











      .    93  .  24806  !"" 16- # 17 $% 2020  0,60 €





     
      



   



:        ! 
 (;*+*+ 
  
" $  ,
         ! 
        
 
 ,    
    !  ! 
"  
 ; .

4
  









! 15 "  #
  #
9



 

   
 ))



    

«    
   »,  
   !. ",
    
  # $   
%   %
&  .
'   
     #
 (. ! )  *.
+). - «
 »  )
 «"   ' »,
&    
     
 ) 
% , 
  #
«/_2023».

< $$         ! (  "
 '   +  8   
     $   
!  
              4,     $    4  :8 =  ; .

5
 

 
* 
 + 
= $  
  
!      ",
  4 "    !
        
,        $ , "  "      
      
!   .

4

,   )+ 

' "    '  > '   ! 
         primula,     !      !          + $,  
  $    =  &  .

5
  

657   
+
 «-   »


.

8



(    


9

Μετά την υπόθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων, η δημοτική αρχή είδε να καταψηφίζεται
και η προσπάθειά της να προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού
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Ξεφυλλίζοντας τον «Η.Α.»


  
     



16 Μαΐου 1959
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 πληροφορούμεθα, ο επισκεφθείς προς ημερών
την πόλιν μας Γενικός Έφορος Προσκόπων Ελλάδος κ. Μ. Αλεξάτος εις σύσκεψιν των Εφόρων περιφέρειας Ιωαννίνων εξέφρασε την επιθυμίαν ότι
θα επισκεφθεί προσεχώς τα Ιωάννινα προκειμένου
να εξετάσει μετά του Εφόρου Ιωαννίνων το θέμα
της πανελληνίου προσκοπικής κατασκηνώσεως του
Φλαμπουραρίου Ζαγορίου.

  εξ Αθηνών θίασος του Γ.Ε.Σ. υπό τον θιασάρχην κ. Χρήστον Αρμάου. Ο θίασος θα δώσει
προς ψυχαγωγίαν των αξιωματικών και οπλιτών
σήμερον μίαν μόνον παράστασιν εις το στρατιωτικόν κινηματοθέατρον με έργον το «Στραβόξυλο» του
Δημ. Ψαθά και με πρωταγωνιστάς το ζεύγος Ζαραντόπουλου και χορεύτριαν την Άννα Ντάλ και τον
τραγουδιστή του Ε.Ι.Ρ κ. Πολύβιον.

%     
 παρελθούσαν Κυριακήν ο Μορφωτικός Σύλλογος αγροτοπαίδων Καρίτσης έδωσε μίαν επιτυχή
παράστασιν προς ψυχαγωγίαν των κατοίκων με το
έργον «Όλα για το Μεσολόγγι» και την κωμωδίαν
«Ο νευρικός».
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 δήμαρχος κ. Σακκάς μετά του διευθυντού της
ΔΕΗ κ. Τριανταφυλλίδη του κ. Καζάζη διευθυντού
ηλεκτρολόγου και του κ. Ιατρίδη ανωτέρω υπαλλήλου της ΔΕΗ μετέβησαν εις Δρίσκον προς μελέτην
του μέρους όπου θα τοποθετηθούν προβολείς δια
την ωραίαν εμφάνισιν της λίμνης κατά τας νυκτερινάς ώρας. Επίσης οι ανωτέρω μετά του κ. δημάρχου
εξήτασαν και τα δύο εν Φρουρίω τεμένη τα οποία
θα ηλεκτροφωτισθούν δι’ εξόδων της ΔΕΗ με εγχρώμους λαμπτήρας.
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 διαταγής του Γ.Ε.Σ. ο διοικητής της 8ης
Μεραρχίας κ. Ντόκος έδωσεν εντολήν όπως αξιωματικοί διαφόρων μονάδων μεταβούν εντός των
ημερών εις διάφορα χωρία του νομού και εις συγκεντρώσεις μαθητών και ανήλικων εξωσχολικών
παίδων ομιλήσουν περί των κινδύνων τους οποίους
διατρέχουν τα παιδιά εκ της ανευρέσεως του εγκαταλελειμμένου πολεμικού υλικού. Οι αξιωματικοί θα
συστήσουν εις τους προέδρους και τα κοινοτικά συμβούλια όπως τυχόν ανευρισκόμενον πολεμικόν υλικόν εις την ύπαιθρον να ειδοποιείται εγκαίρως να
το παραλαμβάνει η πλησιεστέρα στρατιωτική μονάς.
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Στο τραπέζι και το τοπικό δημοψήφισμα
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ι μπορεί να σημαίνει αυτό; Για όσους γνωρίζουν την ιδιοσυγκρασία του δημάρχου,
μπορεί με τη φράση αυτή απλώς να υπονοούσε ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να πορεύεται με
βάση το συμφέρον των δημοτών, χρεώνοντας
στην αντιπολίτευση τις ευθύνες κάθε φορά που
δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας
πολιτικής επιλογής, λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος στο δημοτικό συμβούλιο.
Ενδεχομένως, όμως, να σημαίνει και κάτι περισσότερο, αν κρίνουμε από μια φράση του επικεφαλής της συμπράττουσας με τη δημοτική αρχή
παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρη Μπαρτζώκα, ο
οποίος είπε ότι θα προτείνει στη δημοτική αρχή να προχωρήσει σε τοπικά δημοψηφίσματα για
να φανεί η βούληση των πολιτών. Βέβαια, και η
απόφαση για δημοψήφισμα πρέπει να εγκριθεί
από το δημοτικό συμβούλιο, που η δημοτική αρχή δεν έχει την πλειοψηφία, ωστόσο το ζήτημα
είναι ότι αυτή τη φορά φαίνεται μια διάθεση να
εξαντλήσει η δημοτική αρχή τα μέσα για να υπερασπιστεί την επιλογή της, αντίθετα με ότι έπραξε
στην περίπτωση της αποκομιδής των απορριμμάτων, όπου οδηγήθηκε σε εμβαλωματικές λύσεις.
«Η δημοτική αρχή από τούδε και στο εξής μία
επιλογή έχει. Να απευθύνεται στους πολίτες.
Και σ’ αυτούς είμαστε όλοι υπόλογοι. Ως δήμαρχος δίνω μία διαβεβαίωση. Η πόλη δε θα
μείνει βρώμικη, δε θα μείνει στο σκοτάδι», τόνισε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, μην
απορρίπτοντας και την επιλογή του δημοψηφίσματος, για το οποίο, όμως, είπε πως θέλει μια
επεξεργασία. Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα,
απάντησε κατ’ αρχάς πως το plan b είναι στο τραπέζι, αλλά απαιτείται επανεκτίμηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν.
«Χάθηκε προς το παρόν μια μεγάλη ευκαιρία», τόνισε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι
υπάρχει χρονικό περιθώριο και μπορεί να επανέλθει το έργο, ωστόσο σίγουρα δημιουργείται

 



μια μεγάλη καθυστέρηση.
      
Μετά το αρνητικό για τη δημοτική αρχή αποτέλεσμα της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Μωυσής
Ελισάφ και οι επικεφαλής των παρατάξεων «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» Νίκος Γκόντας
και «Γιάννενα Τώρα», οι οποίες συναποτελούν
τη δημοτική αρχή, προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, χρεώνοντας αποκλειστικά και μόνο στην αντιπολίτευση το ότι δε θα προχωρήσει
το σημαντικό έργο της ενεργειακής αναβάθμισης
του οδοφωτισμού.
Και οι τρεις απέδωσαν πολιτικά κίνητρα στις
παρατάξεις των Θ. Μπέγκα και Τ. Καλογιάννη, με τα πυρά να στρέφονται κυρίως προς την
πλευρά της επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023», που και ψήφισε υπέρ της μόχλευσης
ιδιωτικών κεφαλαίων σε προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά κυρίως ήταν αυτή που ως αντιπεριφερειάρχης υπερθεμάτιζε για τα οφέλη της σύμπραξης με τον τεχνικό σύμβουλο της περιφέρειας.
«Για δεύτερη φορά η πόλη είναι θύμα μιας ανίερης συμμαχίας ετερόκλητων παρατάξεων. Μιας
συμμαχίας που αδιαφορεί για τα συμφέροντα των
συμπολιτών και θέλει μόνο να πλήξει τη δημοτική αρχή. Οι μάσκες έπεσαν. Οι θιασώτες μιας
κρατικοποιημένης οικονομίας που αντιπαλεύουν
τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, συμπορεύονται αρμονικά με τους δήθεν υπέρμαχους της
μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων για το συμφέρον της πόλης. Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις.
Το Σεπτέμβριο θύμα ήταν η καθαριότητα της
πόλης που παρ’ όλες τις δικές μας προσπάθειες
εξακολουθεί να έχει προβλήματα.Σήμερα, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η ίδια συμμαχία, αποφάσισε να αφήσει την πόλη στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι που κληροδότησε η δημοτική αρχή Μπέγκα»,
τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής του ο δήμαρ-

