το «θα γίνει», «θέλω». Αποδεικνύ-
εται έτσι η ανακολουθία και ένας βαθύς 
τακτικισμός σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περί-
οδο για τα εθνικά μας θέματα και για την 
οικονομία».

Αναφερόμενος στην εντεινόμενη τουρ-
κική προκλητικότητα, ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι 
απαιτείται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο αποτρο-
πής και όχι κατευνασμού επισημαίνοντας 

το εμπάργκο όπλων προς την γειτονική χώρα. «Η 
Τουρκία αγωνίζεται να βάζει λέξεις σε ψηφίσματα 
σε κάθε φόρουμ, που συμμετέχει, χτίζοντας έτσι 
μια αναθεωρητική πολιτική. Δεν μπορεί η ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική να γίνεται πεδίο για να κά-
νουν κάποιοι δημόσιες σχέσεις στις Βρυξέλλες. Δεν 
άκουσα από το στόμα του Υπουργού Εξωτερικών, 
του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, που μετέχει 
σε φόρουμ που συμμετέχει και το κόμμα μας, να 
έχουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πώς η 
Ευρώπη θα αποκτήσει αποτρεπτικό σχέδιο σε σχέ-
ση με το σχέδιο κατευνασμού που έχει σήμερα. Γι’ 
αυτό εξαρχής ζητήσαμε συμβούλιο πολιτικών αρ-
χηγών για να υπάρξει αυτή η κοινή στρατηγική. Δεν 
γίνεται να μην αγωνιζόμαστε σε κάθε ψήφισμα του 
Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
του ΝΑΤΟ να μην υπάρχουν θέσεις, που θα ασκούν 
πίεση στην Τουρκία να αλλάξει στρατηγική.»

Ν. Ανδρουλάκης: Φέτος το καλοκαίρι ο Έλληνας 
θα νιώσει ξένος στον τόπο του
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Άρθρο του  
Αριστείδη Παπαμιχαήλ

Οικονομολόγος – Σύμβουλος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Συνωµοσία του Πόντιακ 
τότε και σήµερα.

Τα είκοσι ένα τελευταία χρόνια,  δηλαδή από την 14η Σεπτεμβρίου του 2001, τη 
χρονιά της κατάρρευσης των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης, έχει ξεκινήσει 
μια «ακολουθία» πολλών ταυτόχρονα γεγονότων παγκοσμίως. Γεγονότων που όχι 

μόνον σημάδεψαν την ιστορία αλλά άλλαξαν και τη ροή της δραματικά.

Έγιναν οι αφορμές για γεωστρατη-
γικές και γεωπολιτικές  αλλαγές που 
έχουν επηρεάσει την παγκόσμια πο-
λιτική και οικονομική ισορροπία, την 
όποια τέλος πάντων υπήρχε προη-
γουμένως,  προκαλώντας τεκτονικές 
μεταβολές σε λαούς και κράτη, που 
σύμφωνα και με τις τρέχουσες ενδεί-
ξεις εγκυμονούν ακόμα μεγαλύτερης 
έκτασης και έντασης εξελίξεις παγκο-
σμίως.

Και φυσικά δεν εκφράζομαι ως 
απαισιόδοξος ούτε ως κινδυνολόγος 
αλλά σαν ένας καταρτισμένος και 
έμπειρος επιστήμονας στον τομέα 
του που είναι σε θέση να «διαβά-
ζει» τα δεδομένα που τρέχουν και 
να προεκτιμά την πορεία τους, όπως 
ακριβώς κάνει και ένας μετεωρολό-
γος με τα καιρικά φαινόμενα, με δι-
αφορά φυσικά στη χρονική διάρκεια 
της συνδιακύμανσής τους στο μέλ-
λον.

Από τότε λοιπόν οι ΗΠΑ εξακολου-
θούν να «σώζουν» χώρες και λαούς 
από τον έναν ή τον άλλον κίνδυνο, 
άλλοτε από τα χημικά του Ιράκ, άλλο-
τε από τα πυρηνικά του Καντάφι κλπ. 
Είμαι βέβαιος πως δεν είναι πολύ 
μακριά ο καιρός που θα μας σώσουν 
και από τους ‘εξωγήινους»!

Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι από το 
1945 μέχρι τα τέλη του εικοστού αιώ-
να, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπά-
θησαν να ανατρέψουν πάνω από 40 
ξένες κυβερνήσεις και να συντρίψουν 
περισσότερα από 30 λαϊκά / απελευ-
θερωτικά κινήματα που αγωνίζονταν 
εναντίον ανελεύθερων καθεστώτων. 

Στην πορεία, οι ΗΠΑ προκάλεσαν 
τον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων, ενώ καταδίκασαν 

πολύ περισσότερους σε μια ζωή γε-
μάτη οδύνη και απόγνωση, πείνα και 
στερήσεις, σε περιοχές όπως η Αφρι-
κή, η Λατινική Αμερική και η Ασία.

Τώρα, όπως φαίνεται, έφτασε και 
η σειρά της Ευρώπης. Βάλθηκαν να 
μας σώσουν, από τους Ρώσους αυτή 
τη φορά , το Ξανθό γένος των προ-
φητειών, τους ομόθρησκους, τους 
φίλους μας, το Μόσκοβο της Φιλικής 
Εταιρείας! 

Και αυτή τη φορά θα μας «σώ-
σουν», με μια μέθοδο, παρεμφερή 
με εκείνη που «έσωσαν» τους ινδι-
άνους των Απαλαχίων ορέων, λίγο 
πριν ξημερώσει ο 19ος αιώνας. Και 
όπως και οι Ινδιάνοι δεν αντελήφθη-
σαν την ύπουλη παγίδα και νόμισαν 
πως όλα αυτά τα έκαναν για το «καλό 
τους» έτσι και εμείς έχουμε δημιουρ-
γήσει την ίδια θεώρηση σήμερα. Όλα 
αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα, τα κλει-
δώματα, η ακρίβεια, οι πόλεμοι, η 
ανεργία, τα λουκέτα, για το καλό μας 
τα κάνουν. Για τη «σωτηρία μας»!

Μιλάμε βεβαίως για «σωτηρία» 
σαν αυτή που εννοούμε όταν λέμε 
«μας σώθηκε η ζάχαρη»»! Βεβαί-
ως, που και που,  ζητούν και καμιά 
«συγγνώμη», όπως αυτή που ζήτη-
σαν από τον Ιρακινό λαό! Συγγνώμη 
που σας καταστρέψαμε τη χώρα, τις 
πόλεις, συγνώμη για τις εκατοντά-
δες χιλιάδες των νεκρών, συγγνώμη 
για την πείνα, λάθος κάναμε τελικά, 
δεν διαθέτατε χημικά όπλα! Βέβαια 
ο πόλεμος δεν σταμάτησε από τότε 
στη χώρα σας αλλά εμείς ζητήσαμε 
συγγνώμη!

Αρκετά όμως με την εισαγωγή, ας 
μπούμε στο κυρίως θέμα μας που 
είναι η άγνωστη για τους πολλούς 
ιστορικά, «Συνομωσία του Πόντι-
ακ». Εν έτει 1793 λοιπόν, άμα τον 
τερματισμό του Επταετούς Πολέμου 
ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία, 
οι Γάλλοι ολιγάρχες της εποχής, με 
προμετωπίδα τους διεφθαρμένους, 
όπως και σήμερα πολιτικούς και γα-
λαζοαίματους, γράφοντας στα παλιό-
τερα των υποδημάτων τους τον λόγο 
τιμής που είχαν δώσει στις Ινδιάνικες 

φυλές, «παραχωρούν» στο Βρετανι-
κό στέμμα χιλιάδες εκτάρια γης δυ-
τικά των Απαλαχίων ορέων (ορεινό 
συγκρότημα στην ανατολική Βόρεια 
Αμερική), γης που κατοικούσαν οι 
ινδιάνοι πολλούς αιώνες πριν από 
αυτούς.

Αυτή η πράξη ονομάσθηκε από 
τους Άγγλους εξουσιαστές  Συνω-
μοσία του Πόντιακ. Τσιφλίκι τους, 
λοιπόν, με το έτσι θέλω, η γη που 
για γενιές και γενιές οι ελεύθερες ιν-
διάνικες φυλές πότιζαν με τον ιδρώτα 
και το αίμα τους, η γη που έκαναν οι-
κογένειες και μεγάλωνα παιδιά κι εγ-
γόνια, η γη που τη θεωρούσαν μάνα 
κάθε ζωντανού όντος, η γη που τι-
μούσαν και σέβονταν, με ένα φιρμά-
νι, ντιρεκτίβα θα την έλεγαν σήμερα 
ή και απόφαση του Ο.Η.Ε. και δυο 
χρυσόβουλα την δίνουν «χάρισμα» 
σ’ αυτούς που υποτίθεται πως αντι-
μάχονταν, σε αυτούς που μέχρι χθες 
πολεμούσαν και ήταν εχθροί, σε αυ-
τούς που δίχως την βοήθεια των Ινδι-
άνων ουδέποτε θα νικούσαν. 

Η υπογραφή και η σφραγίδα του 
Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 
15ου, πως θα σεβόταν απόλυτα το 
δικαίωμα των Ινδιάνων να ζουν ανε-
μπόδιστα στα εδάφη των προγόνων 
τους, αλλά και να διατηρήσουν στο 
ακέραιο τις παραδόσεις, τα ήθη και 
τα έθιμά τους, αποδείχτηκαν χωρίς 
αξία, χωρίς τιμή, κάλπικες και δια-
γράφτηκαν  ελαφρά τη καρδία. 

Διότι, για τους ολιγάρχες, τους 
τραπεζίτες, τους γαλαζοαίματος, σε 
όποια εποχή και αν αναφερθούμε 
και με όποιο όνομα και αν τους συ-
ναντούμε, τότε σαν εποίκους – κατα-
κτητές, αργότερα σαν ιμπεριαλιστές 
– διεθνιστές και σήμερα σαν πα-
γκοσμιοποιητές και νέα τάξη, έχουν 
πάντοτε κοινά συμφέροντα, μόνιμος 
δε εχθρός τους ήταν και θα είναι πά-
ντα οι ανυπότακτοι οι ελεύθεροι άν-
θρωποι, οι ενωμένοι λαοί που είναι 
έτοιμοι να υπερασπίσουν και με την 
τελευταία ρανίδα του αίματός τους 
την Ελευθερία τους και την Πατρίδα 
τους. Οι σύγχρονοι Σπαρτιάτες που 

φυλάττουν Θερμοπύλες.
Οι Ινδιάνικές φυλές, έπειτα από 

συζητήσεις μεταξύ των που διήρκη-
σαν για μέρες, αποφασίζουν πως 
είναι σημαντικό να ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους ενάντια στην Αγγλική 
κυριαρχία που τους προέκυψε ύστε-
ρα από την προδοσία των Γάλλων 
«συμμάχων τους» έως λίγο πριν. 
Δίχως να χρονοτριβούν, ξεκινούν 
επιθέσεις στα βρετανικά οχυρά που 
βρίσκονταν πέριξ των οικισμών τους. 

Ο βρετανικός στρατός απαντά, 
πυρπολούνται ολόκληρα χωριά και 
σφάζονται αδιακρίτως άνδρες, υπε-
ρήλικες και γυναικόπαιδα. Οι βάρβα-
ροι ωστόσο δεν αρκούνται σ’ αυτό. 

Έχοντας λάβει σχετικές εντολές 
από τον Βρετανό στρατηγό Τζέφρι 
Άμερστ, ο διοικητής ενός εκ των 
οχυρών, του οχυρού Πιτς, προτείνει 
φιλία και ειρήνη στους Ινδιάνους και 
σαν δείγμα καλής θέλησης εν όψει 
του άγριου χειμώνα που ερχόταν, 
«προσφέρει» στους συμβούλους αρ-
χηγούς των Ινδιάνων κουβέρτες για 
το καλό τους για να προστατευτούν 
από τον πάγο και το κρύο,  κουβέρ-
τες όμως μολυσμένες προηγουμέ-
νως με ευλογιά, τις οποίες είχε προ-
μηθευτεί από τα σανατόρια. 

Η επιδημία σύντομα εξαπλώνεται 
στους ινδιάνικους οικισμούς και μην 
διαθέτοντας ίχνος αντισωμάτων, 
απέναντι στην ευλογιά, αλλά και σε 
άλλες ασθένειες του «πολιτισμένου 
δυτικού κόσμου», οι ινδιάνοι αποδε-
κατίζονται γρήγορα. 

Δίχως να έχουν άλλη επιλογή και 
με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως όσων 
είχαν επιζήσει, οι σύμβουλοι-αρχηγοί 
των φυλών συνάπτουν «ειρήνη» με 
του Βρετανούς.  Με αυτήν καθορί-
στηκε η συνοριακή γραμμή στα Απα-
λάχια, πέρα απ’ την οποία υποτίθε-
ται πως δεν θα επιτρεπόταν στους 
αποίκους να καταπατούν περιοχές 
Ινδιάνων. 

Μάλλον είναι περιττό να αναφέ-
ρουμε με ποιο τρόπο οι Βρετανοί 
σεβάστηκαν και αυτή την συμφωνία 
όσο και τις προηγούμενες. Αυτή είναι 
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η πρώτη εγκληματική ενέργεια τέτοιας μορφής, μία εκ 
των πολλών που ακολούθησαν αργότερα και συνε-
χίζονται έως και σήμερα. Όχι βεβαίως με κουβέρτες 
αυτή τη φορά! Σήμερα έχουμε biotech! 

Ουκ έστιν αριθμός των περιπτώσεων όπου τόσο 
οι Βρετανοί, όσο και οι Αμερικάνοι κρατιστές και ολι-
γάρχες μετέπειτα, δολοφόνησαν εκατοντάδες χιλιά-
δες Ινδιάνους με αυτό τον τρόπο. Οι κουβέρτες των 
σανατορίων αποτέλεσαν έτσι το πρώτο όπλο μαζικού 
βιολογικού πολέμου στην ιστορία. Δεν τους έφθαναν 
τα ξίφη, τα πυροβόλα όπλα, τα κανόνια, οι οργανωμέ-
νες τακτικές μάχης, χρειάζονταν πολύ χρόνο για την 
εξόντωσή τους. Ενώ οι μολυσμένες κουβέρτες τους 
αποδεκάτισαν με μιάς. 

Αν εξετάσουμε ενδελεχώς την ιστορία της επικρά-
τησης του πολιτισμού έναντι των ελεύθερων φυλών 
και εθνών, θα διαπιστώσουμε εύκολα πως δίχως την 
πολιτική, τον δόλο και την μπαμπεσιά ουδέποτε η βία 
και τα όπλα  θα κατάφερνε να δαμάσουν την αδάμα-
στη ψυχή ελεύθερων ανθρώπων. 

Και αυτό βεβαίως δεν ισχύει μόνον στην περίπτω-
ση της γενοκτονίας των Ινδιάνων,  πάντοτε ιστορικά  
οι πολιτισμένοι εξουσιαστές εκμεταλλεύονταν την 
εντιμότητα, το ήθος, την αθωότητα και την ευπείθεια 

των ελεύθερων ανθρώπων για ίδιον όφελος,  να αρ-
πάξουν την γη και τον πλούτο τους δηλαδή ξεκληρί-
ζοντάς τους, οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπων σε 
γενοκτονία. 

Δυστυχώς, όπως γράφει και ο Νίτσε στο έργο του 
«Πέρα από το καλό και κακό», τιμωρείται κανείς πε-
ρισσότερο για τις αρετές του και οι ελεύθερες φυλές το 
βίωσαν αυτό με τον απεχθέστερο τρόπο. Δεν είναι λοι-
πόν μόνον οι θάλαμοι αερίων και τα κρεματόρια των 
ναζί άξια αναφοράς ως θηριωδίες ενάντια στο ανθρώ-
πινο γένος. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι,  να αναριγούν 
από οργή και αγανάκτηση μόνον όταν αντικρίζουν την 
σβάστικά και ακόμα χειρότερα όταν την αντικρίζουν να 
ξανανεμίζει στο πεδίο της μάχης ξανά σήμερα και να 
καμώνονται πως δεν την βλέπουν. 