χος και στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους πολίτες, τους ζήτησε να καταλάβουν ότι η δημοτική αρχή δεν έχει την πλειοψηφία στο δημοτικό
δυμβούλιο. «Δεν έχει ουσιαστικά την δυνατότητα να αποφασίζει για το πρόγραμμα που θέλει να
εφαρμόσει, για τα έργα που θέλει να κάνει, για
τις παρεμβάσεις που θέλει να δρομολογήσει. Κι
αυτό είναι το αποτέλεσμα του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Και συνέχισε το κατηγορώ του κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας: «Σήμερα γινόμαστε θεατές
παράδοξων γεγονότων: Η παράταξη του κ. Μπέγκα, η οποία επί πέντε χρόνια δεν κατάφερε να
αντικαταστήσει ούτε έναν λαμπτήρα, καταψηφίζει την προγραμματική σύμβαση για την αντικατάσταση του φωτισμού σε όλη την έκταση του δήμου, από το κέντρο της πόλης μέχρι το τελευταίο
χωριό.
Η κ. Καλογιάννη, που ως αντιπεριφερειάρχης
δήλωνε περήφανη για το πρόγραμμα ELENA και
προέτρεπε τους δήμους της Ηπείρου να συμμετάσχουν σε αυτό, σήμερα καταψηφίζει. Επί της
ουσίας καταψηφίζει το δικό της σχέδιο, τη δική
της δουλειά. Οι υπόλοιπες παρατάξεις ταυτίστηκαν πιστεύοντας ότι πλήττουν πολιτικά την δημοτική αρχή.
Τι κατάφεραν; Να στερήσουν την δυνατότητα
ενεργειακής αναβάθμισης του δήμου, να κρατήσουν την πόλη όμηρο της προσωπικής τους πικρίας και των φιλοδοξιών τους».
Ο κ. Ελισάφ χαρακτήρισε προαποφασισμένο
το όχι, λέγοντας ότι είναι ολοφάνερο ότι για μεγάλα και σοβαρά θέματα δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης στο δημοτικό συμβούλιο. Επανέλαβε ότι ήταν προφάσεις τα όσα επικαλέστηκε η
αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες, καθώς και
χρόνος δόθηκε και στοιχεία δόθηκαν και δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης υπήρχε, αλλά «δεν
ήθελαν τίποτα από όλα αυτά».
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ξίζει να σημειωθεί ότι η καταψήφιση της προγραμματικής σύμβασης ήταν οριακή, με 23
αρνητικές ψήφους έναντι 22 θετικών. Η απόρριψη ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, ωστόσο οι 22 θετικές ψήφοι αποτυπώνουν ότι η πρόταση υπερψηφίστηκε από δύο επιπλέον δημοτικούς συμβούλους πέραν των 20 που απαρτίζουν τη δημοτική αρχή. Ο ένας είναι ο Φίλιππος Τσουμάνης, ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί από την «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα»,
και ο δεύτερος ο Φίλιππος Ευαγγέλου από την παράταξη «Ιωάννινα_2023», ο οποίος είναι
η δεύτερη φορά που διαφοροποιείται από την παράταξή του, καθώς το ίδιο είχε πράξει και
στην περίπτωση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ Ευαγγέλου είχε ενημερώσει για τις προθέσεις του την επικεφαλής της παράταξης Τ. Καλογιάννη
και τους υπολοίπους δημοτικούς συμβούλους, αποχωρώντας στη συνέχεια από τη συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας.

        



 

«Είμαστε εφήμεροι. Ήρθα, θα φύγω. Το θέμα
δεν είναι να μειωθεί το κύρος της δημοτικής αρχής αλλά να υπηρετήσεις το συμφέρον του δημότη, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να υπηρετήσουμε τον πολίτη», τόνισε και κατέληξε λέγοντας:
«Δεν μπορούν να υπάρχουν γινάτια και πείσματα. Δεν μπορεί η πόλη να σέρνεται με γνώμονα τι
θα γίνει το 2023».
     
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις
των Νίκου Γκόντα και Άρη Μπαρτζώκα, με την
παρουσία τους προφανώς να θέλει να δώσει
απάντηση σε σενάρια των τελευταίων 24ωρων
για τριγμούς στη συνεργασία.
Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής
Πρωτοπορίας» Νίκος Γκόντας υπογράμμισε ότι
με την απόφαση χάθηκε η δυνατότητα να εκτελεστεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα για τον δήμο,
αποδίδοντας την ευθύνη και στον εκλογικό νόμο. «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι ετερόκλητες
συμμαχίες, οι ανίερες συμμαχίες, οι ιδεολογικές
και ιδεοληπτικές προκαταλήψεις ανθρώπων, οι
οποίοι στο βωμό της μικροπαραταξιακής, μικρόψυχης αντιμετώπισης άφησαν την πόλη να μην
έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει την καθαριότητα που της ταιριάζει, οι ίδιοι λοιπόν συμμάχησαν εκ νέου πιστεύοντας ότι έτσι υπηρετούν
τα προσωπικά τους συμφέροντα. Τραγελαφικά
πράγματα. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν διεκδικήσει πριν από λίγους μήνες τη “μητρότητα” του
προγράμματος ELENA, καταψηφίζουν, χωρίς να
είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τη μεταστροφή
τους. Η παράταξή μας την προηγούμενη δημοτική περίοδο, στη δημοτική περίοδο που γνώρισε
ξηρασία από έργα, είχε προτείνει και ήταν υπέρμαχη της πρότασης για το πρόγραμμα ELENA.
Δυστυχώς, άνθρωποι, οι οποίοι τότε ψήφιζαν
υπέρ του προγράμματος ELENA, σήμερα ψηφίζουν τελείως διαφορετικά. Οφείλουν να απολογηθούν στους Γιαννιώτες για το τι ήταν αυτό που
τους ένωσε και η πόλη θα μείνει στο σκοτάδι μιας
αδιανόητης πολιτικής διελκυστίνδας», ανέφερε.
Ψήφο κατά της πόλης και των δημοτών, χαρακτήρισε ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» Άρης Μπαρτζώκας την καταψήφιση
της προγραμματικής σύμβασης. «Οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης έκαναν μία επίδειξη δύναμη», τόνισε και προσπάθησε να εξηγήσει με έναν
απλουστευμένο τρόπο τα οφέλη που θα προέκυπταν από το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης.
«Ποιο ήταν το λάθος; Ποια η αμαρτία; Ότι θελήσαμε να αντικατασταθεί ο φωτισμός σε όλη την
έκταση του δήμου;», διερωτήθηκε.
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τη σημερινή δημοτική αρχή και τις παρατάξεις που την απαρτίζουν, επιρρίπτει η «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα» τις
ευθύνες για το ότι δεν προχωράει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν
πανηγυρίζει.
Από την άλλη, όμως, δηλώνει την ικανοποίησή της για το ότι δε
θα προχωρήσει μια διαδικασία που ήταν σε βάρος των συμφερόντων του δήμου, καλώντας τη δημοτική αρχή να μελετήσει ξανά
το έργο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υποστήριξής του αν
κριθεί ότι συμφέρει τους πολίτες.
Απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου της δημοτικής αρχής, τονίζεται ότι «τα σενάρια συνομωσίας δεν κάνουν
καλό ούτε στη Δημοκρατία, ούτε στον τόπο, ειδικά όταν αναφέρο-

    