Όσοι έχουμε μελετήσει την ιστορία γνωρίζουμε, 
πως τόσο το βρετανικό, όσο και το ισπανικό και πορ-
τογαλικό στέμμα, είναι υπεύθυνα για εξ ίσου φρικια-
στικές γενοκτονίες και εκατόμβες νεκρών, ιδίως επί 
των φυλών που βίωναν ελεύθεροι μια ήσυχη, φυσι-
ολογική και ειρηνική ζωή μακριά από εμάς τους «πο-
λιτισμένους». 

Γιατί, λοιπόν, είναι casusbelli μόνον το να φορά κά-
ποιος ένα μπλουζάκι με σβάστικα και δεν είναι εξίσου 

ανατριχιαστικό να φέρει ένας άλλος την αγγλική ση-
μαία «ραφτό» στην punk «στολή» του ή οπουδήποτε 
αλλού νεοταξίτη τη σημαία στο μπλουζάκι του; Αλλά, 
οι πολιτικές ιδεολογίες, όπως πολύ εύστοχα είπε ο 
Χρήστος Γιανναράς (σύγχρονος καθηγητής φιλοσο-
φίας και συγγραφέας), δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 
«δίκιο» για να τσακίζει ο ένας το κεφάλι του αντιπάλου 
του.

Ο λεγόμενος Επταετής Πόλεμος, έλαβε χώρα ανά-
μεσα στα 1754 και 1763. Ωστόσο, οι σημαντικότερες 
πολεμικές συγκρούσεις συνέβησαν μεταξύ 1756-
1763.  Συμμετείχαν σε αυτόν, όλες οι μεγάλες δυ-
νάμεις της εποχής: Ισπανική αυτοκρατορία, Γαλλικό 
βασίλειο, Βρετανική αυτοκρατορία, Αυστροουγγρική 
αυτοκρατορία, Τσαρική Ρωσία, Πρωσία, Σουηδικό 
βασίλειο. 

Οι συνέπειές του επηρέασαν τόσο την Ευρώπη, 
όσο και την Βόρεια και Κεντρική Αμερική, αλλά ακό-
μη και τα παράλια της Δυτικής Αφρικής, τις Ινδίες και 
τις Φιλιππίνες.  Θεωρείται, από πολλούς ιστορικούς, 
ως η πρώτη ανθρωποσφαγή που έλαβε χώρα ταυτο-
χρόνως σε παγκόσμια κλίμακα. Και έπεται συνέχεια. 
Κλείνοντας θα υπενθυμίσω και κάτι σημαντικό: Η 
Κασσάνδρα δεν διαψεύστηκε!

Το φράγμα των 2,3 εκατ. έσπασαν οι αιτήσεις 
που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του Power 
Pass για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος 
έως 600 ευρώ.

Λόγω συνεχούς ροής αιτήσεων και προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι πολίτες, δίνεται παράταση ως 
τις 5 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
για την αντιμετώπιση της αύξησης κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) στη σχετική 

πλατφόρμα. Η προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της 

αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας 
και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί 
να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα 
απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολί-
τη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον 
οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης.

Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα 
υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος 
και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες 
για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λαν-
θασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.). Η εκκαθά-

ριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού 
επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους 
θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, 
όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων 
μελών που φοιτούν στην Ελλάδα. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και 
τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη.

Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβά-
λουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φο-
ρολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή 
της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για 
το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμ-
βάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, 
μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού 
έτους 2021.

Παράταση έως 5 Ιουλίου για το Power Pass
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Για μια ακόμη χρονιά οι "Τσάμηδες" 
έκαναν το Σάββατο 25 Ιουνίου, την 
εκδήλωσή τους για την  γενοκτονία 
των προγόνων τους από τους Έλλη-
νες!

Στο μνημείο που έχουν στήσει και 
έχουν δημιούργησαν και νεκροταφείο 
για τους προγόνους τους, πραγματο-
ποίησαν ομιλίες, κατέθεσαν λουλού-
δια και προσευχή για την 78η επέτειο 
της ανύπαρκτης, για την ελληνική 
πλευρά, γενοκτονίας. 

Ο πρόεδρος του "Τσάμικου" κόμ-
ματος Σπετίμ Ιντρίζι, που συνοδευό-
ταν από τους βουλευτές του "PDIU"  
(εξελέγησαν στις λίστες του "Δημο-
κρατικού Κόμματος"), ζήτησε από 
την αλβανική κυβέρνηση να θεσμο-
θετήσει επίσημα την  εκδήλωσή τους  
ως επέτειο της Αλβανίας στις 27 Ιου-
νίου και να χαρακτηρίσει ως ιστορικό 
μνημείο το νεκροταφείο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μνημείο 

και το νεκροταφείο στην "Τζάρα" 
δημιουργήθηκαν με  χρήματα, που 
προήλθαν κυρίως από το "Τσάμικο" 
λόμπι της Αμερικής, αλλά και με οικο-
νομική ενίσχυση από την τότε Αλβα-
νική κυβέρνηση του Σαλί Μπερίσα, η 
οποία καθιέρωσε και την 27η Ιουνίου 
σαν ημέρα γενοκτονίας των "Τσάμη-
δων". 

Ακόμη τόνισε ότι "η διευθέτηση του 
"Τσάμικου" και η άρση του εμπολέ-
μου, ώστε οι "Τσάμηδες" να περνούν 
τα σύνορα, είναι ζητήματα, που χρή-
ζουν λύσης".

Τις προηγούμενες ημέρες, στο 
πλαίσιο των ανιστόρητων διεκδική-
σεων των "Τσάμηδων", είχε προηγη-
θεί εκδήλωση μέσα στην αίθουσα του 
Αλβανικού Κοινοβουλίου, που περιε-
λάβανε εμπρηστικές ομιλίες, αλλά και 
"Τσάμικους" χορούς! 

Ακόμη έγινε  προβολή του ντοκιμα-
ντέρ "Δεν θα σε ξεχάσω Τσαμερία", 

για τις δήθεν σφαγές 
των δυνάμεων του 
Ναπολέοντα Ζέρ-
βα σε βάρος των 
"Τσάμηδων", αλλά 
και του ντοκιμαντέρ 
"Διωκόμενη στάση", 

που αναφέρεται στη ζωή του "Τσάμη" 
συγγραφέα Bilal Xhaferri.

Επίσης προωθήθηκαν το βιβλίο 
“Muhamet Kuçuku- Çami” του δρ. 
Bashkim Kuçuku, που εκδόθηκε, 
αυτό είναι το περίεργο, από την Ακα-

δημία Επιστημών της Αλβανίας, αλλά 
και τα βιβλία "Πατέρας" και "Μύθοι, 
θρύλοι και ιστορίες από την "Τσαμε-
ρία" του Cham Hekuran Halili. 

Η πορεία προς τα ελληνοαλβανικά 
σύνορα του Μαυροματίου δεν πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος και αυτό για 
λόγους εσωτερικής πολιτικής σκηνής 
της γειτονικής χώρας που στην ουσία 
είναι αυτή που τους την έχει απαγο-
ρεύσει για να μην φανεί στην Ευρώ-
πη ότι εκδηλώνονται ακραία, φανατι-
κά και εξτρεμιστικά φαινόμενα.

17Κοινωνία
Συνεχίζουν τις προκλήσεις 

οι “Τσάµηδες”

Ένα πλήρως ανακαινισμέ-
νο και ακόμη μεγαλύτερο 
Πνευματικό Κέντρο θα απο-
κτήσουν οι κάτοικοι του Κεφα-
λοβρύσου καθώς δημοπρα-
τείται το έργο «Ανακαίνιση 
– Επέκταση Πνευματικού Κέ-
ντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» 
συνολικού προϋπολογισμού 
229.679,00 (με Φ.Π.Α. 24%). 

Το έργο χρηματοδοτείται 
κατά ένα μέρος του από το 

πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών 
και το υπόλοιπο ποσό διατί-
θεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
του Δήμου Πωγωνίου. Πέραν 
των εργασιών της επέκτασης, 
το έργο περιλαμβάνει χρωμα-
τισμούς εσωτερικά και εξωτε-
ρικά και αντικατάσταση των 
ξύλινων κουφωμάτων.

 «Επενδύουμε στον πολι-
τισμό και συγχρόνως ανα-

δεικνύουμε τα όμορφα κτίρια 
που διαθέτει ο Δήμος Πωγω-
νίου. Πρόκειται για έναν χώρο 
που θα εξυπηρετεί όλες τις 
ανάγκες των κατοίκων του Κε-
φαλοβρύσου και σύντομα θα 
παραδοθεί προς χρήση ένα 
σύγχρονο, πλήρως λειτουρ-
γικό και μεγάλο Πνευματικό 
Κέντρο» σημείωσε ο Δήμαρ-
χος Πωγωνίου κ.Κων/νος Κα-
ψάλης

Ανακαινίζεται και µεγαλώνει το Πνευµατικό κέντρο Κεφαλοβρύσου
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ΦΑΙ∆ΩΝ ΒΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΣ
Ντροπή της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ασκώντας 

σκληρή κριτική ο Φαίδων Βόβολης, Πρόεδρος του 
κινήματος «Ελεύθεροι Ξανά» σε Πρωθυπουργό και 
υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτή τη φορά τα βέλη 
του γνωστού καρδιολόγου στράφηκαν στους εκατομ-
μυριούχους πλην οφειλέτες εκατοντάδων χιλιάδων 
ως εκατομμυρίων ευρώ υπουργών της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη καθώς και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πο-
λιτικών προσώπων που είδαν το φως της δημοσι-
ότητας την προηγούμενη Πέμπτη, οι μισοί περίπου 
υπουργοί μαζί με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εμφα-
νίζονται με οφειλές που αγγίζουν τα 12,7 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Οργή προκαλεί το γεγονός πως ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός ενώ δηλώνει προκλητικά πως «τα 
χρήματα δεν έχουν αξία» και πως «φθηνότερη ενέρ-
γεια είναι εκείνη που δεν καταναλώνεται» προτρέπο-
ντας τους πολίτες να ζουν στερούμενοι τα βασικά, 
εμφανίζει ένα αστρονομικό υπόλοιπο οφειλουμέ-
νων -μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα- που φτάνει το 
1.295.928,89 ευρώ. 

Η προκλητικότητα συνεχίζεται, με βασικά κυβερ-
νητικά στελέχη να οφείλουν ποσά τα οποία ο μέσος 
Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να πλησιάσει 
πόσο μάλλον ανά αγγίξει,  σε μία ολόκληρη ζωή… 
Στυλιανίδης, Πλακιωτάκης, Μηταράκης χρωστούν 
πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι Γεραπετρί-
της, Κεραμέως και Χατζηδάκης δηλώνουν ως εισο-
δήματα ποσά με εκείνα του πρώτου να αγγίζουν τα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ σε ξένα νομίσματα!

Και ενώ κάποιοι λίγοι πλουτίζουν, ο μέσος Έλλη-
νας χάνει το σπίτι που έφτιαξε με τους κόπους μίας 
ζωής, αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε μία όλο και πιο 
απαιτητική οικονομικά καθημερινότητα, με τα είδη 
πρώτης ανάγκης να ανεβαίνουν και την ενέργεια να 
ακολουθεί ένα ράλι τόσο υψηλών ταχυτήτων που 
προσομοιάζει σε γκράν πρι… αίσχος, ντροπή, εξευ-
τελισμός… αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε 
ο Φαίδων Βόβολης, Πρόεδρος του κινήματος «Ελεύ-
θεροι Ξανά», κριτικάροντας τα στοιχεία των πόθεν 
έσχες που δημοσιεύτηκαν. Διαβάστε ολόκληρη τη 
δήλωσή του: «Θλίψη. Αηδία. Εξευτελισμός. Ανδρου-
λάκης μόνιμα άεργος με μισό εκατομμύριο ευρώ και 
19 σπίτια να το παίζει σοσιαλιστής όταν ο λαός πει-
νά…

Βερβιτσιώτης. Πότε εργάσθηκε; 122 σπίτια;
Χατζηδάκης: 27 σπίτια
Όλοι με το που μπαίνουν στη Βουλή αποκτούν 

ξαφνικά πολλά σπίτια.

Και ο λαός χάνει τα σπίτια του την ίδια ωρα!!!
Είναι τόσο τυχαίο;
Και πολλοί άλλοι σαφώς…
Όλοι εκατομμυριούχοι.» Και κλείνοντας τη δήλωση 

κόλαφος για το πολιτικό κατεστημένο τόνισε:
«Αυτούς προωθούν.
Θα τους ανεχτούμε κι άλλο;»
Η αλήθεια είναι πως οι «Ελεύθεροι Ξανά» αποτε-

λούν το μόνο σοβαρό κίνημα που δρα ως εξωκοι-
νοβουλευτική αντιπολίτευση, ή αλλιώς ως η μόνη 
αντιπολίτευση που αντιδρά στα αίσχη με τα οποία ο 
πολίτης έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος… ο ίδιος ο 
Πρόεδρος του κινήματος ερωτήθηκε δημόσια για το 
αν προτίθεται να δημοσιοποιήσει τα δικά του οικο-
νομικά στοιχεία πόθεν έσχες. Η απάντησή του ήταν 
δεσμευτική. Ο ίδιος είπε πως προτίθεται να δημο-
σιοποιήσει αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία πριν και 
αφού μπει στη Βουλή αποδεικνύοντας σε όλους πως 
τα κίνητρά του δεν είναι οικονομικά. Δεν είναι λίγες 
οι φορές εξάλλου που ο γνωστός καρδιολόγος στις 
δημόσιες τοποθετήσεις του δήλωνε πως οι βουλευ-
τές πρέπει να εργάζονται. Μιλά επίσης για γενναία 
μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης καθώς και για 
άρση της βουλευτικής ασυλίας. Η αγανάκτηση και 
η οργή που προκαλείται στον μέσο Έλληνα πολίτη 
με τα όσα βιώνει και μετά τις τελευταίες δημοσιοποι-
ήσεις όσων όλοι γνωρίζαμε και πλέον επιβεβαιώ-
θηκαν, φαίνεται πλέον στις έντονες αποδοκιμασίες 
σε κάθε βήμα της κυβέρνησης αλλά και των υπο-
λοίπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Υποσχέσεις 
ψευδείς, κινήσεις για το «θεαθήναι» και μία Ελλάδα 
που δεν προλαβαίνει να μετρά πληγές… από τους 
σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου μέχρι τους πυ-
ρόπληκτους της Εύβοιας και η λίστα είναι μακρά… 
εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και για 
να επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα που πραγ-
ματοποιούνται στην Εύβοια μετά τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, βρέθηκαν 
πρόσφατα εκεί στελέχη της κυβέρνησης μα και της 
αντιπολίτευσης. Η υποδοχή ιδιαίτερα στα κυβερνη-
τικά στελέχη περιελάμβανε έντονες αποδοκιμασίες 
από τους κατοίκους σε πρόσωπα τα οποία απείχαν 
παντελώς κατά τη διάρκεια της καταστροφής και ταυ-
τόχρονα εκφράζουν επαναλαμβανόμενα ψεύδη… 
εκεί βρέθηκε και πολυπληθής αποστολή του κινήμα-
τος «Ελεύθεροι Ξανά» με επικεφαλής τον Πρόεδρό 
τους, η δράση και η παρουσία των οποίων δείχνει 
να είναι σταθερά δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Την 
ώρα που κυβερνητικοί και κοινοβουλευτικοί γενικό-
τερα έχουν να επιδείξουν πλούσιους σε καταθέσεις 
λογαριασμούς και ανυπέρβλητες οφειλές σε ποσά 
εκατομμυρίων, κάποιοι σκύβουν πραγματικά πάνω 
σε όσους επέχουν πραγματικά ανάγκη. Μόνο που 
τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τις πολιτικές 
λιτότητας και των μνημονίων, ανάγκη έχει ολόκληρη 
η χώρα. Το τιμόνι της πρέπει επιτέλους να περάσει 
σε χέρια καθαρά, άξια και ανόθευτα. Χέρια που θα 
αγκαλιάσουν τον πολίτη. Πολιτικός τραμπουκισμός 
και πάρτυ εκατομμυρίων εις βάρος της χώρας και του 
πολίτη δεν δύναται να επιτρέπονται. Πρωτίστως από 
εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Επικοινωνιακά αίσχη 
τύπου υπουργού Πλεύρη που το απόγευμα καλούσε 
τα πολιτικά πρόσωπα του τόπου να καταδικάσουν 
τη στοχοποίηση που ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε όταν 
υγειονομικοί σε αναστολή συγκεντρώθηκαν το από-
γευμα έξω από το σπίτι του, δεν πείθουν κανέναν. 
Την ίδια ώρα που ο Ελληνικός λαός φτωχοποιείται, ο 
ενορχηστρωτής υπουργός των αναστολών, της στο-
χοποίησης και της εμμονικής τιμωρητικότητας έναντι 
όσων αμφισβήτησαν τα αποδεδειγμένα πλέον απο-
τυχημένα ως καταστροφικά μέτρα που υιοθέτησε, 
κάνει επίκληση στο συναίσθημα, θυματοποιώντας 
τον εαυτό του…. Τα αίσχη όμως δεν κρύβονται. Η 
πρώτη απάντηση που έλαβε από τον πολιτικό κόσμο 
ήταν ηχηρή και προήλθε από κάποιον ο οποίος στο-
χοποιήθηκε από την κυβέρνηση, λοιδωρήθηκε και 
τιμωρήθηκε. Ο Φαίδων Βόβολης έπραξε αυτό που 
θα όφειλε κάθε Αρχηγός Αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Καταδίκασε άμεσα τις πρακτικές Πλεύρη που 
ως στόχο έχουν να στρέψει ο Έλληνας το βλέμμα 
του σε άλλη κατεύθυνση… μακριά από τα «πόθεν 
έσχες». Η κυβέρνηση αυτή απέτυχε παταγωδώς. Το 
ίδιο και το υποκριτικό ταλέντο του υπουργού υγείας. 
Όσο γρηγορότερα αποχωρήσουν, τόσο πιο αισιόδο-
ξοι θα αισθανόμαστε για τη χώρα και το μέλλον της. 
Πράττουμε τα δέοντα ώστε να είναι ευοίωνο…
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Σε εξέλιξη το σκάνδαλο µε τα προκάτ για το κλειστό γυµναστήριο 