νται σε απόλυτα διαφανείς αποφάσεις των συλλογικών οργάνων».
Στο μεγαλύτερο μέρος, πάντως, της απάντησης είναι σαφής η
προσπάθεια της «Ενότητας Πολιτών- Νέα Γιάννενα» να υπερασπιστεί την επιλογή της να προχωρήσει ως δημοτική αρχή σε προκήρυξη διαγωνισμού για μέρος των λαμπτήρων, κατηγορώντας τη
σημερινή δημοτική αρχή ότι ακύρωσε έναν διαγωνισμό που βασιζόταν σε μια ομόφωνη απόφαση.
«Απέδειξε το έλλειμμα σεβασμού στις συλλογικές αποφάσεις και
ακύρωσε κάθε έννοια συνέχειας στη διοίκηση. Η δημοτική αρχή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να γκρεμίζει ό,τι χτίστηκε
με κόπο, αλλά να το συνεχίζει», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας ολοκληρωμένη και τη δική της πρόταση, η οποία θα υλοποιούνταν
σε τρεις φάσεις. «Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων
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ήφο κατά της αδιαφάνειας χαρακτηρίζει η παράταξη
«Ιωάννινα_2023» την καταψήφιση της προγραμματικής σύμβασης,
θέτοντας, για μία ακόμη φορά, μια
σειρά από ερωτήματα, τεχνικής και
οικονομικής φύσεως κυρίως.
«Η ψηφοφορία δεν αφορούσε την
έγκριση ή μη της προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας
Ηπείρου και δήμου Ιωαννιτών. Ήταν
ψηφοφορία υπέρ ή κατά της αδιαφάνειας και της τήρησης ή μη των διαδικασιών. Η δημοτική αρχή, επειδή δεν μπορεί να διοικήσει και δε
γνωρίζει να υλοποιεί έργα που εξασφαλίζουν την ευημερία του πολίτη,
“αλλάζει τα φώτα” στις δημοκρατικές

διαδικασίες, παραποιεί συνεχώς την
αλήθεια και επιτίθεται προσωπικά»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι δεν έχουν απαντηθεί πολλά ερωτήματα, όπως πόσοι λαμπτήρες θα αντικατασταθούν, ποιος και
με ποια κριτήρια αποφάσισε να προκριθεί η συνεργασία με τον ιδιώτη
υπό τον τύπο της Σύμβασης Ενερ-

ήταν ότι στη δική μας πρόταση η εξοικονόμηση πόρων θα επέστρεφε στο 100% στον δήμο προκειμένου να αξιοποιηθούν προς
όφελος των κατοίκων του με έργα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το
80% της εξοικονόμησης των πόρων θα οδηγούνταν στις τσέπες
του επενδυτή και μόλις το 20% στο ταμείο του δήμου. Η υποθήκη
αυτή των δημοτικών εσόδων θα έμπαινε όχι για ένα ή δύο χρόνια,
αλλά για 12 ολόκληρα χρόνια. Αν δεν είχε ακυρωθεί εκείνος ο διαγωνισμός σήμερα θα βρισκόταν σε φάση υλοποίησης το πρώτο
στάδιο της αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού με νέους τεχνολογίας led και πολύ άμεσα θα απολαμβάναμε τα οφέλη.
Η σημερινή δημοτική αρχή όμως επέλεξε να συνεχίσει στην λογική απαξίωσης και ευτελισμού του δημοτικού συμβουλίου», συνεχίζει και κάνει λόγο για μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής.

) 
γειακής Απόδοσης και όχι ΣΔΙΤ, καθώς και ποιος και γιατί αποφάσισε
να παρακάμψει τις υπηρεσίες του
δήμου από τις διαδικασίες ελέγχου
και έγκρισης των μελετών.
Δεδομένου όμως ότι ο δήμος έχει
ανάγκη το έργο και η περιφέρεια
προτίθεται να συνεργαστεί καθοριστικά για την υλοποίησή του, γεγο-

%
νός που χαρακτηρίζεται πολύ θετικό δεδομένης της επιχειρησιακής
επάρκειας, αλλά και της εμπειρίας
της στην υλοποίηση έργων τέτοιας
κλίμακας, η παράταξη «Ιωάννινα_2023» προτρέπει τη δημοτική
αρχή να προχωρήσει τη διαδικασία,
με τον τρόπο που η ίδια έχει προτείνει.
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Επιχείρηση «εξωστρέφεια» για τις δομές του ΟΚΠΑΠΑ
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τόχος είναι η εξωστρέφεια των κοινωνικών δομών, προκειμένου να απευθύνονται σε αυτές όλοι οι δημότες,
ακόμη και εκείνοι που ζουν στις πιο απομακρυσμένες
από το κέντρο περιοχές, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, που βρέθηκε στη συνάντηση με τον αντιδήμαρχο
Γιάννη Αϊβατίδη, το πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρη Πάνου
και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.
«Αυτές οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν και στις υπόλοιπες

δημοτικές ενότητες, ώστε όλοι οι κάτοικοι του δήμου να νιώθουν κοντά τις κοινωνικές δομές, ειδικά αυτή την περίοδο που
υπάρχουν μεγάλες ανάγκες», σημείωσε. Μάλιστα, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι των χωριών δεν εντάσσονται στις δομές σήμερα, είτε λόγω απόστασης, είτε επειδή δεν έχουν την κατάλληλη
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ε βάρκες και το πλωτό μηχάνημα για τον καθαρισμό των καλαμιών, ο δήμος Ιωαννιτών επιχείρησε για δεύτερη φορά τον καθαρισμό
στο λιμανάκι, στην περιοχή της Γαριβάλδη.
Η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε ο
καθαρισμός, πριν από λίγες ημέρες,
δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα



     

ενημέρωση. «Αυτό προσπαθούμε να λύσουμε, ώστε οι κοινωνικές δομές να βγαίνουν έξω από τα γραφεία και το κέντρο και
επίσης να σχεδιάσουμε δράσεις που να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των κατοίκων και του κέντρου και των χωριών», πρόσθεσε.
Για μια σημαντική προσπάθεια έκανε λόγο ο κ. Πάνου, ώστε
αφενός να γίνουν γνωστές οι δομές και οι υπηρεσίες που προσφέρονται, και αφετέρου οι κοινωνικές υπηρεσίες να ενημερωθούν για τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε ενότητα. «Είναι
κρίμα να υπάρχουν δομές που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται και να μην είναι γνωστές», σημείωσε.
Η πρωτοβουλία αυτή επισπεύστηκε λόγω και των νέων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία, ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη προετοιμασία ενόψει του χειμώνα και των αναμενόμενων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στους πολίτες.
«Ξεκινάμε ένα κύκλο ενημέρωσης και θα συνεχίσουμε παντού,
για να έρθουμε σε επικοινωνία και με τους προέδρους και με
τους κατοίκους στη συνέχεια. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι. Αυτό
εξάλλου έχουμε ως υποχρέωση έναντι των συνδημοτών μας»,
κατέληξε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊβατίδης.

λόγω του αέρα, που καθιστούσε αδύνατη την απομάκρυνση των καλαμιών,
τα οποία βρίσκονται στο σημείο για
αρκετό καιρό, με αποτέλεσμα να σαπίζουν και να δημιουργείται δυσοσμία,
αλλά και μια αντιαισθητική εικόνα.
Αυτή τη φορά ο καιρός ήταν ευνοϊκός, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο
Αριστείδη Παππά, που βρέθηκε στο
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α ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες για
τη δημοπράτηση της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενώνας) στην κοινότητα Ζίτσας,
που παραμένει κλειστό από τον Σεπτέμβριο του
2019 λόγω αποχώρησης του τελευταίου μισθωτή, ζητά η παράταξη «Αυτοδιοικητική Συνεργασία» του δήμου Ζίτσας από τη δημοτική αρχή.
Όπως καταγγέλλει, παρότι εδώ και μήνες έχει
θέσει επανειλημμένα το ζήτημα προς τη δημοτική αρχή με παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή, φτάσαμε στον
Μάιο του 2020 για να φέρει η δημοτική αρχή

στην Οικονομική Επιτροπή ένα σχέδιο διακήρυξης. «Όμως ήρθε για να έρθει κατά τα κοινώς
λεγόμενα, αφού, κατά παραδοχή του αρμόδιου
αντιδημάρχου, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες
με τον τελευταίο μισθωτή που δεν επιτρέπουν
τη δημοπράτησή του και θα χρειαστεί επιπλέον
χρόνος», σημειώνεται και αποδίδονται στη δημοτική αρχή ευθύνες για την καθυστέρηση της
διαδικασίας δημοπράτησης.
«Καλούμε τη δημοτική αρχή να αντιληφθεί
επιτέλους τη σοβαρότητα του θέματος και να
ολοκληρώσει τη διαδικασία με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όχι την εξυπη-

ρέτηση των όποιων μικροσυμφερόντων. Εμείς
αποδείξαμε με τη στάση μας στην Οικονομική
Επιτροπή, στον ελάχιστο χρόνο που είχαμε να
μελετήσουμε τη διακήρυξη, ότι αν ήμασταν στη
διοίκηση του δήμου Ζίτσας, το δημοτικό κατάστημα θα είχε ήδη νέο μισθωτή και θα ετοιμαζόταν να λειτουργήσει. Με τα τωρινά δεδομένα
όμως, εύλογα ανησυχούμε για τη δυνατότητα
λειτουργίας του εντός του καλοκαιριού με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία. Κύριοι της πλειοψηφίας, διοικήστε επιτέλους», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης του Β. Γαρδίκου.
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Χρυσάνθη Σταγκογιάννη MD , Ευαγγελία Σταγκογιάννη MD
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σημείο των εργασιών, και έτσι το έργο του καθαρισμού ήταν ευκολότερο.
Πρόκειται, ωστόσο, για ένα σημείο
με πολλές δυσκολίες, αφού το μικρό
ύψους του νερού, εμποδίζει την πρόσβαση του μηχανήματος εντός του λιμανιού, γι’ αυτό και οι εργασίας επικουρούνταν από εργαζόμενους σε
βάρκα.

Ƀʔɽɲʄʅʉʄʉɶɿʃʊʎ ʃɲɿ Ʌɲɿɷʉʉʔɽɲʄʅʉʄʉɶɿʃʊʎ ȶʄɸɶʖʉʎ
LASER Ʌʌɸʍɴʐʘʋʀɲʎ, ɀʐʘʋʀɲʎ, ɉʋɸʌʅɸʏʌʘʋʀɲʎ, Ȱʍʏɿɶʅɲʏɿʍʅʉʑ,
Ⱦɲʗʉʐʄʉʏʉʅʀɲʎ ʃɲɿ Ȼʌɿɷʉʏʉʅʀɲʎ
ɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
Ⱦɲʏɲʌʌɳʃʏɻ,
ȳʄɲʐʃʙʅɲʏʉʎ,
Ⱦɸʌʉʏʊʃʘʆʉʐ, Ʌɲɽɼʍɸʘʆ Ȱʅʔɿɴʄɻʍʏʌʉɸɿɷʉʑʎ, ɏʖʌɳʎ Ⱦɻʄʀɷɲʎ
Ȳʄɸʔɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼ ʃɲɿ BOTOX
O.C.T., Ɍʄʉʐʉʌʉɲɶɶɸɿʉɶʌɲʔʀɲ, ɉʋɸʌɻʖʉɶʌɲʔʀɲʎ, Ƀʋʏɿʃɳ Ʌɸɷʀɲ,
Ɉʉʋʉɶʌɲʔʀɲ

3ο Χιλ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ (Περιοχή Γιαννιώτικο Σαλόνι)
Τηλ 2651040744 – 2651002639
Ωράριο Λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 09:00π.μ. -08:00μ.μ.
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κεφαλής τον περιφερειάρχη», σημείωσε ο κ.
Ζάψας, προσθέτοντας πως απαιτείται να συγκροτηθεί μια επιτροπή διεκδίκησης και προετοιμασία του σχετικού φακέλου, με δεδομένο
ότι έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας από
την περιφέρεια Ηπείρου από το 2010.
Για «προσγείωση» στην πραγματικότητα
έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, σημειώνοντας
ωστόσο πως δεν υπάρχει κανένας Ηπειρώτης που να μην επιθυμεί την σιδηροδρομική σύνδεση. «Ποιος θα πει να μη στείλουμε
μια πρόταση; Θέλω να είμαι πραγματιστής και
όχι μόνο οραματιστής, γιατί κάποια στιγμή τα
οράματα τελειώνουν. Έργα σαν αυτά που ξέραμε στο παρελθόν, δύσκολα γίνονται μέσω
ΕΣΠΑ», σημείωσε ο περιφερειάρχης, ενώ για
μια ακόμη φορά καταφέρθηκε εναντίον του
πρώην υπουργού Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη,
κάνοντας λόγο για δεσμεύσεις που δεν υλοποίησε. Στην πρόταση δε, όπως ανέφερε ο
περιφερειάρχης, θα επισυνάψει και τα σχετικά δημοσιεύματα του 1911.
Παράλληλα όμως ζήτησε τη στήριξη της
αντιπολίτευσης, όχι των παρατάξεων της αριστεράς, κατανοώντας, όπως είπε, την ιδεολογική τους αντίθεση, για τα μεγάλα οδικά έργα,
δηλαδή το τμήμα Ιωάννινα– Κακαβιά, Καμπή- Πρέβεζα και Πάργα– Μεσοπόταμος. Για
τα έργα δηλαδή, που –τουλάχιστον σε αυτή τη
φάση- δε φαίνεται να προχωρούν με κρατική
χρηματοδότηση και είναι πιο πιθανό να γίνει αν παραχωρηθούν, με την περιφέρεια να
αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες. «Μου
είπε το υπουργείο θα δώσει 100 εκ., αλλά
από εκεί και πέρα, θα είναι δική μας η ευθύνη για ότι και αν γίνει, αν πετύχει ή όχι. Δεν
ήρθε κανένας από τους επικεφαλής, εκτός της
αριστεράς φυσικά, να πει τι θα κάνουμε. Αυτά
τα έργα δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ χωρίς
παραχώρηση», σημείωσε.
Τη στήριξή του στην πρόταση του Γ. Ζά-
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συζήτηση για την προώθηση του
έργου της σιδηροδρομικής σύνδεσης έγινε στην τηλε-συνεδρίαση του
περιφερειακού συμβουλίου, με πρωτοβουλία
του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Γιώργου Ζάψα, με αφορμή τη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας στο
υπουργείο Υποδομών, που θα αναλάβει να
εκπονήσει τις εθνικές προτάσεις για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από το νέο
ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ο κ. Ζάψας, στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στις οδικές συνδέσεις και τα συγκοινωνιακά δεδομένα της περιοχής, και χαρακτήρισε
αναπτυξιακό μειονέκτημα την απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα. «Φιλοδοξία μας είναι να χρηματοδοτηθεί,
αλλά έστω να μπει στον κατάλογο καταρχήν.
Να μην είμαστε απόντες σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Να υποβάλλουμε την πρόταση
και να την υποστηρίξουμε όλοι μαζί, με επι-

 



ψα εξέφρασε ο επικεφαλής των «Οριζόντων
Ηπείρου» Σπύρος Ριζόπουλος, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει και μια πιο ουσιαστική διεκδίκηση από ένα ψήφισμα, όπως μια συντονισμένη παρουσία στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία.
«Οραματικό» χαρακτήρισε το έργο και ο επικεφαλής της παράταξης «Ήπειρος Όλον» Δημήτρης Δημητρίου, υπογραμμίζοντας ωστόσο
το τεράστιο κόστος, που αγγίζει ή και ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που το καθιστά
απαγορευτικό. «Δε χρειάζεται μόνο το ΕΣΠΑ
της επόμενης περιόδου, αλλά τα επόμενα τρία
ΕΣΠΑ. Δε θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά
νομίζω θα πέσει σε κενό», τόνισε.
Μια σύγκρουση της οραματικότητας με την
πραγματικότητα εντόπισε στο θέμα ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γιώργος Πρέντζας, σημειώνοντας, ωστόσο, πως κανείς δε
θα διαφωνούσε με την σιδηροδρομική σύνδεση στης Ηπείρου. «Ξέρουμε όμως ότι επικρατούν οι λογικές κόστους – οφέλους», πρόσθεσε.
Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο επικεφαλής
της Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο Νίκος Ζήκος, επισημαίνοντας τα ιδιωτικά συμφέρονται στο θέμα των μεταφορών και συγκοινωνιών και την ανάγκη να γίνει το αίτημα
«κτήμα» του λαού της περιοχής.
Για ένα έργο που θα έπρεπε να έχει η Ήπειρος εδώ και δεκαετίες, έκανε λόγο ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Ηπείρου» Κώστας
Νουτσόπουλος, συμφωνώντας με τις προτάσεις των κ.κ. Ζάψα και Ριζόπουλου.
Για ένα όνειρο των Ηπειρωτών, που θα παραμείνει όνειρο, έκανε λόγο ο επικεφαλής της
Ελληνικής Αυγής Κώστας Αναγώστου, ενώ ο
ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Σάκης Βλέτσας διερωτήθηκε αν είναι ένα έργο
που πρέπει να ιεραρχηθεί ως πρώτη προτεραιότητα.
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η διαβεβαίωση ότι το επόμενο διάστημα υπουργείο Οικονομικών και Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ) θα προχωρήσουν στη βέλτιστη λύση για την αξιοποίηση του παλιού κτιρίου του
πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, απέσπασε η βουλευτής Ιωαννίνων
της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΑΔ Στέφανο Βλαστό, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.
Το αίτημα για παραχώρηση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμ-
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ε ένα μακροσκελές κείμενο
1.400 και πλέον λέξεων, η
Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ιωαννιτών αναφέρεται λεπτομερώς στις
ενέργειες στις οποίες προχώρησε
για την ελάφρυνση των εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων Γιαννιωτών που επλήγησαν από την
πανδημία.
Παράλληλα, όμως, επικρίνει τη
δημοτική αρχή ότι «όχι μόνο δεν
μπαίνει στη διαδικασία να ενδιαφερθεί για τα πραγματικά προβλήματα του λαού και να πάρει έστω και
προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνσή του μέσα σε αυτή την περίοδο της
πανδημίας, αλλά, όπως και η κυβέρνηση, αξιοποιεί με προκλητικό τρόπο την περίοδο για να περάσει αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, να κάνει
τα πάντα για τη στήριξη μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων.
«Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή την αρχή. Κανένας
χρόνος αναμονής. Στα δύσκολα
έδειξε το πραγματικό αντιλαϊκό πρόσωπο. Η μόνη μας ελπίδα βρίσκεται
στον συλλογικό αγώνα», σημειώνει.