• Ανάθεση σε εταιρία που δεν είχε συσταθεί!
• Με “παραποίηση” πρακτικών της Οικονοµικής Έπιτροπής 

η ΑΓΟΡΑ υλικών από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ!
• Ακόµη να δώσει εξηγήσεις για τα υλικά που πήρε

 για το γιo του ο Καχριµάνης

ΘΑ ΠΑΝΕΘΑ ΠΑΝΕ
ΦΥΛΑΚΗ!ΦΥΛΑΚΗ!

Οι «κομπίνες» ή έστω οι αλχημείες, με το τι συνέβη και τι εξελίσσεται με τα προκάτ ξιφασκίας και μπάσκετ που 
έφεραν στα Γιάννινα, δε θα στείλουν μόνο τον Περιφερειάρχη κ.Αλ. Καχριμάνη στο εδώλιο του κατηγορουμένου, 

αλλά και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μαζί και τους ε
ντεταλμένους υπαλλήλους που υπέγραψαν ή ακόμη υπογράφουν αποφάσεις και άλλα έγγραφα.

Πρόκειται για μιά άκρως θλιβερή, αλλά βρώμικη υπόθεση, 
στην οποία πρωταγωνιστεί ο κ.Καχριμάνης, ο οποίος διέπραξε 
το μέγα σκάνδαλο παραπλάνησης των πολιτών, ότι δήθεν μας 
χάρισαν τα υλικά, ενώ τα αγόρασε το Περιφερειακό Ταμείο Ανά-
πτυξης Ηπείρου.

Αυτό είναι το ένα σκέλος της πολιτικής απάτης, με το δεύτε-
ρο να αφορά τα υλικά (πάνελ- σιδεριές- πόρτες- εξαεριστήρες 
κλπ) που πήρε για την κτηνοτροφική μονάδα του γιού του, μαζί 
με εκείνα που πήρε ο φίλος του Πρόεδρος των Μετακινουμένων 
Κτηνοτρόφων κ.Γιάννης Δεκόλης.

Όλα με αμφισβητούμενης νομιμότητας παραστατικά, με ένα τι-
μολόγιο επί πιστώσει να έχει εκδοθεί μετά από τις αποκαλύψεις 
της εφημερίδας και χωρίς σε αυτό να συμπεριλαμβάνονται τα 
περισσότερα υλικά!

Είναι αυτό που λένε ...«πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη»...

Επί τη ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στον Περιφερειάρχη πως 
αναμένουμε ακόμα τόσο εμείς όσο και ο Ηπειρωτικός λαός 
την.... “επιστολή στήριξης” που θα έκδιδε τάχα  η Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδος προς το πρόσωπό του για την ιστορία αυτή. 

Αυτά τα περιγράφαμε με ντοκουμέντα σε προηγούμενα 
φύλλα, μέχρι που ο κ.Καχριμάνης παραδέχτηκε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι πράγματι αγοράστηκαν τα υλικά 
(όπως άλλωστε μας είχε διαβεβαιώσει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ), για να 
δηλώνει αναιδώς στη συνέχεια ότι ήταν ...δωρεά!

Θα δούμε στη συνέχεια την αξία αυτής της αρλούμπας 
του Περιφερειάρχη, που αποφάσισε στη δύση της 35ετούς 
καριέρες του στην αυτοδιοίκηση να πέσει θύμα της αλαζονείας 
του και της ματαιοδοξίας του, οδηγούμενος σε μιά ιδιότυπη 
πολιτική αυτοχειρία.

 Ανάθεση σε εταιρία που δεν είχε συσταθεί!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
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    Διότι εδώ πρόκειται για απίστευτες πλην 
όμως απολύτως αληθινές «κομπίνες», που 
για να τις διαπράξει κάποιος πρέπει να έχει 
κάποιο σκοπό, μέχρι και δόλο.

    Άλλωστε πρόκειται για δημόσιο χρήμα, 
το οποίο στην προκειμένη περίπτωση άλλο 
σκορπίζεται αφειδώς και άλλο οποιοσδή-
ποτε μπορεί να σκεφτεί (κακώς ίσως) ότι 
καταλήγει σε κάποιες τσέπες.

     Έχουμε και λέμε λοιπόν:
    Συνεδρίαση του ΔΣ του Περιφερειακού 

Ταμείου στις 31 Ιανουαρίου 2022, υπό την 
προεδρία του κ.Καχριμάνη. Όπως προκύ-
πτει από το πρακτικό 1/2022, ο Περιφε-
ρειάρχης εισηγείται ότι: «... προκειμένου 
να ολοκληρωθεί με σωστό τρόπο η απο-

συναρμολόγηση και η ταξινόμηση 
των υλικών του γηπέδου ξιφασκίας, 
της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
και των κερκιδοφόρων από τις πρώ-
ην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, προ-
τείνω τη δέσμευση του ποσού 
των 30.000 ευρώ μη συμπε-
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
τη σύναψη σύμβασης και την 
ανάθεση του έργου επίβλε-
ψης και καταγραφής των υλι-
κών, ώστε να είναι εύκολη η 
επανασυναρμολόγηση, στην 
εταιρία PAVAGO IKE, που ει-
δικεύεται στις μεταλλικές κα-
τασκευές...».

    Έτσι ελήφθη η με αριθ-
μό 11/1/31-1-2022 απόφα-
ση, με την οποία εγκρίθηκε 
η σύναψη σύμβασης, με το 
αιτιολογικό ότι αυτή η εταιρία 
ειδικεύεται στις μεταλλικές 
κατασκευές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι  όταν 
ελήφθη αυτή η χρυσοπληρωμέ-
νη απόφαση, η αποσυναρμολό-
γηση των κτιρίων είχε σχεδόν 
ολοκληρωθεί, (όπως άλλωστε 
διαφήμιζε και μέσω του facebook 
ο ίδιος ο κ.Καχριμάνης)  ενώ το 
ακόμα πιο  ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
πως η εταιρία δεν υπήρχε!!!

Όπως προκύπτει από το Υπουργείο Οι-
κονομίας -  Ανάπτυξης και την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων, η PAVAGO IKE 
συστήθηκε στις 3/2/2022. τρεις ημέρες αρ-
γότερα δηλαδή!!!

Και βεβαίως από την περιγραφή της δρα-
στηριότητάς της όπως δηλώθηκε και στην 

αρμόδια ΔΟΥ Αμαρουσίου, καμιά 
σχέση με τις μεταλλικές κατα-
σκευές, ούτε και ειδί-
κευση στο αντικείμενο 
που της ανατέθηκε.

Ακόμη, στην έγκριση 
πληρωμής σύμφωνα 
με το τιμολόγιο 3/7-4-
2022, αναφέρεται το 
πόσο των 27.807,68 
ευρώ και ενώ αναφέ-
ρονται οι κρατήσεις, 
η εταιρία εισπράττει 
στο ακέραιο το ποσό!!! 
Έχει ιδιαίτερη σημα-
σία όμως να δούμε τη 
σχέση των ιδιοκτητών 
της εταιρίας με τον άν-
θρωπο που το Περιφε-
ρειακό Ταμείο όρισε ως 
διαιτητή (σε περίπτω-
ση διαφωνίας με την 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ).

 Ο «διαιτητής» (η 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ όρισε δικό 
της) είναι ο κ.Χρήστος 
Γκολογιάννης, πολιτι-
κός μηχανικός, και οι 

ιδιοκτήτες της εταιρίας Βασίλειος (πολιτι-
κός μηχανικός) και Παύλος  Γκολογιάννης 
(ηλεκτρολόγος μηχανικός), είναι παιδιά 
του.

 Τι δουλειά θα έκαναν που δε μπορούσε 

να κάνει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ή εταιρία του κ.Σιδη-
ρόπουλου που όντως ειδικεύεται στις συ-
ναρμολογήσεις και αποσυναρμολογήσεις;

  Και που, πως τους βρήκε ο κ.Καχριμά-
νης; Και πως προέβη στην εισήγηση και 
λήψη απόφασης για εταιρία που ακόμη δεν 
είχε συσταθεί; 

  Τι έκανε, έβγαλε (μόνο;) την υποχρέω-
ση προς τον πατέρα- «διαιτητή» και δήθεν 
ανέθεσε στα παιδιά του μιά δουλειά που 
ίσως να μην έκαναν κιόλας ή που δεν χρει-

   Η απόφαση για την ανάθεση στην PAVAGO 
που δεν υπήρχε...

Η απόδειξη ότι η PAVAGO IKE συστάθηκε
τρεις ημέρες αργότερα...

Η έγκριση πληρωμής της PAVAGO χωρίς να 
αφαιρεθούν οι φόροι κλπ κρατήσεις

Συνεργάτης - «διαιτητής» ο πατέρας Γκολογιάννης των 
ιδιοκτητών της PAVAGO
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άζονταν;

  Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επικοινωνία 
που είχαμε με τον κ.Σταύρο Σιδηρόπουλο, 
με τον οποίο το Περιφερειακό Ταμείο - Πε-
ριφέρεια έχει συνάψει συμβάσεις, μας είπε 
ότι η εταιρία του έκανε την αποσυναρμο-
λόγηση των υλικών του κλειστού ξιφασκίας 
και του προπονητηρίου- προθέρμανσης,  
που η ΙΝΤΡΑΚΑΤ πούλησε στο Περιφερει-

ακό Ταμείο.
Έτσι η πώληση επιβεβαιώνεται εκ νέου 

και εκ στόματος συμβεβλημένου, ενώ είχε 
προηγηθεί η εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ μέσω της 
υπευθύνου Επικοινωνίας της, όπως γρά-
φαμε και σε προηγούμενα φύλλα.

Τα απίστευτα κι όμως αληθινά όμως 
δεν τελειώνουν εδώ, που όμως σίγου-
ρα μόνο στην Περιφέρεια της Ηπείρου 

συμβαίνουν.
Στις 27 Οκτωβρίου του 2021 συνεδρίασε 

η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
και ο Πρόεδρός της κ.Καχριμάνης εισηγεί-
ται δύο θέματα:  

Το ένα (16ο θέμα) για τη σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περι-
φέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης... «για την αποσυναρ-
μολόγηση προπονητηρίου-γυμναστηρίου 
κλπ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προ-
ϋπολογισμού 990.000 ευρώ και ορισμός 
εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρα-
κολούθησης της σύμβασης.

Το δεύτερο (15ο θέμα) για την αποσυ-

Η αρχική απόφαση για την 
«αποσυναρμολόγηση» την οποία ακύρωσαν

Και η απόφαση για τον 
τεχνικό σύμβουλο...
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ναρμολόγηση της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων- πρώ-
ην αίθουσα ξιφασκίας», πάλι 
με 990.000 ευρώ αλλά και τη 
συμμετοχή στην υπογραφή 
της σύμβασης της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού . 

Εγκρίνονται με τις  απο-
φάσεις 30/1777/27-10-2021 
και 30/17776/27-10-2021 και 
ΑΔΑ: Ω2ΜΥ7Λ9-ΙΓΔ.

Μη βιαστείτε να πείτε εντά-
ξει, όλα καλά. Διότι και οι δύο 
θεωρούνται (όπως αναγράφε-
ται) ως «μη έγκυρες και διορ-
θώθηκαν από νεώτερο»!

    Με τους ίδιους αριθμούς 
αποφάσεων και τον ίδιο ΑΔΑ 
αντικαταστάθηκαν από άλλες, 
εκ των οποίων στην πρώτη 
αντί για αποσυναρμολόγηση 
αναγράφεται ΑΠΟΚΤΗΣΗ του 
προπονητηρίου κλπ και στη  
δεύτερη (κλειστό ξιφασκίας) 
προστέθηκε το ΠΕΑΚΙ.

    Εδώ λοιπόν έχουμε πα-
ραποιήση των πρακτικών και 
εξαπάτηση των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής που 
ψήφισαν για αποσυναρμο-
λόγηση και τελικά προέκυψε 
...απόκτηση, δηλαδή αγορά, 
αλλά και τον Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου μαζί και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση!!!

• Πάντως και στις συμβάσεις 
του Περιφερειακού Ταμείου με 
την ΙΝΤΡΑΚΑΤ επικρατεί μια 

ασάφεια ως προς το αντικεί-
μενο , αν δηλαδή πρόκειται για 
αποσυναρμολόγηση ή απόκτη-
ση (Σημ. αγορά δηλαδή), προ-
φανώς για να μη βγάζει άκρη 
κανείς!

Και για να μη μένει παρα-
πονεμένος και κάποιος άλλος 
ευνοούμενος, ο κ.Καχριμάνης, 
μέσω της Γενικής Δ/νσης Ανα-
πτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας, αποφάσισε 
να διαθέσει 74.400 ευρώ (από 
το πρόγραμμα εκτάκτων ανα-
γκών!) για τεχνικό σύμβουλο 
που θα μελετήσει σε ποιό ση-
μείο θα τοποθετηθεί η αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων στην 
περιοχή της πρώην ΔΕΛΙ στον 
Κατσικά!

    Δηλαδή πήραν υλικά και 
δεν ξέρουν που θα στήσουν το 
προκάτ, αφού δεν είχε προηγη-
θεί καμιά μελέτη για ο,τιδήπο-
τε...

Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο, 
το οποίο πρέπει να απασχολή-
σει σοβαρά την κυβέρνηση, 
τις Εισαγγελικές Αρχές, τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς του 
Υπουργείου Οικονομικών, με  
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στα Γιάννινα να επι-
βάλλεται να δώσει εξηγήσεις 
που εγκρίνει όσα του στέλνει η 
Περιφέρεια, παρ ότι πιστεύου-
με πως πρέπει να ελεγχθεί από 
τους προϊσταμένους του.

Κώστας Δ. Καλτσής

Το Θέμα

Και η δεύτερη με τους ίδιους αριθμούς και ΑΔΑ αλλά με αναφορά 
στην ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

αντί αποσυναρμολόγηση, με 990.000 ευρώ...
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Η Ρωσία απελαύνει οκτώ Έλληνες διπλωµάτες

Η Ρωσία κήρυξε οκτώ Έλληνες δι-
πλωμάτες «personae non gratae» και 
τους έδωσε προθεσμία οκτώ ημερών 
να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοί-
νωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
είπε ότι κάλεσε τον Έλληνα πρεσβευ-
τή σε εξηγήσεις για να διαμαρτυρηθεί 
για «την συγκρουσιακή πορεία των 
ελληνικών αρχών προς τη Ρωσία, συ-
μπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού 
στο καθεστώς του Κιέβου», σύμφωνα 
με το Reuters.

H Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι 
έχει διαμαρτυρηθεί για την ελληνι-
κή απόφαση να κηρυχθεί μια ομάδα 
Ρώσων διπλωματών «personae non 
gratae».

Η απόφαση του ρωσικού ΥΠΕΞ 
έρχεται σε συνέχεια της έντασης στις 
σχέσεις μεταξύ Αθήνας - Μόσχας 
λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση του ρωσικού 
ΥΠΕΞ:

«Στις 27 Ιουνίου κλήθηκε στο ρωσι-
κό υπουργείο Εξωτερικών ο πρέσβης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρω-
σική Ομοσπονδία, στον οποίο εκφρά-
στηκε έντονη διαμαρτυρία σε σχέση 
με την συγκρουσιακή πορεία των ελ-

ληνικών αρχών προς τη Ρω-
σία, συμπεριλαμβανομένης 
της προμήθειας όπλων και 
στρατιωτικού εξοπλισμού στο 
καθεστώς του Κιέβου και της 
ανακήρυξης ομάδας Ρώσων 
διπλωματών στην Ελλάδα ως 
“personae non gratae”.

Στον πρέσβη παραδόθηκε 
σημείωμα με την κοινοποίη-
ση ότι, ως απάντηση, οκτώ 
Έλληνες διπλωματικοί υπάλ-
ληλοι στη Ρωσία κηρύχθηκαν 
“personae non gratae” και 
πρέπει να εγκαταλείψουν τη 
χώρα εντός οκτώ ημερών. Ενημερώ-
θηκε και για άλλα μέτρα που έλαβε η 
ρωσική πλευρά σχετικά με τη λειτουρ-
γία των ελληνικών αντιπροσωπειών 
στο εξωτερικό στη Ρωσία.

Τονίζεται ότι μιλάμε για τις άμεσες 
συνέπειες των μη φιλικών ενεργειών 
που ξεκίνησαν οι ελληνικές αρχές. Η 
πλήρης ευθύνη για το γεγονός αυτό 
βαρύνει αποκλειστικά την Αθήνα. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συ-
νέχισης της αντιρωσικής πολιτικής, 
επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε».

Η αντίδραση της Ελλάδας
«Εκφράζουμε την έντονη λύπη μας 

για την απόφαση των ρωσικών Αρ-
χών για την κήρυξη οκτώ στελεχών 

της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, 
καθώς και του Γενικού Προξενείου 
στη Μόσχα, ως personae non grata» 
τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Εξωτερικών.

«Δεν υφίσταται καμία βάση για την 
απόφαση των ρωσικών Αρχών για 
την απέλαση μελών του προσωπικού 
ελληνικής διπλωματικής και προξενι-
κής αρχής στη Ρωσία, τα οποία, δι-
ακρινόμενα για τον επαγγελματισμό 
τους και υψηλό αίσθημα ευθύνης, επι-
τελούσαν τα καθήκοντά τους σύμφω-
να με τις προβλέψεις των Συμβάσεων 
της Βιέννης για τις Διπλωματικές και 
Προξενικές Σχέσεις» σημειώνει από 
την πλευρά της η Αθήνα.

«Η Ελλάδα τηρεί στάση αρχής, με 
γνώμονα το σεβασμό του Διεθνούς 
Δικαίου. Eξυπακούεται ότι η Πρεσβεία 
στη Μόσχα, καθώς και οι Προξενικές 
Αρχές στη Ρωσία θα συνεχίσουν να 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια με 
όλα τα μέσα στη διάθεση τους προ-
κειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν 
την αποστολή τους υπό ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες» καταλήγει το 
ΥΠΕΞ.Υπενθυμίζεται ότι το υπουρ-
γείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει 
στις αρχές Απριλίου ότι κηρύσσει 12 
μέλη των ρωσικών διπλωματικών και 
προξενικών αποστολών ως personae 
non gratae, σε συνέχεια ενός πρωτο-
φανούς «μπαράζ» απελάσεων από 
χώρες της ΕΕ στη σκιά των εικόνων 
φρίκης από την ουκρανική Μπούτσα. 
Τότε, μέσω της εκπροσώπου του ρω-
σικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρί-
ας Ζαχάροβα, η Μόσχα είχε δεσμευ-
θεί για «ανάλογη απάντηση».

Έκτοτε η Μαρία Ζαχάροβα έχει εξα-
πολύσει βολές τόσο κατά της ελληνι-
κής κυβέρνησης, όσο και προσωπικά 
εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 
πιο πρόσφατη αφορμή ήταν η ομιλία 
του Έλληνα πρωθυπουργού, με τη 
Μόσχα να κατηγορεί την Αθήνα για 
«ένταξη στο αντι-ρωσικό μέτωπο της 
Δύσης».
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Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει τεθεί σε παρα-
γωγική λειτουργία η πλατφόρμα (https://digitalsme.
gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερο-
μένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με 
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 445.000.000 ευρώ. 

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακά-
κη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Θόδωρου Σκυλακάκη. Η δράση, που υλοποιεί-
ται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. 
(εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης), αφορά στην ενίσχυση της ψηφι-
ακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λει-
τουργίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν 
επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που 
προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: ηλεκτρονικές 
πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής δια-
φήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική 
αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, 
υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 

των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτω-
ση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο 
των πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοα-
σφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών 
πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμεια-
κών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊό-
ντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή 
τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατα-
νέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών 
Ενισχύσεων: 

• Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE». 
• Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊό-

ντων και Υπηρεσιών».
• Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».
Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 

180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), που 
θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή 
μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρε-
σιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμό-
τητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της 
χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών 
εργαλείων. 

Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 
εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύ-
σεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, 
ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανά-
πτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Τέλος, με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλα-
γές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η υιοθέ-
τηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που υπο-
στηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης 
διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέρ-
γειας ηλεκτρονικών πληρωμών

445 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ψηφιακού
µετασχηµατισµού µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υπο-
στήριξης των Μελών-Επιχειρήσεων του, διοργα-
νώνει Ημερίδα με θέμα: «Δυνατότητες εξασφάλι-
σης ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση 
επενδύσεων και την ενίσχυση εξωστρεφούς επιχει-
ρηματικότητας».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 
Ιουνίου και ώρα 19:00 με  Κεντρικό Ομιλητή τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών – Οικονομικής Διπλωματί-
ας και Εξωστρέφειας κ. Κώστα  Φραγκογιάννη στο 
Ξενοδοχείο Grand Serai.

Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν: 
- Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος Επιμελη-

τηρίου Ιωαννίνων.
- Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος Πρόεδρος, Ελλη-

νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  Επενδύσεων ΑΕ 
(ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ).

- Γιώργος Σμυρλής, Πρόεδρος Enterprise Greece
- Γιώργος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 

της Εnterprise Greece 
- Aνδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ
- Δημήτρης Ζαχαράκης,  CEO TERRACOM
- Θανάσης Κατσανάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 

ΖΟΙΝΟΣ WINERY 
- Κωνσταντίνος Κορνμπρόστ, International 

Business Development ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.
- Ιωάννης Καραγιάννης, Πρώην Βουλευτής 

Ιωαννίνων, Σύμβουλος εξαγωγών, Συνεργάτης 
Υπουργείου Γεωργίας της Ρουμανίας.

Ηµερίδα από το  
Επιµελητήριο Ιωαννίνων
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Γράφει ο: Αντώνης Βασιλείου
Ο Αντώνης Βασιλείου είναι Αντιστράτηγος (εα), 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc Επιχει-
ρησιακός Ερευνητής, τ. Σύμβουλος ΟΑΣΕ επί Συμ-
βατικών Εξοπλισμών και τ. Μελετητής των Συστη-
μάτων Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών του 

ΝΑΤΟ (www.antoniosvasileiou.gr).

Η κίνηση του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, 
δεν έχει στόχο τον αποκλεισµό          

της Σουηδίας και της Φινλανδίας
Το ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν θα έβαζε άλλη μία 
νάρκη στα θεμέλια του ΝΑΤΟ ήταν 
ξεκάθαρα αναμενόμενο και έτσι, δεν 
θα μπορούσε παρά να απορήσει κα-
νείς που οι σύμμαχοι της Τουρκίας 
στο ΝΑΤΟ και οι σκανδιναβικές χώρες 
εξεπλάγησαν από τις δηλώσεις του 
Ερντογάν, ότι η κυβέρνησή του δεν θα 
μπορούσε να υποστηρίξει τις αιτήσεις 
εισόδου της Σουηδίας και της Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι, ιδιαί-
τερα η πρώτη, «φιλοξενούσαν τρομο-
κράτες του PKK».

Επίσης, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο 
επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν, Ιμπραήμ Κα-
λίν, χρειάστηκε να παρέμβει και να αποδυναμώσει 
τη δήλωση του αφεντικού του, λέγοντας ότι η Τουρ-
κία δεν είχε κλείσει την πόρτα, πράγμα που σημαίνει 
ότι είχε τεθεί το σκηνικό για αυτό που η Άγκυρα θέλει 
να δει ως «μεγάλη διαπραγμάτευση». Ο Καλίν ακο-
λουθεί ένα συνηθισμένο μοτίβο: Όποτε ο Ερντογάν 
είναι υπερβολικός, παρεμβαίνει με έναν πυροσβε-
στήρα στο χέρι. 

Αργότερα, η εικόνα έγινε ελαφρώς πιο ξεκάθαρη, 
όταν ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου μίλησε μετά από συνάντηση των υπουργών 
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο. Συγκεκριμέ-
να έθεσε ξεκάθαρα ότι η Σουηδία και η Φινλανδία 
πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν τρομο-
κρατικές ομάδες στις χώρες τους, να παράσχουν εγ-
γράφως σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας και να άρουν 
όλες τις απαγορεύσεις εξαγωγών στην Τουρκία, εάν 
θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.  

Η Ann Linde, η Σουηδή ομόλογος του Τσαβούσο-
γλου, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για 
το θέμα με την Τουρκία και ότι και οι δύο πλευρές 
αποφάσισαν να αφήσουν τις συζητήσεις στους δι-
πλωμάτες τους. 

Λοιπόν, τι παίζει εδώ; Πώς αποκωδικοποιείται η 
τελευταία κίνηση της Άγκυρας; 

Πρώτα και κύρια, ούτε η Σουηδία ούτε η Φινλαν-
δία έχουν καμία σχέση με τις κινήσεις που προκλή-
θηκαν μάλλον ξαφνικά από τον Ερντογάν. Ο προ-
βληματισμένος πρόεδρος της Τουρκίας αισθάνεται 

αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό του λόγω 
μιας τεράστιας συστημικής κρίσης, που κορυφώνε-
ται από μια απότομη οικονομική παρακμή. 

Οι προκλήσεις για την πολιτική επιβίωση του 
Ερντογάν συσσωρεύονται ενόψει των εκλογών 
που πρέπει να διεξαχθούν τον Ιούνιο του επόμε-
νου έτους. Οι συνεχώς ασταθείς κινήσεις του στην 
εξωτερική πολιτική την τελευταία δεκαετία τον έχουν 
ήδη αναγκάσει σε μια σειρά ανατροπών στη Μέση 
Ανατολή. Χρειάζεται χρήματα και νιώθει ότι πρέπει 
να διορθώσει τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο και 
ειδικότερα με το Κογκρέσο. Η κυβέρνηση του κο-
μίζει κλάδο ελαίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και τους Σαουδάραβες, αλλά δεν απάντησαν με το 
είδος της οικονομικής υποστήριξης που περίμενε. 
Το ζήτημα των πυραυλικών συστημάτων S-400 που 
αγοράστηκαν από τη Ρωσία το 2019 έχτισαν επί-
σης ένα τείχος μεταξύ της κυβέρνησης του και της 
Ουάσιγκτον.

Ο Ερντογάν είναι γνωστός θιασώτης του χάους, 
αρκεί να δει την ευκαιρία να βγει με νικηφόρο χέρι. 
Όμως οι προσπάθειες του δεν φέρνουν πάντα επι-
τυχία. Τον τελευταίο καιρό, η τύχη του φαίνεται να 
εξαντλείται. Η τεράστια έξοδος των Ουκρανών στην 
ΕΕ τον εμποδίζει να χρησιμοποιήσει την απειλή «να 
στείλει Σύριους πρόσφυγες στην Ευρώπη» ως πολι-
τική κάρτα και νιώθει τεράστια πίεση από τους αντι-
πάλους του στην Τουρκία να στείλει Σύριους πίσω 
στη χώρα τους. 

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο έχει ήδη ενωθεί 
ενάντια στην αγορά των ρωσικών πυραύλων και τη 
δημοκρατική οπισθοδρόμηση, δεν κλείνει τα μάτια 
καθώς προσπαθεί ανεπιτυχώς να κάνει μια έμμεση 

επίθεση γοητείας παρου-
σιάζοντας την Τουρκία ως 
τον χρήσιμο ενδιάμεσο 
μεταξύ του Ρώσου προ-
έδρου Βλαντιμίρ Πούτιν 
και του ουκρανικού αντι-
πάλου του Volodymyr 
Zelensky. Για λόγους 
realpolitik, το ΝΑΤΟ επέ-
τρεψε στην σύμμαχο 
Τουρκία να κινείται στα 
όρια. 

Η χρήση της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας ως πρόσχημα για τη δημιουργία 
κρίσης στο ΝΑΤΟ έχει έναν στόχο, την κυβέρνηση 
Μπάϊντεν. Πρώτον, ο Ερντογάν χρειάζεται πολύ μια 
ενίσχυση της αμαυρωμένης πολιτικής του εικόνας 
και επομένως πιο άμεση επαφή με τον Μπάϊντεν, ο 
οποίος τον κρατάει σε απόσταση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ο πρώτος θέλει να τον πάρουν στα σοβα-
ρά και να τον ακούσουν, για αυτό και κλιμακώνεται. 

Δεύτερον, ο Ερντογάν πρέπει να πείσει την Ουά-
σιγκτον να του επιτρέψει να αγοράσει μεγάλο αριθ-
μό αναβαθμισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16, 
έχοντας συνειδητοποιήσει ότι έχει εκτινάξει τις πιθα-
νότητες συμμετοχής του στο πρόγραμμα F-35 μέσω 
της λανθασμένης τακτικής του να προχωρήσει στην 
αγορά του Ρωσικού συστήματος S-400. 