μένων εγκαταστάσεων του πρώτου πανεπιστημίου της πόλης επί
της οδού Δόμπολη, ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η βουλευτής με κοινοβουλευτική της ερώτηση, δύο μόλις
μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Γνωρίζοντας το αντίστοιχο ενδιαφέρον της περιφέρειας Ηπείρου και του δήμου Ιωαννιτών για
παραχώρηση και αξιοποίηση του παλιού πανεπιστημίου για δικές
τους ανάγκες, η κ. Κεφάλα απευθύνθηκε και στην Εταιρεία Ακινή-

των Δημοσίου, επιμένοντας πολλές φορές στο συγκεκριμένο αίτημα.
Μετά τις διαβεβαιώσεις, η κ. Κεφάλα, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της, αισιοδοξεί ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για ένα
χρόνιο αίτημα της περιοχής και δηλώνει αισιόδοξη για την καλύτερη και συμφέρουσα αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του παλαιού
πανεπιστημίου.
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ρώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
προστασία σπάνιου θεραπευτικού φυτού
primula που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή
φαρμακοβιομηχανία και κινδυνεύει με εξαφάνιση
λόγω παράνομης υπερσυγκομιδής από εισερχόμενους από την Αλβανία, κατέθεσε η ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μαρία Σπυράκη.
Δεδομένου ότι το φυτό εντάσσεται στο προστατευτικό πλαίσιο του Κανονισμού για την προστα-

σία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με
έλεγχο του εμπορίου τους, καθώς και της Διεθνούς
Σύμβασης της Ουάσιγκτον για το Εμπόριο απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η Επιτροπή ερωτάται αν προτίθεται να λάβει μέτρα για
την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισης συγκεκριμένων ειδών, ιδίως με τη συμπλήρωση του
Κανονισμού ως προς την εισαγωγή τους από τρίτα
κράτη με υιοθέτηση επιπλέον περιορισμών ώστε
να πιστοποιείται η νόμιμη συγκομιδή των άγριων



φυτών που εισάγονται στην ΕΕ. Επίσης, ζητά να
μάθει αν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων προγράμματα ενημέρωσης
για την ορθή αποκομιδή των άγριων θεραπευτικών φυτών και ενίσχυσης της δραστηριότητας συλλογής από κατοίκους ορεινών περιοχών των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα
των υπό εξαφάνιση ειδών και η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, οι
οποίοι θα προσπορίζονται μέσω της συγκομιδής.
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την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου
«Πλατφόρμα Επιχειρησιακής
Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
2- OFIDIA2» του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Ιταλία 20142020» και της επιχειρησιακής αξίας
και των καινοτόμων δυνατοτήτων
του, προχώρησε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον χώρο
ενημέρωσης της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου.
Το έργο, το οποίο αποτελεί συνέχεια και επέκταση του υφιστάμενου
δικτύου επόπτευσης του OFIDIA 1,
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην ενίσχυση
της αντιπυρικής θωράκισης των δασών και δασικών οικοσυστημάτων
των Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας εξειδίκευσε τα στάδια υλοποίησης του
ασύρματου δικτύου μεταφοράς εικόνας, σε πραγματικό χρόνο και
σε υψηλή ανάλυση, προς τα κέντρα
ελέγχου του Δασαρχείου Ιωαννίνων και του Περιφερειακού Κέντρου

  *7: ";-7: OFIDIA 2

Επιπλέον εργαλεία για την
αντιπυρική θωράκιση των δασών

Επιχειρήσεων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, καθώς και της προμήθειας υποστηρικτικού εξοπλισμού, τα
οποία θα υλοποιηθούν στο άμεσο
διάστημα.
Ο αναπληρωτής Καθηγητής του

          

  

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στέργιος Αναστασιάδης
παρουσίασε τις νέες δυνατότητες
βελτιωμένης πρόβλεψης καιρού
ακριβείας με τη χρήση μοντέλου
WRF, διαδικτυακής πρόσβασης στο

ιστορικό των προβλέψεων, μετρήσεων και συμβάντων, καθώς και ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας
εύχρηστης απεικόνισης των προβλέψεων καιρού και μετεωρολογικών
μετρήσεων με δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για επιχειρησιακή χρήση.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, διατυπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης στον σχεδιασμό του δικτύου
και της διαδραστικής πλατφόρμας,
καθώς και έγιναν επισημάνσεις για
σειρά τεχνικών θεμάτων συμβατότητας του νέου δικτύου στο υφιστάμενο δίκτυο που ήδη λειτουργεί, ενώ
τονίστηκε ο βαθμός ετοιμότητας και
η στενή συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου– Δυτ.
Μακεδονίας στη διαμόρφωση μιας
πολιτικής στρατηγικού χαρακτήρα
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ι αυξημένες θερμοκρασίες που αναμένονται το Σαββατοκύριακο θα δοκιμάσουν και τον αντιπυρικό σχεδιασμό της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ήπειρος,
που βρίσκεται σε επιφυλακή, δεδομένου
πως η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
Το πρώτο τεστ, όπως χαρακτήρισε το επόμενο 48ωρο, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Δυτ.
Μακεδονίας και Νήσων υποστράτηγος Κωνσταντίνος Παχίδης, απαιτεί ιδιαίτερη προ-

σοχή από την πλευρά των πολιτών, που
εφόσον επιλέξουν να κάνουν εργασίες στην
υπαιθρο θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα
ασφαλείας.
Μάλιστα, για την επιτήρηση της Ηπείρου
και ιδιαίτερα στις ορεινές και δυσπρόσιτες
περιοχές, η Πυροσβεστική θα έχει στην διάθεσή της δύο drones, που χορήγησε η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας Ηπείρου.
Από εκεί και πέρα 30 οχήματα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και θα κάνουν περιπολίες προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση

Γ

αν χρειαστεί.
«Είναι το πρώτο θερμό κύμα και έρχεται
λίγο νωρίς, με υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Γι’ αυτό καλώ τους πολίτες, να
προσέξουν αν κάνουν εξωτερικές εργασίες.
Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο, να υπάρχει προσοχή και μέτρα ασφαλείας. Είναι το
πρώτο τεστ και έχουμε προβληματισμό, αλλά ελπίζω ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα»,
σημείωσε ο κ. Παχίδης και ευχαρίστησε την
Πολιτική Προστασία για τη συνεργασία.
    

ια να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος τη Δευτέρα 18 Μαΐου, από τις 8 το πρωί έως τις 3
το μεσημέρι, στον Ανθρακίτη. Η διακοπή θα εκτελεστεί
τμηματικά με μέγιστη χρονική διάρκεια διακοπής τις
τέσσερις ώρες ανά τμήμα του οικισμού). Επίσης, διακοπή ηλεκτροδότησης θα υπάρξει την Τρίτη 19 Μαΐου,
από τις 8 έως τις 10.30 το πρωί στις οδούς Μάνου
Κατράκη, Μαντούς Μαυρογένους και τμήμα της Ασημακοπούλου στην περιοχή του Νεοχωρόπουλου, από
τις 8.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στον οικισμό Ρίζες στον Πεντόλακκο, πλησίον Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου, και από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι πέριξ του τυροκομείου Μινέρβα στην Αγία Κυριακή
Θεριακησίου.