Τρίτον, ο Ερντογάν είναι απογοητευμένος που 
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
προσκλήθηκε να συναντηθεί με τον Μπάϊντεν τη και 
στη συνέχεια να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του 
Κογκρέσου των ΗΠΑ. Σε αυτή τη σπάνια συγκέντρω-
ση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδος, άδραξε την ευκαιρία να ενημερώσει και να 
προειδοποιήσει τους Αμερικανούς νομοθέτες για τις 
σοβαρές απειλές για την εδαφική ακεραιότητα της 
Ελλάδας που βλέπει από τον ανατολικό γείτονα 
και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Ο Ερντογάν 
γνωρίζει ότι καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας βελτι-
ώνονται σε ιστορικά επίπεδα, η θέση της Τουρκίας 
στο πλαίσιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κινδυνεύει να 
παραμείνει σε ιστορικό χαμηλό. 

Οπότε, ξεκάθαρα, με λίγα λόγια, η Σουηδία και η 
Φινλανδία μπορεί να επιλέξουν να παραμείνουν στο 
παρασκήνιο, σηκώνοντας τους ώμους τους, καθώς 
η πραγματική αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ Μπάϊ-
ντεν και Ερντογάν. 

Δεν είναι αδύνατο ο Μπάϊντεν να ακολουθήσει μια 
προσέγγιση βήμα προς βήμα, να πείσει το Κογκρέ-
σο ή να το παραγκωνίσει (όπως έκανε ο Τράμπ με 
το πρόγραμμα των F-35 στα ΗΑΕ), για να ευχαρι-
στήσει την Άγκυρα. 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ένα σημείο στοι-
χειώνει τον Μπάϊντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δε-
σμευτεί για την ενίσχυση των δημοκρατιών παγκο-
σμίως και βλέπει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
ως την απόλυτη δοκιμασία της δημοκρατίας έναντι 
της απολυταρχίας. Το δίλημμα του είναι πώς να 
αντιμετωπίσει έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ που κρατά 
περίπου 50.000 πολιτικούς κρατούμενους, 12.000 
Κούρδους πίσω από τα κάγκελα και μετατοπίζεται 
σε μια πλήρη απολυταρχία, ενώ μάχεται με τον Πού-
τιν. Η κίνηση του Ερντογάν να εμποδίσει την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ αποκα-
λύπτει ακόμη περισσότερο αυτό το παράδοξο.
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Η κυβέρνηση της Αυστρίας ανα-
κοίνωσε την πλήρη εγκατάλειψη της 
πολιτικής υποχρεωτικότητας εμβο-
λιασμού κατά του κορωνοϊού, μια 
πολιτική που είχε θέσει σε αναστολή 
τον Μάρτιο μόλις ένα μήνα μετά την 
έναρξη ισχύος της.

«Πλέον, πρέπει να ζήσουμε με την 
Covid, επομένως θα εφαρμόσουμε 
μια σειρά μέτρων, το οποίο σημαίνει 
τον τερματισμό της υποχρεωτικότη-
τας εμβολιασμού», δήλωσε ο υπουρ-
γός Υγείας Γιοχάνες Ράουχ σε μια 
συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη.

Η στρατηγική «είχε τεθεί σε εφαρ-
μογή σε διαφορετικό πλαίσιο», όταν 
οι νοσοκομειακές μονάδες ήταν 
υπερπλήρεις, σημείωσε.

«Αλλά η παραλλαγή Όμικρον άλ-
λαξε τους κανόνες», πρόσθεσε ο 
υπουργός. «Ακόμη και εκείνοι που εί-

χαν δεχθεί να εμβολιαστούν, τώρα δι-
στάζουν να λάβουν μια ακόμη δόση».

Αυτός ο νόμος δεν θεωρείται από 
την επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
«αναγκαίος ούτε από ιατρική ούτε 
από συνταγματική άποψη» και έχει 
δημιουργήσει «ένα βαθύ διχασμό 
στην αυστριακή κοινωνία», σημείωσε 
ο Ράουχ.

Από την άλλη, στην Ελλάδα, δόθη-
κε το «Πράσινο φως» για την τέταρτη 
δόση εμβολίου σε όλους τους άνω 
των 30 ετών από την Εθνική Επιτρο-
πή Εμβολιασμού, προκειμένου να 
ανακόψει το νέο κύμα της πανδημίας 
που δίνει 5ψήφιο αριθμό κρουσμά-
των κάθε μέρα, τα τελευταία 24ωρα. 

Η Επιτροπή εισηγείται τη δεύτερη 
ενισχυτική δόση σε όσους επιθυ-
μούν να εμβολιαστούν. Η πλατφόρμα 
emvolio.gov.gr άνοιξε στις 27 Ιουνίου. 

Η Αυστρία σταµατάει των υποχρεωτικό 
εµβολιασµό στην Ελλάδα πάµε για 4 η δόση

Στην Ελλάδα, τα πλαστικά απορρίμ-
ματα που καταλήγουν στα υδάτινα οι-
κοσυστήματα ξεπερνούν το 50% των 
συνολικών απορριμμάτων. Στόχος της 
Πράσινης Αποστολής του Followgreen 
Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί η ενημέρωση 
του κοινού για τις συνέπειες των πλαστι-
κών απορριμμάτων και των μικροπλαστι-
κών στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τον 
άνθρωπο, καθώς και για τους τρόπους 
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Λάβε μέρος στο Green Mission «Φα-
ντάζεσαι μία θάλασσα με περισσότερα 
πλαστικά από ψάρια;» & Κέρδισε μια 
Ισοθερμική Τσάντα παραλίας.

H αποστολή σε ευαισθητοποιεί και σε  
προτρέπει να διατηρήσεις καθαρές τις ακτές και 
περιλαμβάνει δύο βίντεο, ένα άρθρο και μία εξαρ-
γύρωση στην ενεργή κλήρωση.

Μόλις ολοκληρώσεις το Green Mission θα λάβεις 

ως επιβράβευση 120 πόντους.
Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» 

βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προ-
σφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέ-

ματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα! Ο 
χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης 
καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα 
της «Πράσινης Αποστολής - Green Mission» και να 
δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση. 

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλή-
ρωση:

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης 
θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονι-
κής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα απο-
στέλλεται στον χώρο της επιλογής του/της νικητή/
τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την 
ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη 
προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολο-
κλήρωση των στόχων του Green Mission με πα-
ράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων 
στην ενεργή κλήρωση.

Περισσότερα στο: www.followgreen.gr/ioannina/
Mission/Single/3243

Followgreen: «Φαντάζεσαι µία θάλασσα 
µε περισσότερα πλαστικά από ψάρια;»

Το πρωί της Κυριακής στον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου τελέστηκε η καθι-
ερωμένη δοξολογία  για την 
επέτειο της απελευθέρωσης 
(1881) της Άρτας, από τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτης Άρ-
της κ. Καλλίνικο.

Παρέστησαν οι Τοπικές Αρ-
χές ενώ ακολούθησε κατάθε-
ση στεφάνων στο Ηρώο, στην 
πλατεία μπροστά από τον Ιερό 
Ναό.«Φέτος συμπληρώνονται 
141 χρόνια από την 24η Ιουνί-
ου 1881, όταν η Άρτα απελευ-
θερώθηκε από τον Τουρκικό 
ζυγό και ξεκίνησε την ελεύθερη 
πορεία της. Με την επιμνημό-
συνη δέηση και την κατάθεση 
στεφάνων κορυφώνονται οι  
εκδηλώσεις μας, με τις οποίες 
ο Δήμος μας τιμά την απελευ-
θέρωση της περιοχής μας. Εί-
ναι υποχρέωση μας να τιμούμε 
τους ανθρώπους που θυσιά-
στηκαν για να είμαστε σήμερα 
ελεύθεροι » ανέφερε σε δήλω-
σή του ο Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού Νίκος Λιόντος

141 χρόνια από την
απελευθέρωση της Άρτας
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Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού 
Ιωαννίνων στηρίζει την διεξαγω-
γή του Διεθνούς Φιλικού Αγώνα 
μεταξύ των Βετεράνων του ΠΑΣ 
Γιάννινα και αυτών του AJAX 
Ολλανδίας, καθώς θεωρεί ότι τέ-
τοιου βεληνεκούς αθλητικά γεγο-
νότα προβάλλουν την πόλη μας 
και τον προορισμό σε διεθνές 
επίπεδο.

Το Δ.Σ.και τα μέλη της Ένωσης 
Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 
Βετεράνων Ποδοσφαιριστών 

του ΠΑΣ Γιάννινα καλούν όλους 
τους φιλάθλους να δώσουν δυ-
ναμικό παρόν σε αυτό το μεγάλο 
αθλητικό γεγονός που θα διεξα-
χθεί το διήμερο 5 & 6 Ιουλίου, 
προσφέροντας ειδικές τιμές – 
προσφορές διαμονής σε όσους 
φιλάθλους από άλλες περιοχές 
θελήσουν να παρευρεθούν στον 
μεγάλο αυτό Διεθνές Φιλικό Αγώ-
να για να απολαύσουν τις μεγά-
λες ποδοσφαιρικές δόξες του 
παρελθόντος, έχοντας για όσους 
επισκέπτες μας τιμήσουν με την 

παρουσία τους και το εισιτήριο 
του αγώνα εξασφαλισμένο.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδό-
χων Νομού Ιωαννίνων

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βετε-
ράνων ΠΑΣ Γιάννινα

Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου Παλαιµάχων 
Πας Γιάννινα - Ajax

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε ο 
4ος Νυχτερινός Αγώ-
νας Δρόμου στην Άρτα ( 
Arta’s Night Run 1881), 
που συνδιοργάνωσαν ο 
Σύλλογος Δρομέων Άρ-
τας με τον Δήμο Αρταίων, 
στα πλαίσια των εκδηλώ-
σεων για την επέτειο της 
Απελευθέρωσης της Άρ-
τας. Ο φετινός αγώνας 
ήταν ιδιαίτερα συγκινησι-
ακά φορτισμένος επειδή 
ήταν αφιερωμένος στην 
στη μνήμη του Θεοφάνη 
– Ερμή Θεοχαρόπου-
λου, αθλητή αγωνιστικής 
αναρρίχησης της Εθνι-

κής Ελλάδος, που έχασε 
πρόσφατα τη ζωή του 
στα Τζουμέρκα.

Πάνω από 400 δρο-
μείς από την Άρτα, την 
Ήπειρο και όλη την Ελ-
λάδα έτρεξαν διαδρομή 
των 5 και των 10 χιλιο-
μέτρων που πέρασε 
από σπουδαία βυζαντινά 
μνημεία και Αρχαιολογι-
κούς χώρους της Άρτας 
(Κάστρο, Άγιος Βασί-
λειος, Αγία Θεοδώρα, 
Μικρό Θέατρο Αρχαίας 
Αμβρακίας, Ναός του 
Απόλλωνα, Αρχαιολο-
γικό Μουσείου, Δυτική 
Νεκρόπολη, Παρηγορή-

τισσα) στέλνοντας το 
μήνυμα ότι το δρομικό 
κίνημα αναπτύσσεται 
ραγδαία και στην πε-
ριοχή μας. «Ο Νυχτε-
ρινός Αγώνας Δρόμου 
έχει γίνει πλέον θε-
σμός, μια εκδήλωση 
που διεξάγεται πάντα 
κατά την περίοδο του 
εορτασμού της Απε-
λευθέρωσης της Άρ-
τας, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Δρομέ-
ων Άρτας. Ο φετινός 
αγώνας ήταν αφιε-
ρωμένος στην μνήμη 
του Ερμή Θεοχαρό-
πουλου που "χάθηκε" 
από τις ανεπάρκειες 
του κρατικού μηχανι-

σμού. Μαζί με τον Σύλ-
λογο Δρομέων τιμήσαμε 
την μνήμη του, διοργα-
νώνοντας τον 4ο Νυ-
χτερινό Αγώνα Δρόμου. 
Ο Δήμος μας αναγνω-
ρίζοντας την ανάγκη να 
υπάρξει μια πίστα αναρ-
ρίχησης, προετοιμάζει 
όλες τις απαραίτητες δι-
αδικασίες προκειμένου 
να γίνει αυτό το μεγάλο 
όνειρο πραγματικότητα 
που θα φέρει το όνομα 
του Ερμή» αναφέρει σε 
δήλωσή του ο Δήμαρχος 
Αρταίων Χρήστος Τσιρο-
γιάννης.

Ενώ από την πλευ-
ρά του ο Αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού Νίκος Λιό-
ντος  πρόσθεσε «Για την 
άψογη διοργάνωση ο 
Δήμος ευχαριστεί  πάρα 
πολύ όλους όσους βοή-
θησαν στην διοργάνω-
ση αυτού του αγώνα, 
τους συμμετέχοντες, το 
Σύλλογο Δρομέων Άρ-
τας, την Αστυνομία και 
την Τροχαία Άρτας, τους 
Εθελοντές του Ερυθρού 
Σταυρού, όλους τους 
χορηγούς, τα Μέσα Ενη-
μέρωσης, τις υπηρεσίες 
του Δήμου μας  και όλους 
τους εθελοντές, καθώς 
και τους Αρτινούς που 
αγκάλιασαν την εκδήλω-
ση».

Νυχτερινός Αγώνας ∆ρόµου στην µνήµη 
του Θεοφάνη – Ερµή Θεοχαρόπουλου

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα 
Ασφάλειας Πρέβεζας διάρρηξη, που 
έγινε στην Πρέβεζα τον Φεβρουάριο 
του 2022. 

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 
τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του 
οποίου σχηματίστηκε δικογραφία 
για κλοπή. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από 
την αστυνομική έρευνα και την αξι-
οποίηση ευρημάτων, ο ημεδαπός 
παραβίασε την μπαλκονόπορτα 
κατοικίας, από όπου αφαίρεσε κο-
σμήματα, χρυσαφικά, το χρηματικό 
ποσό των (900) ευρώ, (7) χρυσές 
λίρες Αγγλίας και ένα κυνηγητικό 
όπλο. 

Η σχηματισθείσα δικογραφία 
θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Εξιχνίαση κλοπής 
στην Πρέβεζα
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@Τι τραπ ρε μαλάκαροι, εμείς 
όταν ήμασταν νεολαία χορεύα-
με φριστάιλα γουαταμακαφό, αϊ-
μπλου νταμπαντί νταμπαντά και 
στα καπάκια πετούσε Γαρμπή 
αυτό το κάτι που θέλω κάναμε 
μπρέικ ντάνς με τα κεφάλια και 
κρεμιόμασταν στα πολύφωτα σαν 
τα πιθήκια, γι αυτό ξεχωρίζουμε, 
μεγαλώσαμε με αρχές.

@Ο Light μετά το ξύλο που έφαγε, 
θα μετονομαστεί σε Black Light!

@Οι υπεύθυνοι των madvma22 
ανακοίνωσαν ότι δεν θα προβλη-
θεί στον τηλεοπτικό αέρα «κανέ-

να τραγούδι και καμιά βράβευση 
προσώπων που συμμετέχουν σε 
τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες». 
Δεν θα μπορεί να κοιμηθεί από τον 
καημό του ο Snik με τέτοια ποινή

@Η μάνα μου σήμερα το πρωί είπε 
την καλύτερη ατάκα: “Χθες το βράδυ 
τσακώθηκαν για κάτι τάπερ και έφυγε 
η Παπαρίζου από τα βραβεία”!

@Παράγουμε περισσότερους 
τράπερς από όσους μπορούν, να 
καταναλώσουν τα νεύρα μας.

@Και στην Ραπ, Τραπ! Ψωροκώ-
σταινα είμαστε!

@Έχετε λυσσάξει και με την 
κονσόλα του Βαλεντίνο, λες και 
όσοι κρατούσαν μια κιθάρα ή ένα 
μικρόφωνο το χρησιμοποίησαν. 
Αφού είναι όλο playback πάντα 
και το έχουν πει οι άνθρωποι.

@Πάλι καλά που απ’ τα σπρωξίδια 
δεν έπεσε κανένα ποτό πάνω στις 
κονσόλες του dj!

@Έχουμε την μουσική που μας 
αξίζει!

@Σιχαίνομαι να βλέπω κοριτσάκια 
να χορεύουν σε VideoClip τραγου-
διών που έχουν τέτοιους στίχους! 
Ντροπή και στις κοπέλες που συμ-
βάλλουν στο να γίνει το γυναικείο 
σώμα ένα κομμάτι κρέας ντυμένο με 
διαμάντια με τα χρήματα του “Daddy” 
της.

@Απίστευτο το τι βλέπει το Ελ-

ληνικό κοινό στις μέρες μας και 
δε πετάει ντομάτες... Έστω να ση-
κωθούν όλοι και να φύγουν απ το 
tae kwon do. Τι κάθισαν να κάνουν 
εκεί; Να δουν τη βράβευση; Εκεί 
έχουμε φτάσει και ως κοινό;

@Έκαναν τους ασήμαντους ση-
μαντικούς! Η paniκ μάζεψε αυτά τα 
σκουπίδια και τους προωθεί κι ολας. 
Προχθές έβλεπα μανάδες να πηγαί-
νουν τα παιδιά τους στο Καυτατζό-
γλειο για να δουν τον Light. Μακάρι 
να πήγαιναν με τόσο ζήλο στο Καυτα-
τζόγλειο ώστε να δουν τους αθλητές 
μας

@Ο Σνίκ, ο Λάιτ, ο Τρανός... Λες 
και είναι πλήρωμα σε πειρατικό 
καράβι.

@Βγήκαν τα τάπερ παγανιά.
@Μάνα, θα γίνω τράπερ! Πυγ-

μαχία να μάθεις....
@Τραυματίστηκε και η Ρούλα Κο-

ρομηλά στα MadVMA22. Τι να πω, 
μια αηδία. Άλλωστε δεν είναι πρώτη 
φορά που βεβηλώνουμε εμείς οι ίδιοι 
σημαντικά μνημεία σε αυτή την χώρα.

@Οι άλλοι παίζουν ξύλο, ο άλ-
λος κάνει ότι παίζει μουσική χωρίς 
κονσόλα. Τι ήρωες του θεάτρου 
σκιών είναι αυτοί ρε;

@Μπήκα στο ΥΤ να ακούσω τι 

σκατά τραγούδια τραγουδάνε αυτοί 
οι Snik και Light που πλακώθηκαν 
στις μάπες και έπαθα πλάκα. 25 εκα-
τομμύρια κλίκς στα εντελώς δια τον 

μπούντζον εμετικά τραγούδια τους; 
Σοβαρά τώρα; Δεν υπάρχει ελπίδα 
παίδες. Τέλος.

@Στην Ήπειρο πάντως αν πεις 
“Light - Snik” όλοι καταλαβαίνουν 
“Ελάτε στου Νίκου”.
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Nέο Dacia Jogger: Το οικογενειακό
Η Dacia πρόσθεσε στην γκάμα της ένα νέο οικογενειακό μοντέλο, το Jogger.

Η πετυχημένη φίρμα της 
Συμμαχίας Renault-Nissan-
Mitsubishi, με τα Sandero και 
Duster να είναι αυτά, που κατά 
κύριο λόγο, φέρνουν θετικά απο-
τελέσματα στο ταμείο της εταιρί-
ας. Μεγάλη ώθηση σε αυτή την 
ανοδική πορεία φέρνει και το νέο 
Jogger, καθώς μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα έχει καταφέρει 
να καταγράψει πάνω από 37.000 
παραγγελίες, διαγράφοντας υψη-
λότερη εμπορική πορεία από τις 
αρχικές προβλέψεις της Dacia.

Το Jogger έχει ως κύριο πλεο-
νέκτημα τους μεγάλους χώρους, 
με την καμπίνα να έχει διαμορ-
φωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλες 
οι σειρές καθισμάτων να έχουν 
μια σωστή διάταξη, έχει LPG έκ-
δοση, αλλά και έναν νέο κινητήρα 
110 ίππων, καθώς και μεγάλη, 
σαν SUV, απόσταση από το έδαφος.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα εταιρική ταυτότητα 
που είδαμε στο Sandero τελευταία γενιάς, με νέα 
τονισμένη μάσκα και προβολείς ECO LED με φώτα 
ημέρας τύπου LED εμπρός σε σχήμα Y.

Όλο το αμάξωμα διαθέτει έντονες γραμμές και 
τονισμένα φτερά, ενώ στο δυναμισμό του μοντέ-
λου προσθέτουν και τα νεύρα σε καπό και οροφή. 
Πίσω, η μεγάλη πόρτα του χώρου αποσκευών 
αγκαλιάζεται από τα κάθετα φώτα. Η εικόνα ενισχύ-
εται από τα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά 
του αμαξώματος, τις ράγες οροφής με δυνατότητα 
κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης, την αυξημένη 
απόσταση από το έδαφος, 20 εκατοστά, αντίστοιχη 
δηλαδή με ένα SUV/Crossover. Επιπλέον, συνα-
ντάμε ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών και προστατευ-

τικές ποδιές εμπρός και πίσω.
Ο οδηγός δεν θα αργήσει να βρει την θέση οδή-

γησης που θα τον βολέψει, με το κάθισμα να προ-
σφέρει καλή άνεση και πλευρική στήριξη. Η ορατό-
τητα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πολύ καλή, 
χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και τους 
μεγάλου μεγέθους εξωτερικούς καθρέφτες.

Στο εσωτερικό, η εικόνα θυμίζει το Sandero 
Stepway και ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του 
νέου Jogger. Τα σκληρά πλαστικά που αποτελούν 
την καμπίνα είναι μέτριας ποιότητας, αλλά δίνουν 
την εντύπωση ότι θα μείνουν εκεί για πάντα. 

Θήκες για μικροαντικείμενα θα βρείτε παντού, 
και για τους επτά επιβαίνοντες, με τις πλάτες των 
εμπρός καθισμάτων να διαθέτουν και τραπεζάκια 
αεροπορικού τύπου. Όλα τα πλήκτρα και χειριστή-

ρια βρίσκονται κοντά στον 
οδηγό στον και έχουν σωστό 
μέγεθος.

Το Jogger διαθέτει επίσης 
τρεις επιλογές στο σύστη-
μα των πολυμέσων, αρχής 
γενομένης από το βασικό 
μοντέλο με το πολύ έξυπνο 
“media control”. Μια υποδοχή 
smartphone που στη συνέ-
χεια χρησιμεύει ως interface, 
μόλις γίνει λήψη της εφαρ-
μογής Dacia Media. Στη συ-
νέχεια, υπάρχει το “Media 
Display” και η οθόνη αφής 
των 8 ιντσών και ακολουθεί το 
“Media Nav” με αντίστοιχων 
διαστάσων οθόνη και δυνα-
τότητα ασύρματης σύνδεσης 
WiFi για τα Apple CarPlay και 
Android Auto. 

Στον δρόμο το νέο Dacia 
Jogger δίνει συνολικά μια στιβαρή αίσθηση και το 
τεράστιο μεταξόνιο ευνοεί την άνεση και την λει-
τουργία της ανάρτησης. Ο θόρυβος που φτάνει 
στην καμπίνα από τα ελαστικά είναι μικρός, και 
μόνο ο αέρας από τους καθρέφτες γίνεται αντιλη-
πτός σε συνθήκες ταξιδιού και με ταχύτητα ελα-
φρώς πάνω από το όριο.

Παρότι πρόκειται για ένα προσθιοκίνητο μεσαίο 
crossover με 20 πόντους απόσταση από το έδα-
φος, διαθέτει καλό κράτημα και παίρνει λογικές κλί-
σεις στις στροφές.

Στην πόλη, το Jogger αδιαφορεί για τις κακο-
τεχνίες του οδοστρώματος και εξασφαλίζει πολύ 
καλή άνεση στους επιβάτες, με την ανάρτηση να 
λειτουργεί με ελάχιστο θόρυβο.

Στην επταθέσια διάταξη ο χώρος αποσκευών 
έχει 160 λίτρα χωρητικότητα και σε περίπτωση που 
αναδιπλώσετε ή αφαιρέσετε τα δύο καθίσματα της 
τρίτης σειράς, τότε δημιουργείται ένας ορθογώνιος 
και πλήρως εκμεταλλεύσιμος χώρος 565 και 696 
λίτρων αντίστοιχα. Το φόρτωμα του είναι μία εύκο-
λη υπόθεση, καθώς η πίσω πόρτα προσφέρει με-
γάλο άνοιγμα. Επιπλέον, η τοποθέτηση των πίσω 
καθισμάτων είναι αρκετά προσεγμένη και δεν επι-
τρέπει τριγμούς και κραδασμούς.

Από πλευράς κινητήρων, τόσο στην 5θέσια όσο 
και στην 7θέσια διάταξη, το Jogger προσφέρε-
ται με κινητήρες βενζίνης και LPG. To 3κύλινδρο 
1.000αρη TCe των 110 ίππων και των 200 Nm 
συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, 
ενώ η έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) έχει 
ίδια χωρητικότητα στα 1.000 κ.εκ. αλλά αποδίδει 
100 ίππους.

Η αυτονομία φτάνει τα 1.000 χλμ. χάρη στο ρε-
ζερβουάρ υγραερίου 40 λίτρων και στο ρεζερβου-
άρ βενζίνης 50 λίτρων.
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Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα απ’ την Γιολάν-
δα Καπέρδα στο Πανευρωπαϊκό νέων-νεανίδων 
της Τεχνικής κολύμβησης.

Σε μία καταπληκτική κούρσα στα 200μ. Διπλά 
Πέδιλα στον τελικό, έκανε 1:49.70 πήρε την τρίτη 
θέση (1:49.50 το πρωί στον προκριματικό, πέρα-
σε με τον καλύτερο χρόνο) κάνοντας περήφανους 
τους ανθρώπους του Άλμπατρος Ιωαννίνων.

“Περιμέναμε το μετάλλιο, αλλά δεν το λέγαμε για 
να μη την αγχώσουμε. Βρίσκεται σε πολλή καλή 
κατάσταση και έχει τεράστιες δυνατότητες” ανέφε-
ρε η προπονήτριά της Κατερίνα Τσιούρη και συ-
μπλήρωσε: “Όλα τα παιδιά της αποστολής πήγαν 
καλά. Συγχαρητήρια στα ίδια και στους προπονη-
τές τους”.

Σήμερα Παρασκευή η Γιολάνδα θα πέσει στο 
δεύτερο αγώνισμά της, τα 400 Διπλά Πέδιλα, διεκ-
δικώντας και πάλι κάποιο μετάλλιο.

Χάλκινη η Καπέρδα 
στο Πανευρωπαϊκό 

τεχνικής κολύµβησης 
των νεανίδων!

Με τον καλύτερο τρόπο ολο-
κληρώθηκε η φετινή σεζόν για 
τον πρωταθλητή γυναικών της 
ΕΣΚΑΒΔΕ, IBC.

Το επιστέγασμα ήρθε με την 
άνοδο στην Α2 Γυναικών.

Η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε 
την ιστορική άνοδο νικώντας 
στον αγώνα μπαράζ με 57-50 
τον ΓΑΣ Κομοτηνής στο Κλειστό 

Μίκρας.

Διαιτητές: Δικταπανίδης-Α-
γραφιώτης Β.

Δεκάλεπτα: 16-9, 28-19, 41-
34, 50-57

ΓΑΣ Κομοτηνή (Δόλωμα): Κε-
λέση 2, Ραϊνάκη 18(1), Χαραλα-
μπίδου 2, Γενημαχαλέλη, Φρα-

γκιουδάκη, Τσουχλή 10, Νίχλου 
14(4), Λιούρτα 2, Πανούργια 2

ΣΚ Ιωάννινα (Αυγερινός): 
Ντόκου 9(2), Φλώρου 10, 
Μπαρτζώκα, Τσακτσίρα 5(1), 
Φαγογένη 9(3), Παπαδιά, 
Δημοπούλου 3(1), Κολόκα 
10(1),Μάντζιου 3(1), Παππά, 
Πανούτσου 8.

Μία ακόμη σημαντική προ-
σθήκη στον ΠΑΣ Γιάννινα WBC 
καθώς αποκτήθηκε η 21χρονη 
φόργουορντ, Liana Gobejishvili 
η οποία αγωνίζονταν στο κολλε-
γιακό πρωτάθλημα των Η.Π.Α.

Η ανακοίνωση :
H διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννι-

να WBC είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει μία ακόμη 
σημαντική προσθήκη για το ρό-
στερ της ομάδας μας ενόψει της 
νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται για την 21χρονη 

Forward Liana Gobejishvili, η 
οποία τα τελευταία 2 χρόνια 
αγωνιζόταν στο κολλεγιακό 
πρωτάθλημα της Αμερικής. Η 
Λιάνα έχει ύψος 1,83 και αναμέ-
νεται να ενισχύσει σημαντικά τη 
frontline της ομάδας του κόουτς 
Μαργαρίτη. Η Gobejishvili την 
περασμένη χρονιά αγωνίστη-
κε στην κολλεγιακή ομάδα του 
Northeastern Junior College και 
σε 27 παιχνίδια είχε κατά μέσο 
όρο 8,9 πόντους και 5,1 ριμπά-
ουντ με 40,7% ποσοστό ευστο-

χίας. Καλωσόρισες στην ομά-
δα του ΠΑΣ Λιάνα!

Ιστορική άνοδος στην Α2 Γυναικών για το IBC

ΠΑΣ Γιάννινα WBC : 
Απέκτησε την Liana Gobejishvili
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΕΜΜ. ΓΡΥΠΑΙΟΥ: ΕΝΔΟΚΡΙ-
ΝΟΛΟΓOΣ, 28ης Οκτωβρίου 36 – 1ος όροφος, Τ.Κ 
45333 - Ιωάννινα. Τηλ:2651036060,Κιν:6932736306.
Email:grypaiou@endo.gr Δευτέρα:18:00-21:00,Τρί-
τη:10:00-13:30 και 18:00-21:00,Τετάρτη:10:00-13:30,Πέ-
μπτη:10:00-13:30-18:00-21:00,Παρασκεύη:10:00-13:30. 
Με ραντεβού.

ΖΩΗ Κ. ΓΙΩΤΑΚΗ: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, Κεντρική 
Πλατεία & Γούναρη 2, Ιωάννινα (απέναντι από το Ρο-
λόι).Τηλ:2651403767,Κιν:6932371788.Email: zoig@
pliroforiki.com. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα πρωί 09:00 
– 14:00 και απόγευμα 18:00 – 21:00.Τρίτη,Πέμπτη,Παρα-
σκευή 09:00 -16:00.Τετάρτη 09:00 – 14:00.  

Δέχεται με ραντεβού.