Τρίτη Άποψη
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ο αστυνομικό το κράτος ελέγχει σε υπερβολικό βαθμό τα πάντα στους πολίτες του.
Η εξουσία εξορισμού έχει νόμιμο δικαίωμα
να ασκεί βία διαμέσου της αστυνομίας. Οι σοφοί πρόγονοί μας, θεωρούσαν την πολιτεία
μεγαλύτερο και τελειότερο αγαθό από οποιουδήποτε ανθρώπου: “Ει γαρ και ταυτόν εστιν
(τανθρώπινον αγαθόν) ενί και πόλει, μείζον
γε και τελειότερον το της πόλεως φαίνεται
και λαβείν και σώζειν” (Αριστοτέλης). Τέτοια
στάση όμως, αν είναι ανεξέλεγκτη, οδηγεί
σε θέσεις σαν των N.Machiavelli, A.Hitler,
[.\]á^_`. Το πρόβλημα, αν ο άνθρωπος
υπάρχει για την πολιτεία του ή η πολιτεία για
τον άνθρωπο, παραμένει άλυτο. Στον ολοκληρωτισμό η κρατική τάξη επιβάλλεται στην ποικίλλουσα και συχνά αντιφατική βούληση των
πολιτών· στην οχλοκρατία η βούληση του λαού είναι πάνω από οποιαδήποτε τάξη· στη δημοκρατία η βούληση του λαού ισχύει εφόσον
συνάδει με την κρατική τάξη που, με τη σειρά της, διαμορφώνεται από το λαό. Τις ολοκληρωτικές τάσεις που επικράτησαν από την
εποχή του Φιλίππου ως τον 20ο αιώνα αμφισβήτησε φιλοσοφικά ο B.Spinoza: “Η δημοκρατία είναι η πιο λογική μορφή διακυβέρνησης, γιατί σε αυτήν υποβάλλονται σε έλεγχο
από την εξουσία οι πράξεις όλων, αλλά όχι
η κρίση και η σκέψη τους». Αυτός ο περιορισμός της κρατικής εξουσίας δεν άρκεσε στα
σύγχρονα χρόνια, όταν γίνεται αποδεκτό ότι η
πολιτεία δεν μπορεί να ελέγχει ούτε κάποιες
πράξεις των πολιτών, π.χ. τον έρωτά μου μέσα στο σπίτι μου (πολιτικά δικαιώματα). “Τα
εν οίκω μη εν δήμω”. Η Γαλλική και η Αμερικανική επανάσταση (τέλη 18ου αιώνα) διακήρυξαν συνταγματικές εγγυήσεις δικαιωμάτων
του πολίτη. Ο κίνδυνος του ολοκληρωτισμού,
ωστόσο, έγινε προφανής, ιδιαίτερα μετά το
ναζιστικό ολοκληρωτισμό, έτσι που ο ΟΗΕ
διακήρυξε τα ανθρώπινα δικαιώματα με παμ-

με καίριες παρεμβάσεις κάτω από το
πρίσμα της προστασίας και διαφύλαξης του δασικού πλούτου της περιοχής.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίας Νίκος Παπαευθυμίου, ο
υπεύθυνος του έργου Κώστας Παπαγεωργίου, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
& Νήσων (Κέρκυρα-Λευκάδα-Παξοί), υποστράτηγος Πυροσβεστικού
Σώματος Κωνσταντίνος Παχίδης, ο
διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, αντιπύραρχος Απόστολος Βασδέκης, οι
αντιπύραρχοι Κωνσταντίνος Τσιώπος και Δημήτρης Τσουμάνης, ο πυρονόμος Χρήστος Κοντογιάννης, καθώς και ο ανάδοχος του έργου.

<()  .
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ψηφία των παρόντων ή αποχή. Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως
το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την
ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και
την ισότητα ενώπιον του νόμου, καθώς και οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, στην
υγεία, στην τροφή, στην κατοικία, την ιατρική
περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα
συμμετοχής στον πολιτισμό. Αυτή η διακήρυξη διαφέρει από άλλες ανάλογες κατά το ότι
αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο
τους πολίτες μιας χώρας. Η τερατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει (2016) στην απαγόρευση όχι μόνο
των περιορισμών στη σκέψη και σε πράξεις
ατόμων, αλλά και στην επεξεργασία των δεδομένων.
Με τέτοιους περιορισμούς γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί η επιβολή περιορισμών από
την πολιτεία ή από ιδιώτες που διαθέτουν τα
μέσα πάνω στα άτομα. Τέτοιος έλεγχος θα είχε
αποτρέψει τη ναζιστική προσπάθεια να εξοντωθούν Εβραίοι, Ρομά και κομμουνιστές ή,
για τα δικά μας δεδομένα, την προσπάθεια της
«βασιλευόμενης δημοκρατίας» να ελεγχθεί η
σκέψη των πολιτών της με τα «πιστοποιητικά
κοινωνικών φρονημάτων», που εκδίδονταν
από την αστυνομία, και χωρίς αυτά ήταν αδύνατος ο διορισμός σε δημόσια θέση ως τον
εκτοπισμό ή και την εκτέλεση.
Διάβαζα πρόσφατα, δεν θυμάμαι ακριβείς λεπτομέρειες, ότι ένας Κινεζοαυστραλός,
ή άλλης ασυνήθιστης προέλευσης, μάζεψε
όλες τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο
facebook, instagram και λοιπά ηλεκτρονικά
μέσα, μαζί με όποιες πληροφορίες παρέχο-

νταν από τους απεικονιζόμενους. Τις ταξινόμησε και τους έκανε προσωπομετρική ανάλυση, μήκος, χρώμα κλπ μύτης, αυτιών, ματιών
κλπ. Έθεσε το αρχείο του στη διάθεση αστυνομιών, με το αζημίωτο βέβαια. Χάρη σ΄ αυτό
το αρχείο, αποκαλύφθηκαν ληστείες που είχαν καταγραφεί από κάμερες, αλλά οι δράστες
δεν ήταν αρχειοθετημένοι από την αστυνομία.
Ο άνθρωπός μας δεν έκανε καμιά παράνομη
πράξη. Τις φωτογραφίες που μάζεψε τις είχαν
εκθέσει αυτοβούλως οι ίδιοι. Κακό είναι; Γιατί
δηλαδή να μην το κάνει αυτό μια πολιτεία για
τους πολίτες της, προκειμένου να τους προφυλάξει από τα αντικοινωνικά στοιχεία της; Αν,
αντί των προσωπομετρικών στοιχείων έχουν
αρχειοθετηθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα, ή
το DNA των πολιτών μόλις εγγράφονται στα
μητρώα του ληξιαρχείου, θα είναι πιο αποδεκτό; Στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό βλέπομε να επιστρατεύεται η αστυνομία για να ελέγξει τις κινήσεις των πολιτών, προκειμένου να
περιορισθεί η εξάπλωση μιας πανδημίας. Πόσο παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
με τέτοιες αγαθοποιές για την κοινωνία πράξεις της αστυνομίας και του κράτους;
Η ταυτότητά μας, το Εγώ μας, έχει τρεις
υποστάσεις. Το νοητό Εγώ είναι άβατο για
όλο τον κόσμο και έχει δεσποτική σχέση πάνω στο αισθητό και το κοινωνικό Εγώ. Εγώ
ο αισθητός είμαι ό,τι Εγώ ο νοητός έχω
και Εγώ ο κοινωνικός είμαι ό,τι Εγώ ο νοητός θέλω. Υποφέρω εγώ, ο άβατος νοητός Εγώ, όταν στερηθώ κομμάτια του αισθητού Εγώ μου, αν μου αφαιρέσουν ένα πόδι,
την οδοντοστοιχία μου, το ξύλινο ποδάρι ή
το μπαστούνι μου, το σπίτι, την περιουσία,
την πατρίδα μου, ό,τι υπάγεται στην κτητική
αντωνυμία «μου». Αναγνωρίζω όμως ότι για