Ιατρικά Κέντρα

Παθολόγοι
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ, MD, PhD, MSc, Ει-

δικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Δέχεται χωρίς ραντεβού Δευτέρα 
έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 και 18:00 – 20:30, πλην 
Τετάρτης απόγευμα. 28ης Οκτωβρίου 49, Ιωάννινα, 
Τηλ: 2651036039, Κιν: 6945399755,  Emai: ioannis.
giannakakis@gmail.com

ΠΑΝΟΥ Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Χειρούργος Ωτορινολαρυγ-
γολόγος, τ. Επικουρική Επιμελήτρια Γ.Ν.Ι Χατζηκώστα. 
Πλήρης ΩΡΛ εξέταση, ενδοσκοπήσεις ανωτέρου ανα-
πνευστικού, έλεγχος ακοής νεογνών – παίδων – ενη-
λίκων, διερεύνηση ιλίγγου – διαταραχών ισορροπίας, 
διερεύνηση εμβοών. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή, πρωί 10:00 – 13:30, Τρίτη, Πέμπτη και Παρα-
σκευή, απόγευμα 18:00 – 20:30. ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕ-
ΒΟΥ. Μ. Αγγέλου 15, 3ος όροφος, Ιωάννινα. Τηλ και Fax: 
2651038300, κιν: 6945773674. Email: panoukaterina@
gmail.com και www.panoukaterina.gr

ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΔΑΛΛΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΕΛΟΣ: 
Ιατροί Παθολογοανατόμοι, Ιστολογική εξέταση βιο-

ψιών – παρασκευασμάτων, Αναπνευστικού συστήματος, 
Γαστρεντερικού συστήματος, Γεννητικού – Ουροποιητι-
κού συστήματος, Δερματικών βλαβών, Μαστού. Χαρ. Τρι-
κούπη 2 (3ος Όροφος) Ιωάννινα. Τηλ: 2651021789, Κιν: 
6945973565 – 6947023360, Email: j.panelos@gmail.
com και patologistdallas@gmail.com

Ωτορινολαρυγγολόγοι
Καρδιολόγοι

Mαιευτήρες Χειρούργοι 
Γυναικολόγοι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ, Ειδικός καρδιολόγος. 
Ιατρείο: Χαριλάου Τρικούπη 2, 2ος όροφος. Ιωάννινα, 
Τ.Κ: 45444. Τηλ: 2651038009, κιν: 6936509495, email: 
tasosntatsis@yahoo.com 

Δέχεται καθημερινά, μόνο με ραντεβού

ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ: Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ια-
τρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός 
Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής 
Ιπποκρατείου Αθηνών. Ρύθμιση Αρτ. Υπέρτασης, Ρύθμι-
ση Υπερλιπιδαιμίας, Υπέρηχος – Triplex καρδιάς, Holter 
ρυθμού 7 ημερών, Holter Πίεσης, Δοκιμασία Κόπωσης, 
Προσδιορισμός Καρδιαγγειακού Κινδύνου. 

Δέχεται Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-13:00, Από-
γευμα, εκτός Τετάρτης, 18:00-21:00, Σάββατο με ραντε-
βού. Πατατούκου 16 (απέναντι από το εκκλησάκι Αγ. 
Αποστόλων). Τηλ:2651032002, Κιν:6947325388. 

Email: i.kotrogiannis@hotmail.com

Μικροβιολόγοι
ΦΑΝΗ ΚΟΥΣΚΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος – Μικροβι-

ολόγος, Νικοπόλεως 63, Ιωάννινα. Δευτέρα έως Παρα-
σκευή 07:30 το πρωί – 13:30 το απόγευμα και 18:00 
– 20:00, εκτός Τετάρτης, Σάββατο 09:00 – 12:00. Τηλ: 
2651030014, Κιν: 6974642085

ΛΑΜΠΡΟΣ Π. ΛΩΛΑΣ: Ιατρός Μικροβιολόγος – Βιο-
παθολόγος, Κ. Φρόντζου7, Ιωάννινα,1ος όροφος, τηλ και 
fax: 26510-39002, κιν: 6945-375317. Email: lampros_
lolas@yahoo.gr. Εξετάσεις: Αιματολογικές, Βιοχημικές, 
Μικροβιολογικές, Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Αλλερ-
γιολογικές. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 
08:00 έως 14:00 και 18:00 έως 20:30 (εκτός Τετάρτης 
απόγευμα). Σάββατο 09:00 έως 11:00. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΚΟΥΡ-
ΓΙΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολό-
γος, Αιμοληψίες κατ’ οίκον, Σύμβαση με όλα τα ταμεία, 
Διερεύνηση τροφικής δυσανεξίας, Ειδικές Μοριακές 
Τεχνικές (PCR), 28ης Οκτωβρίου 32, 2ος όροφος. Τηλ/
fax:2651037444, Κιν:6948210510, 

email: geokourgias@yahoo.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΛΙΑΚΟΣ Κ. ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ: Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος. Υπηρεσίες Ια-
τρείου: Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό, 
Βιοχημικό, Ορμονολογικό. Ωράριο Ιατρείου: Δέχεται κα-
θημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 – 13:30 και 
19:00 – 20:30, εκτός Τετάρτης απογεύματος, Σάββατο 
δέχεται με ραντεβού. Νότη Μπότσαρη 6 (έναντι Ξενο-
δοχείου Παλλάδιου), Ιωάννινα. Τηλ: 2651023370, Fax: 
2651023380, Κιν: 6972330443, 

Email: xristospliakos@gmail.com
BioLab: Μικροβιολογικό εργαστήριο.  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ – ΤΖΟΥΜΗ: Ιατρός 
Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος. Αιμοληψίες κατ’ οίκον. 
Εξετάσεις: Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές,  
Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Αλλεργιολογικές, Σπερ-
μοδιάγραμμα. Ωράριο: Καθημερινά 08:00 – 13:30, Τρίτη 
– Πέμπτη απόγευμα: 18:00 – 20:00, Σάββατο πρωί με 
ραντεβού. Νότη Μπότσαρη 2 & 28ης Οκτωβρίου, 454 44 
Ιωάννινα. Τηλ και Fax: 26510-71077, Κιν: 6944989836, 
Email: biolab9@otenet.gr

Πνευµονολόγοι
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ιατρός Πνευμονολόγος, 

Αλλεργικά Test, Αλλεργίες Αναπνευστικού.28ης Οκτωβρί-
ου 20 – Ιωάννινα. Τηλ: 2651030404 και Κιν:6946333425. 
Email: ntinos3@gmail.com. Δέχεται Κατόπιν Ραντεβού.

ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ιατρός Μικροβιολόγος. 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ.  Κύργιου 8, ισόγειο, (Τζαμί Καλούτσιανης). Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 07:30 – 14:30 και 18:00 – 20:00, 
εκτός Δευτέρας. Τηλ: 2651064616,Κιν: 6944235232.
Email: godevlab@yahoo.gr

Γαστρεντερολόγοι 
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Φ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Γαστρεντερολόγος 

– Ηπατολόγος – Επεμβατικός Ενδοσκόπος. Γαστροσκό-
πηση, (Υδρο)Κολονοσκόπηση. Χαρ. Τρικούπη 16 (1ος 
όροφος), Τ.Κ 45333 – Ιωάννινα. Τηλ: 2651065145,Κιν: 
6972926687. Email: c.tasolamprou@gmail.com

ΕΛΕΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΚΟΛΙΑ: M.D. MSC.
Master of Science στην Γυναικεία Αναπαραγωγή, Παν/
μίου Αθηνών, τ. Ιατρός Νοσοκ. - Μαιευτηρίου «Έλενα 
Βενιζέλου» Αθηνών, Πιστοποιημένο μέλος Ε.Ε Παθολο-
γίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης (HSCCP). Πλήρως 
εξοπλισμένο ιατρείο. Προληπτικός έλεγχος τραχήλου 
μήτρας – Τέστ Παπανικολάου. Πιστοποιημένο ιατρείο 
διενέργειας διαγνωστικής κολποσκόπησης. Διάγνωση 
και θεραπεία κονδυλωμάτων. Παρακολούθηση κύησης 
χαμηλού και υψηλού κινδύνου – NST. Τοκετός. Παρακο-
λούθηση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Διερεύνηση 
υπογονιμότητας. Εφηβική γυναικολογία. Έλεγχος εμμη-
νόπαυσης. Παθήσεις μαστού. Αισθητική γυναικολογία. 
Διεύθυνση: Κοραή 5 – Ιωάννινα 45444 (2ος όροφος), 
τηλ/Fax:2651038110, κιν:6944147758, email: elena_
georgopoulou@yahoo.com.  Λειτουργεί με ραντεβού. 
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Οφθαλµίατροι
ΤΖΟΥΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: MD,PhD.Χειρούργος 

Οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων. Δημολίτσα Πατατούκα 16, Αμπελόκηποι, 
Ιωάννινα. Τηλ:2651032835, Κιν:6972429276. Ωράριο 
Ιατρείου: Δευτέρα – Παρασκευή 08:30-13:30, Απόγευμα 
εκτός Τετάρτης 18:00-21:00. Email: ktzoutzos@yahoo.gr. 
Γενικός Οφθαλμολογικός Έλεγχος, Παιδοφθαλμολογικός 
Έλεγχος, Παθήσεις Αμφιβληστροειδούς, Γλαυκώματος, 
Καταρράκτη, Διαθλαστική Χειρουργική.

Ιατρικός Οδηγός

ΚΙΟΡΠΕ ΧΑΡΑ : Λογοθεραπεύτρια MSc. Λογοθερα-
πεία - Εργοθεραπεία Ειδικός στις Διαταραχές Λόγου / 
Ομιλίας - Επικοινωνίας - Σίτισης - Μαθησιακών Δυσκο-
λιών. Μεταπτυχιακές σπουδές σε Μαθησιακές Δυσκολί-
ες - Δυσλεξία, Διδάσκουσα Τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ 
Ηπείρου, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθερα-
πευτών (ΠΣΛ). Δέχεται κατόπιν ραντεβού.  Ιωάννινα 
: Λεωφόρος Δωδώνης 31 - 2ος όροφος  Τηλ: 26510 
40730, κιν : 6948574249, e-mail: kiorpehara@gmail.com

ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Διαιτολόγος – Διατρο-
φολόγος, Χαρ. Τρικούπη 4, 2ος όροφος, Ιωάννινα. Τηλ./
FAX: 26510 20380, Kιν: 6944 632466, E-mail: apostolis_
theoharous@hotmail.com.  Εφαρμοσμένα Προγράμματα 
Διατροφικής Αγωγής & Υποστήριξης. Προγράμματα δι-
ατροφής για: Υγιεινή διατροφή, Παχυσαρκία, Ανορεξία, 
Αθλητές, Εγκυμοσύνη – Θηλασμός, Παθολογικές κατα-
στάσεις (υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, ανορεξία), έλεγχος 
σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μετα-
βολισμού μυϊκής μάζας, έλεγχος υγρών σώματος).Δέχε-
ται με ραντεβού.

∆ιαιτολόγοι - ∆ιατροφολόγοι

Λογοθεραπευτές

Νεφρολόγοι
ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΈΛΛΗ: Νεφρολόγος-Υπερτασιολό-

γος, Ιατρείο Ιωαννίνων, 28ης Οκτωβρίου 36 & Κο-
ραή,Τ.Κ 45444  Ιωάννινα,τηλ:2651039339, Ιατρείο 
Ηγουμενίτσας,  Κύπρου 23, Τ.Κ 46100 Ηγουμενίτσα, 
τηλ:2665306801. Κιν:6947819083, Email:ekoliousi@
gmail.com, www.nephrology-koliousi.gr - Δέχεται με ρα-
ντεβού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.06.2022
08:00-21:00:ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
33 (ΝΟΣ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ), ΜΗ-
ΤΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΑΗ 
4, ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ-Γ. ΚΥΡΓΙΟΥ 9.

18:00-21:00 & 
21:00-08:00:ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΑ΄ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
109Α.

ΠΕΜΠΤΗ 30.06.2022
08:00-21:00:ΜΠΑΚΟΓΙΑΝ-

ΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-28ης ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 32Γ.

21:00-08:00:ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/
ΝΟΣ-ΓΕΡΑΚΑΡΗ 1 & ΣΑΚΕΛ-
ΛΑΡΙΟΥ (ΠΛΑΤ.ΠΑΡΓΗΣ).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.07.2022
08:00-21:00:ΜΠΟΒΙΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΛΑΡΗ 27 
(ΚΟΥΡΜΑΝΙΟ).

21:00-08:00:ΜΟΥΛΙΑ ΜΑ-
ΡΙΑ-ΒΗΛΑΡΑ 84.

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.07.2022
08:00-21:00:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 27, ΝΤΟΥΣΚΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΑΜΟΥΗΛ 43, 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΣΑΚΚΑ 9, ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ-
Σ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7.

18:00-21:00 & 
21:00-08:00:ΜΠΟΥΚΟΣ ΖΗ-
ΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓ. ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ 64 & ΧΡ.ΚΑΤΣΑΡΗ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03.07.2022
08:00-21:00:ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗ 4 (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 35.

08:00-14:30 & 
18:00-08:00:ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΩΜΑ ΠΑΣΧΙΔΗ 2 
(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ).

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.07.2022
08:00-21:00:ΡΕΝΕΣΗ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΑΓΚΛΗ 5, ΣΕΚΚΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΚΕ-
ΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ & ΕΥΡΙΠΙ-
ΔΟΥ, ΔΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ-ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΓΓΕΛΟΥ 47.

18:00-21:00 & 
21:00-08:00:ΞΕΝΗΚΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 2 
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).

ΤΡΙΤΗ 05.07.2022
08:00-21:00:ΠΑΠΑΗΛΙΑ 

ΑΡΤΕΜΙΣ-ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 
ΖΕΡΒΑ 37.

21:00-08:00:ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ-ΧΑΤΖΗ ΠΕΛΕΡΕΝ 
10.

Τις μονές ημέρες του μήνα 
εφημερεύει το Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο (Δουρού-
της) ενώ τις ζυγές ημέρες 
του μήνα το Νοσοκομείο 
Χατζηκώστα.

Εφηµερίες   φαρµακείων

Πολύ ανησυχητικά είναι τα δεδομένα ερευνών 
του πανεπιστημίου Αθηνών για τους θανάτους στη 
χώρα μας από ναρκωτικά, η οποία δημοσιοποιεί-
ται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των 
Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, την περίοδο 2018-2021, καταγρά-
φηκαν 213 θάνατοι σε σύνολο 2.406 χρηστών, 
που ήταν σε παρακολούθηση. Μάλιστα, η θνησι-
μότητα αυτή στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη, που 
έχει παρατηρηθεί στη Δυτική και Κεντρική Ευρώ-
πη, στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία από 
συγκεντρωτικά δεδομένα 84 μελετών! Τα σοκαρι-
στικά δεδομένα των μελετών ανακοινώθηκαν από 
τους καθηγητές Άγγελο Χατζάκη και Βάνα Σύψα 
σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε 
στο πνευματικό κέντρο του δήμου Αθηναίων, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ναρκωτικά 

(26 Ιουνίου). Σημαντική συνιστώσα της αυξημένης 
θνησιμότητας είναι και η υπερδοσολογία οπιοει-
δών για την αντιμετώπιση της οποίας δεν υπάρ-
χουν προγράμματα στην Ελλάδα και η χρήση του 
αντιδότου της ναλοξόνης είναι πολύ περιορισμένη. 
«Η πανδημία Covid-19 μας δίδαξε ότι στην διαχεί-
ριση των προβλημάτων δημόσιας υγείας, οφείλου-
με να θέτουμε σε προτεραιότητα τους πλέον ευά-
λωτους. Δυστυχώς, οι αναχρονιστικές ιδεοληψίες 
είχαν ως αποτέλεσμα στην χώρα μας για δεκαετίες 
να αγνοούμε αυτή την βασική αρχή δημόσιας υγεί-
ας. Στο πρόβλημα των ναρκωτικών απαντούσαμε 
με ελλιπέστατα μέτρα πρόληψης και ανεπαρκείς 
υπηρεσίες υγείας για τους χρήστες ψυχοδραστι-
κών ουσιών», επισήμανε ο πρόεδρος του συλλό-
γου «Προμηθέας» κ. Γιώργος Καλαμίτσης. 

Όπως ανέφερε ο  Χρήστος Αναστασίου:«Τα 

στοιχεία είναι τραγικά, εμείς τα νιώθαμε, τα βλέ-
παμε, γιατί ζούμε καθημερινά αυτήν την αδιέξοδη 
πολιτική. Τα υπάρχοντα προγράμματα πρέπει να 
αξιολογηθούν και να προσφέρουν υπηρεσίες και 
στους ενεργούς χρήστες. Στις μονάδες υποκατά-
στασης, οι εξυπηρετούμενοι που εργάζονται είναι 
ανάγκη να διευκολυνθούν με απογευματινές βάρ-
διες, να υπάρξει συνταγογράφηση στους σταθερο-
ποιημένους χρήστες και ελευθερία επιλογής από 
όλες τις εγκεκριμένες φαρμακολογικές θεραπείες. 
Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι άστεγοι στους δρό-
μους και προβληματικοί χρήστες καταλήγουν οι 
πιο φτωχοί, πιο αμόρφωτοι και πιο κοινωνικά απο-
μονωμένοι, και εμείς συνεχίζουμε την τιμωρία τους 
μέχρι να πεθάνουν ! Οι καιροί έχουν αλλάξει και 
οι πόρτες των προγραμμάτων πρέπει να ανοίξουν 
για όλους».

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στους θανάτους από ναρκωτικά!
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ΑΓΓΕΛΙΑ
Το Vodafone Shop Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου 31, αναζητά Εξωτερικό/ή Πωλητή/
Πωλήτρια για εργασία στα Ιωάννινα.

Προσφέρονται:
• Πλήρης απασχόληση 
• Σταθερός μισθός άνω
του βασικού + bonus επίτευξης στόχων
• Ευκαιρίες εξέλιξης
Για πληροφορίες κάλεσε στο 

6955701000 ή στείλε το βιογραφικό σου 
στο vf495.appls@gmail.com

ΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για υποδοχή, εξυπηρέ-

τηση πελατών, και καθαριότητα, για τρεις 
βίλες στα Σύβοτα Θεσπρωτίας πάνω στην 
θάλασσα, από τον Ιούνιο έως 30 Αυγού-
στου ή 15 Σεπτέμβρη. Η δουλειά είναι χα-
λαρή. Προσφέρεται διαμονή εντός της βί-
λας. Μισθός 1.000 ευρώ τον μήνα συν ΙΚΑ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6948300348 
κος Τσίλης Ιωάννης

Άρης Παπαμιχαήλ

- Οικονομολόγος - 

Τηλέφωνο: 6980175871

Μελέτες Νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου – Προτάσεις ρύθµισης 

χρεών προς τράπεζες

Γράφει ο:  Νότης Μαριάς

Νόµιµη και επιβεβληµένη 
η στρατικοποίηση των νησιών µας

Εντείνονται καθημερινά οι απειλές της Τουρκίας 
κατά της Ελλάδας που συνοδεύονται πλέον και με 
την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε συ-
γκεκριμένα νησιά του Β.Α. Αιγαίου αλλά και σε ολό-
κληρη τη Δωδεκάνησο με το αιτιολογικό της δήθεν 
μη αποστρατικοποίησης των εν λόγω νησιών. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ 
Οκτάι έθεσε τελεσίγραφο άμεσης αποστρατικοποί-
ησης των παραπάνω νησιών διαφορετικά όπως 
είπε η Τουρκία θα αμφισβητήσει την ελληνική κυρι-
αρχία στα εν λόγω νησιά με βάση δήθεν το διεθνές 
δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Μάλιστα ο ίδιος 
επανήλθε με νέα εμπρηστική ρητορική δηλώνοντας 
«αποστρατικοποίηση των νησιών διαφορετικά αμ-
φισβήτηση της κυριαρχίας τους και όπου πάει» συ-
νεπικουρούμενος και από την απίστευτη πρόκληση 
τούρκου πολιτικού ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και 
άνοιξε τουρκική σημαία έξω από τη Βουλή κάνοντας 

δηλώσεις.
Έτσι επιβεβαιώνεται εξ ολοκλήρου η εκτίμηση 

που είχαμε εκφράσει ότι ο Ερντογάν στήνει σκηνικό 
εισβολής σε νησιά του Αιγαίου. 

Στο  πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει ότι η Άγκυρα 
ισχυρίζεται «ότι η στρατικοποίηση συγκεκριμένων 
ελληνικών νησιών στο Β.Α Αιγαίο αλλά και στη Δω-
δεκάνησο είναι δήθεν παράνομη καθώς δήθεν απα-
γορεύεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης αλλά και από 
τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947. Κατ΄ 
ακολουθίαν συνεχίζει η Άγκυρα τα εν λόγω στρατι-
κοποιημένα νησιά αποτελούν δήθεν «απειλή για την 
εθνική ασφάλεια της Τουρκίας», με τον Ερντογάν 
να διαμηνύει από την Έφεσο στις 9/6/2022 ότι «δεν 
κάνει πλάκα» αλλά αντίθετα απαιτεί εδώ και τώρα 
την αποστρατικοποίηση  των νησιών μας αλλιώς θα 
ενεργήσει με βάση δήθεν τις διεθνείς Συνθήκες και 
τον Τσελίκ να προαναγγέλλει απροκάλυπτα εισβολή 
δηλώνοντας ««μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βρά-
δυ». Και όλα αυτά  ενώ είναι πλέον πανθομολογού-
μενο ότι η τουρκική στρατιά του Αιγαίου, το τουρκικό 
casus belli και οι συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου αποτελούν  απειλή 

για την άμυνα και ασφάλεια των ελληνικών νησιών, 
γεγονός το οποίο δικαιολογεί την προληπτική τους 
στρατικοποίηση στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτο-
άμυνας της Ελλάδας το οποίο κατοχυρώνει το άρ-
θρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ». 

 Καθώς λοιπόν η Άγκυρα σχεδιάζει άμεση κλιμά-
κωση της επεκτατικής της δράσης κατά της Πατρί-
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δας μας είναι αναγκαία όσο ποτέ η επιπλέον στρατι-
κοποίηση των νησιών μας εδώ και τώρα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί για άλλη 
μια φορά ότι η εκ μέρους του Τσαβούσογλου επίκλη-
ση της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων της 10ης 
Φεβρουαρίου του 1947 για την δήθεν αποστρατικο-
ποίηση της Δωδεκανήσου αποτελεί το άκρον άωτον 
του θράσους καθώς πρόκειται για μια Συνθήκη που 
υπογράφτηκε ανάμεσα στην ηττημένη Ιταλία και 
τους  νικητές Συμμάχους μεταξύ των οποίων ήταν 
και η Ελλάδα. Δεν ήταν όμως μεταξύ των νικητών 
Συμμάχων και η Τουρκία για τον απλό λόγο ότι η 
Άγκυρα ήταν στενή σύμμαχος των ναζί έχοντας 
υπογράψει Σύμφωνο Φιλίας με τον Χίτλερ στις 18 
Ιουνίου 1941,  τέσσερις ημέρες πριν την χιτλερική 
εισβολή στη Ρωσία. Έτσι όπως έχουμε αναλύσει σε 
σχετική μας αρθρογραφία την ώρα που ο κρητικός 
λαός έδινε τη Μάχη της Κρήτης κατά της ναζιστικής 
μπότας η Τουρκία πλασαριζόταν με τις δυνάμεις του 
άξονα.  Η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 
μετά από επιμονή της τότε ΕΣΣΔ προβλέπει απο-
στρατικοποίηση της Δωδεκανήσου αλλά αυτό θα 
μπορούσαν να το επικαλεστούν μόνο τα συμβαλ-
λόμενα μέρη όπως η σημερινή Ρωσία, οι ΗΠΑ, η 
Βρετανία, η Γαλλία  ακόμη και η Ινδία όχι όμως και η 
Τουρκία καθότι δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος. 

Μάλιστα με βάση το άρθρο 34 της Συνθήκης της 

Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών  «μια συνθή-
κη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για 
τρίτες χώρες». Επομένως είναι εντελώς παράνομη 
η εκ μέρους της Τουρκίας επίκληση της Συνθήκης 
Ειρήνης του 1947 περί δήθεν αποστρατικοποίησης 
της Δωδεκανήσου. 

Παρά ταύτα όμως η Άγκυρα «συνεχίζει τον χαβά 
της» έχοντας μάλιστα βάλει στο στόχαστρο τις τε-
λευταίες μέρες την Ψέριμο όπως αποδεικνύεται από 
το ντελίριο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που 
έχουν κυριολεκτικά στοχοποιήσει το νησί. 

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι όπως επισημαίνεται 
πάγια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «τα 
καθεστώτα αποστρατικοποίησης της Συνθήκης Ει-
ρήνης του 1947 έχασαν τον λόγο ύπαρξής τους με 
τη δημιουργία των συνασπισμών του ΝΑΤΟ και του 
Συμφώνου της Βαρσοβίας, ως ασύμβατα με τη συμ-
μετοχή χωρών σε στρατιωτικούς συνασπισμούς. 
Στο πλαίσιο αυτό, το καθεστώς της αποστρατικο-
ποίησης έπαψε να εφαρμόζεται για τα ιταλικά νησιά 
Panteleria, Lampedusa, Lampione και Linosa, κα-
θώς και για τη Δ. Γερμανία από τη μια πλευρά, και τη 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Αν. Γερμανία, Ουγγαρία και 
Φιλανδία από την άλλη πλευρά».

Έτσι η Ελλάδα ακριβώς λόγω της τουρκικής απει-
λής έχει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοά-
μυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Κα-

ταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Καθώς η Τουρκία έχει 
ήδη εισβάλει σε Κύπρο και Συρία σε συνδυασμό και 
με την αποκάλυψη του απόρρητου σχεδίου τουρκι-
κής εισβολής στα νησιά του Αιγαίου με τον κωδικό 
«Τσάκα Μπέης» δικαιώνεται και φυσικά δικαιολογεί-
ται η πλήρης στρατικοποίηση όλων των Ελληνικών 
νησιών.

Το παραπάνω τελεσίγραφο Οκτάι καθιστά πλέ-
ον επιβεβλημένη την εκ μέρους της Αθήνας άμε-
ση προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
όπου η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει όχι μόνο την κα-
ταδίκη της Τουρκίας αλλά και τη λήψη μέτρων ενα-
ντίον της σε περίπτωση που δεν προχωρήσει σε 
άμεση άρση του παράνομου  casus belli κατά της 
Ελλάδας, όπως ήδη έχουμε προτείνει από τον Σε-
πτέμβριο του 2020.

Ταυτόχρονα και παρά την πολιτική ρευστότητα 
που παρατηρείται στο Παρίσι ως αποτέλεσμα των 
βουλευτικών εκλογών της 19ης Ιουνίου 2022, η Αθή-
να θα πρέπει να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση 
του Ελληνογαλλικού αμυντικού συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής καθώς είναι προφανές ότι 
η εκ νέου πρόσφατη φραστική καταδίκη της Τουρ-
κίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που δυστυχώς 
όμως δεν συνοδεύθηκε και με κυρώσεις κατά της 
Άγκυρας, δεν αρκεί προκειμένου να μπει φρένο στις 
ορέξεις του Ερντογάν και της παρέας του.
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Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμι-
ου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) και της 
Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υπάρχει 
τώρα 50% πιθανότητα η θερμοκρασία του πλανήτη 
να ξεπεράσει έστω και προσωρινά τον 1,5 βαθμό 
Κελσίου, σε σχέση με την προβιομηχανική επο-
χή, έως το 2026. O λόγος; Η παρουσία σε επίπε-
δα ρεκόρ αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 
Και αυτό παρά τον περιορισμό της οικονομικής 
δραστηριότητας λόγω της πανδημίας και 
παρά τις ατελείωτες, δαπανηρές και ανα-
ποτελεσματικές παγκόσμιες διασκέψεις 
για το κλίμα.

Το 2015, η αντίστοιχη με την τωρινή 
έκθεση του ΠΜΟ για το κλίμα έδινε μη-
δέν την πιθανότητα μια από τις επόμενες 
πέντε χρονιές, δηλαδή μέχρι το 2020, να 
είναι θερμότερη της προβιομηχανικής 
εποχής κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό 
Κελσίου. Γι’ αυτό η νέα πρόβλεψη δείχνει 
πόσο γρήγορα επιδεινώνεται η κατάστα-
ση. Αν η θερμοκρασία της Γης ξεπεράσει 
έστω και προσωρινά τον στόχο για το 
2100 μέσα στην επόμενη πενταετία, πό-
σες πιθανότητας υπάρχουν με τις σημερι-
νές πολιτικές να «πιαστούν» τελικά οι συ-
νολικοί στόχοι; Μάλλον καμία. Προφανώς 
οι κυβερνήσεις διεθνώς το γνωρίζουν, 
αλλά κάνουν ότι το αγνοούν.

Θυμίζουμε ότι η συμφωνία των Παρισίων για το 
Κλίμα έθεσε ως στόχο της παγκόσμιας κοινότητας 
να μην ξεπεράσει η υπερθέρμανση τον 1,5 βαθμό 
Κελσίου, για να μην προκληθούν μείζονα προβλή-

ματα ή, τουλάχιστον, τους 2 βαθμούς Κελσίου.
Ο 1,5 βαθμός δεν είναι μια «τυχαία στατιστική» 

εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΜΟ, παρουσιάζοντας 
την έκθεση του διεθνούς οργανισμού. Είναι ένας 
δείκτης του σημείου από το οποίο και πέρα οι επι-
πτώσεις της υπερθέρμανσης θα γίνουν αυξανόμε-
να ζημιογόνες για τον άνθρωπο και για ολόκληρο 
τον πλανήτη.

H έκθεσητου ΠΜΟ και της βρετανικής ΕΜΥ τονί-

ζει ότι οι «παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό 
ότι θα αυξάνονται στην περίοδο 2022-26. Ισχυροί 
καύσωνες, φωτιές, ξηρασίες και πλημμύρες θα εί-
ναι μεταξύ των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλ-
λαγής που θα γίνονται όλο και πιθανότερα καθώς 

ο κόσμος γίνεται πιο ζεστός. Ένας παρατεταμένος 
καύσωνας στην Ινδία και το Πακιστάν προκάλεσε 
ήδη ελλείψεις κάρβουνου και μπλακάουτ ενέργει-
ας. «Όσο εκπέμπουμε αέρια θερμοκηπίου, οι θερ-
μοκρασίες θα αυξάνονται».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Απρίλιο οι επιστή-
μονες που συνέταξαν την τελευταία έκθεση του 
Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή 
(ΙPCC) που έχει δημιουργήσει η Γενική Συνέλευ-

ση του ΟΗΕ, προειδοποίησαν ότι, αν 
θέλουμε να έχουμε κάποια ελπίδα 
να συγκρατήσουμε την αύξηση της 
θερμοκρασίας κάτω του 1,5 βαθμού 
είναι η τώρα ή ποτέ, λόγω του ότι το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 
θα εισέλθει σε περιοχή μη αντιστρο-
φής. «Αν δεν πραγματοποιήσουμε 
αμέσως μεγάλους περιορισμούς των 
εκπομπών» θα είναι αδύνατο να συ-
γκρατήσουμε την άνοδο της θερμο-
κρασίας, τόνισε ο εκ των επικεφαλής 
της Ομάδας Εργασίας ΙΙΙ του IPCC-
που συνέταξε την πρόσφατη μελέτη 
Jim Skea.

Μόνο μια παγκόσμια εξέγερση, 
τροφοδοτημένη και από την ταχύτητα 
και την ένταση της ραγδαίας επιδεί-
νωσης της παγκόσμιας οικονομικής 

και κοινωνικής κατάστασης, και από ένα «περίσ-
σευμα συνείδησης» για τους κινδύνους που απει-
λούν την ανθρωπότητα και την ανάγκη ίδρυσης 
ενός νέου πολιτισμού, μπορεί ίσως να σώσει το 
ανθρώπινο είδος.

Η Γη «φλέγεται» και τα «έκτακτα καιρικά φαινόμενα» πολλα-
πλασιάζονται στις πέντε ηπείρους. Κάθε μήνα περίπου, μια 

μεγάλη επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει την 
επιτάχυνση της πορείας προς μη αντιστρεπτή κλιματική 

αλλαγή, χωρίς όμως να ιδρώνει το αυτί των πολιτικών 
σε Βορρά και σε Νότο, σε Ανατολή και σε Δύση.

Η Ευρώπη και ο πλανήτης 
φλέγονται
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