κάποια από αυτά μπορεί να υπάρχουν συνιδιοκτήτες, όπως η οικογένειά μου και οι συμπατριώτες μου. Υποφέρω ακόμη όταν τα «θέλω»
μου περιορίζονται από τα «θέλω» του έλλογου
περιβάλλοντός μου, της κοινωνίας μου, έστω
και αν αυτό το «θέλω» της το έχω εσωτερικεύσει στο νοητό Εγώ μου σαν «πρέπει». Είμαι
ανίκανος να εξασφαλίσω μόνος μου αυτή την
απαίτηση του νοητού Εγώ μου να μην υποφέρω και αναθέτω αυτό το ρόλο στην κοινωνία
μου. Αυτή, όσο επαρκής είναι, θα με προστατεύσει απέναντι στην απειλή των άλλων, για
καθένα από τους οποίους όμως, ο άλλος είμαι και Εγώ. Ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα
στην αγαθοποιό δράση της αστυνομίας απέναντι σε φυσικές ή κοινωνικές απειλές και
τους βλαπτικούς περιορισμούς που θα υποστώ γι΄ αυτή μου την ευεργεσία;
Η απάντηση είναι διττή. Πρώτο, καθένας
έχει γνώση τι από την ταυτότητά του έχει αρχειοθετηθεί. Δεύτερο, ο έλεγχος του μηχανισμού βρίσκεται στην εξουσία του δήμου και
όχι ενός ολοκληρωτισμού ή οχλοκρατίας. Καθώς η ύπαρξη αρχόντων με εξουσία και αρχομένων με πειθαρχία είναι απαραίτητη για
τέτοιο σκοπό, η λύση είναι συγχρόνως αξιοκρατική, όποτε απαιτείται ειδική γνώση και
εμπειρία και διαχρονική με εναλλαγή στους
ρόλους των αρχόντων εκπεριτροπής όλων
των πολιτών όποτε αρκεί ο κοινός νους για
την κοινή βούληση. Αυτός είναι διάσπαρτος
στο σύνολο της κοινωνίας. Η γνώση είναι βαθιά σε πολύ στενό τομέα ξεχωριστά για τον
καθένα, αλλά διαφορετική από τον ένα στον
άλλο, έτσι που είναι πιθανότερο ο κοινός
νους να ενυπάρχει στατιστικά σε ένα διαβουλευόμενο σύνολο, παρά σε ένα προεπιλεγμένα εκλεγμένο δείγμα αρχόντων του.
*Ο κ. Δημήτριος Α. Σιδερής είναι ομ.
καθηγητής Καρδιολογίας
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«Πρέβεζα 2020. Η Ασφάλεια της Ελευθερίας»
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καμπάνια, όπως λανσαρίστηκε στα
τηλεοπτικά αφιερώματα προβολής της
Πρέβεζας, αφορά το κεντρικό concept
του μοναδικού συνδυασμού ασφάλειας και
ελευθερίας που μπορεί να προσφέρει στους
επισκέπτες ο δήμος Πρέβεζας.

 

Αυτό αναπτύσσεται χάρη στην ασφαλέστερη
και ατελείωτη παραλία ενιαίας αμμουδιάς αλλά και τα αμέτρητα τετραγωνικά μέτρα αμμουδιάς σε όλες τις πανέμορφες παραλίες, καθώς

και του μη βιομηχανικού μαζικού αλλά οικογενειακού τουριστικού σκηνικού με υψηλό επαγγελματισμό και ποιότητα παροχών, το οποίο
απλώνεται γεωγραφικά σε όλη την παραλιακή,

πεδινή, ορεινή και αστική ζώνη του «νησιού
της Ηπείρου», όπως πλέον αποκαλείται η Πρέβεζα.
Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία από μόνα
τους δημιουργούν ένα ασφαλές, δίχως συνωστισμούς, τουριστικό περιβάλλον και προπαντός μη αλλοιώνοντας την απαραίτητη αίσθηση
της ελευθερίας που είναι συνώνυμο των διακοπών, μαζί με την έντονη αίσθηση της ασφάλειας αλλά και την πρωταρχική προϋπόθεση του
προσιτού. Προσιτού προορισμού ως προς την
οδική προσέγγιση και ως προς τις προσιτές οικονομικά διακοπές, με τις πολύ καλές τιμές σε
συνδυασμό με την καλή ποιότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό των επιχειρηματιών και εργαζομένων στον κλάδο. Όλα τα ανωτέρα οδήγησαν στην καμπάνια με κεντρικό σύνθημα
«Πρέβεζα 2020. Η Ασφάλεια της Ελευθερίας».
Η καμπάνια θα τρέξει έντονα και αξιοποιώντας τα social media, όπου ο δήμαρχος Πρέβεζας, μέσα από τα ειδικά αντίστοιχα hashtags,
καλεί όλους τους δημότες αρχικά, αλλά και
όλους τους fans του τόπου ώστε να δημιουργήσουν μία ψηφιακή δυναμική της προβολής του
δήμου Πρέβεζας.
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μφαση στην εντατικοποίηση των μέτρων καθαριότητας και υγιεινής δόθηκε εν όψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των γυμνασίων και λυκείων στη συνάντηση του δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη
Λώλου με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιο
Κοτσίνα, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας Γεώργιο Βασιλειάδη, τον
αντιδήμαρχο Παιδείας Ηλία Λώλη και τους προέδρους των Σχολικών
Επιτροπών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιο
Τσώνη και Κωνσταντίνο Κιτσάτη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων θα πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και συστηματικός εξαερισμός των αιθουσών τους και θα υπάρχει
επάρκεια μέσων ατομικής καθαριότητας στις τουαλέτες και αντισηπτικών στις αίθουσες. Επιπρόσθετα, ο δήμος θα προβεί σε συμπληρωματικές απολυμάνσεις των σχολείων.
«Είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και
τους γονείς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να επαναλει-

Σ

τουργήσουν τα σχολεία με απόλυτη τάξη και ασφάλεια. Είναι χρέος
όλων μας να ενδυναμώσουμε και να αποφορτίσουμε τους εφήβους καθώς διανύουν ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής τους. Αισιοδοξούμε ότι με
τη βοήθεια αλλά και υπεύθυνη στάση όλων των εμπλεκομένων μερών,
όλα θα πάνε καλά», τονίζει σε δήλωσή του ο κ. Λώλος.
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τα γραφεία της ΔΗΚΕΔΑ (εκθεσιακό κέντρο)
θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες της Δομής
Στήριξης του δήμου Αρταίων, καθώς η Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου μέχρι τώρα γινόταν η καταγραφή των αιτημάτων και η εξυπηρέτηση των
πολιτών, θα επαναλειτουργήσει. Το τηλέφωνο

επικοινωνίας είναι πλέον το 2681071830.
«Ενισχύσαμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου μας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καθημερινές ανάγκες των
συμπολιτών μας που δεν μπορούσαν ή δεν επιτρεπόταν να μετακινηθούν στην πρώτη φάση της

υγειονομικής κρίσης.
Ανταποκριθήκαμε άμεσα, γρήγορα και υπεύθυνα απέναντι σε όλους τους δημότες μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης και ευχαρίστησε όσους
συνέβαλαν στη λειτουργία της δομής.
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η λειτουργία εκ νέου ξεκινά το Δημοτικό Ωδείο της Άρτας, μετά τη δυνατότητα που δίνεται με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού. Από την
προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου επανεκκινούν όλα τα τμήματα των σχολών για
μαθητές άνω των 11 ετών.
Η επαναλειτουργία θα γίνει με όλα τα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής που
έχουν προτείνει οι ειδικοί. Ως εκ τούτου, οι χώροι και τα προγράμματα των
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μαθημάτων έχουν διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμός μαθητών και διδασκάλων. Ενώ παράλληλα, θα εξακολουθεί να
υπάρχει παράδοση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου για όσους το επιθυμούν.
Σημειώνεται πως το σχολικό έτος για τα μουσικά εργαστήρια της χώρας
παρατάθηκε έως 31 Ιουλίου, προκειμένου να υπάρξει ολοκλήρωση της ύλης
των μαθημάτων.

ε χώρο του δημαρχείου Πρέβεζας ξεκίνησε να λειτουργεί από τη Δευτέρα 16
Μαρτίου το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ) Πρέβεζας
Το Γραφείο ανήκει στο δίκτυο των Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και
Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του υπουργείου Οικονομικών, που έχουν στόχο την παροχή
ολοκληρωμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένους οφειλέτες (πολίτες και επιχειρήσεις), οι οποίοι αντιμετωπίζουν προφανή
αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους
είτε προς τις τράπεζες είτε προς το Δημόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είτε σε λοιπούς
ιδιώτες.
Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους σε ζητήματα όπως, η προστασία από
κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, πώληση δανείων σε funds κλπ, καθώς και για τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν
ραντεβού καθημερινά, εργάσιμες ημέρες,
πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, μέσω του
τηλεφωνικού αριθμού 21321257.30 (Αθήνα) και στη συνέχεια η εξυπηρέτησή τους
από το Γ.Ε.Υ.Δ Πρέβεζας θα γίνεται τηλεφωνικά.
Σημειώνεται ότι η νέα υπηρεσία ανήκει
στο υπουργείο Οικονομικών ενώ Δήμος
Πρέβεζας παραχώρησε γραφείο στον 3ο
όροφο του δημαρχείου και ανέλαβε την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-

Η Διαχειριστική Κτιρίων Ιωαννίνων αναλαμβάνει με

υπευθυνότητα και επαγγελματική συνέπεια την διαχείριση

της πολυκατοικίας σας και σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε
ταλαιπωρία που αφορά στους κοινόχρηστους χώρους
ƔΤηρούμε τον κανονισμό της πολυκατοικίας
και κατ’ επέκταση το δίκαιο της συνιδιοκτησίας.
28 *0;  17, 0> . !. 26510 26525, . 6941666601
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«Δεν προλαβαίνουμε» λένε οι φοροτεχνικοί
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ιδικότερα, η πρόταση συνίσταται στο να καταστούν
εμπρόθεσμες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως 30
Νοεμβρίου για τα φυσικά πρόσωπα και να αλλάξει μόνο ο τρόπος πληρωμής των δόσεων: Για όσες καταβληθούν έως 31 Ιουλίου να οριστούν τρεις δόσεις, έως 30
Σεπτεμβρίου δύο δόσεις και έως 30 Νοεμβρίου να πληρώνεται εφάπαξ το ποσό της πράξης διοικητικού προσδιορισμού
του φόρου. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις νομικών προσώπων,

προτείνεται να καταστούν εμπρόθεσμες όλες όσες υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και να αλλάξει μόνο ο τρόπος πληρωμής των δόσεων: Έως 31 Ιουλίου έξι δόσεις και
να μειώνεται ο αριθμός των δόσεων για κάθε μήνα υποβολής
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου που θα είναι εφάπαξ.
«Παρακαλούμε η πρότασή μας να αξιολογηθεί σοβαρά, καθώς δεν επιφέρει καμία απολύτως επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητάμε ένα πλήρες σχέδιο που να είναι
εφαρμόσιμο. Δεν είμαστε επαίτες, ούτε θέλουμε να παρακαλάμε. Θέλουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο και σαφή επανακαθορισμό των ημερομηνιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με χρονοδιάγραμμα από τώρα, χωρίς να περιμένουμε
τις όποιες παρατάσεις δοθούν με το μαρτύριο της σταγόνας»,
αναφέρει η Ε.Φ.Ε.Ε.Ι. στην επιστολή της, που κοινοποιείται
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Απόστολο
Βεσυρόπουλο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών,
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΟΕΒΕ και τους βουλευτές
Ιωαννίνων.

Ως επιχειρήματα για την ανάγκη παράτασης, η Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.
τονίζει ότι η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε τη Μεγάλη Εβδομάδα, το έντυπο Ε3 πριν από
λίγες μέρες και το έντυπο (Ν) των νομικών προσώπων την
Παρασκευή 8 Μαΐου, με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη η
εμπρόθεσμη υποβολή όλων των δηλώσεων, καθώς παράλληλα υπάρχουν οι τρέχουσες υποχρεώσεις, αλλά και εκείνες που
απορρέουν από την πανδημία. «Σε όλα τα παραπάνω πρέπει
να προσθέσετε την υγειονομική ασφάλεια των λογιστών και
των φορολογουμένων, καθώς η εξ αποστάσεως συμπλήρωση
των φορολογικών δηλώσεων είναι δύσκολη και σίγουρα όχι
εφικτή. Ο κίνδυνος για την υγεία τη δική μας, των οικογενειών μας και των πελατών μας καιροφυλακτεί, είναι ορατός και
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο μας», επισημαίνεται,
προκειμένου να καταδειχθεί πως δεν είναι δυνατόν να καταφέρουν οι φοροτεχνικοί να ανταποκριθούν έως τις 30 Ιουνίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βίωσε η χώρα, ο κλάδος επωμίστηκε όλο το βάρος
της λειτουργίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
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ις πρωτοβουλίες στήριξης και
προστασίας της κοινωνίας και της
δημόσιας υγείας της Ηπείρου συνεχίζει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, ενισχύοντας τη δωρεά της προς
το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
«Γ. Χατζηκώστα», με την προσφορά
657 αποστειρωμένων, χειρουργικών
μπλουζών, που θα χρησιμοποιηθούν
ως μέσο προστασίας από το ιατρικό
προσωπικό του νοσοκομείου.
Ο διοικητής του Νοσοκομείου «Γ.
Χατζηκώστα» Σπύρος Δερδεμέζης, σε
συνάντηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Ηπείρου Ιωάννη Βουγιούκα και τον εντεταλμένο εκτελεστικό




  

  

σύμβουλο Βασίλη Τσουκανέλη, ευχαρίστησε τη διοίκηση της Τράπεζας
για την επιπρόσθετη προσφορά υγειονομικού υλικού και τόνισε πως αποτελεί σημαντική ενίσχυση στην προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων
αναγκών του νοσοκομείου.
Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε
δελτίο τύπου, η Τράπεζα Ηπείρου
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με αρμόδιους φορείς για τον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, για την επανεκκίνηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μετά τη σταδιακή άρση των
μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
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ωρίς την έκπτωση του 25% θα πληρωθούν αυτόν
τον Μάιο οι οφειλές προς την εφορία που καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Ο Απρίλιος ήταν ο τελευταίος
μήνας κατά τον οποίο ίσχυσε εκτάκτως το συγκεκριμένο μέτρο ως κίνητρο προς τους φορολογούμενους για
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και να αποφευχθεί

μια μεγάλη μείωση εισπράξεων - εσόδων στα κρατικά
ταμεία. Παράλληλα τον Ιούνιο δεν πρόκειται να ισχύσει η γενικευμένη μείωση των ενοικίων, καθώς το
μέτρο αυτό πρόκειται να επανεξετασθεί σε νέα βάση.
Στις κινήσεις αυτές πρόκειται να προχωρήσει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το υπουργείο Οικονο-

μικών, στο οποίο επικρατεί ικανοποίηση για την πορεία των εσόδων τον Απρίλιο. Τον μήνα αυτό, παρά
την εφαρμογή του lockdown στην οικονομία, τα καθαρά φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού παρουσίασαν μείωση μόνο κατά 17,2% συγκριτικά με τον στόχο που είχε τεθεί.
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Ξεκινά εκ νέου η επιδημιολογική μελέτη
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med.uoi.gr/booking/ ή τηλεφωνικά
(πρωινές ώρες) στο 2651200462.
Το εξεταστικό κέντρο βρίσκεται
στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 24
(4ος όροφος) στα Γιάννενα και οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέρχονται χωρίς συνοδό και με τη
χρήση προστατευτικής μάσκας.

Η

Μελέτη Υγείας Ηπείρου
είναι μία πρωτοποριακή
επιδημιολογική μελέτη, που
θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση
της υγείας των Ηπειρωτών.
Στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου συμμετέχουν άντρες και γυναίκες ηλικίας 25 έως 70 ετών, μόνιμοι κάτοικοι στην περιφέρεια Ηπείρου.
Όσοι συμμετάσχουν, θα λάβουν μία
δωρεάν και λεπτομερή αναφορά της

   

κατάστασης της υγείας τους. Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου αποτελεί συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής
και Επιδημιολογίας του Τμήματος
Ιατρικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Ιατρικής Φροντίδας
Ιωαννίνων, και χρηματοδοτείται
από την περιφέρεια Ηπείρου μέσω
του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ήπειρος 2014-2020».
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ην περιοδική έκθεση «Οι Άγγελοι της βυζαντινής Άρτας» θα
παρουσιάσει διαδικτυακά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, επιθυμώντας να διατηρήσει την επαφή με το
κοινό και να δώσει τη δυνατότητα
σε όλους να γνωρίσουν την πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά της Άρτας.
Η διαδικτυακή παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020,
με το θέμα της «Μουσεία για την
Ισότητα: Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή» να μοιάζει περισσότερο από επίκαιρο.
Ο διαδικτυακός επισκέπτης θα έρθει σε επαφή με πορτραίτα αγγέλων
από τις τοιχογραφίες, τις ψηφιδωτές και τις ανάγλυφες συνθέσεις των βυζαντινών μνημείων της Άρτας, όπου θα διαπιστώσει τη διαφορετική προσέγγιση του θέματος ανάλογα με το υλικό στο οποίο αποδίδει τη μορφή ο καλλιτέχνης αλλά και τις διαφορετικές καλλιτεχνικές τάσεις που επικρατούν στη
βυζαντινή τέχνη.
Την έκθεση θα πλαισιώσουν δύο έργα του αρτινού ζωγράφου Ευάγγελου Μπόμπορη, ο οποίος φιλοτέχνησε μία σειρά από σχέδια με μορφές αγγέλων, εμπνευσμένες από τη βυζαντινή τέχνη και ιδωμένες μέσα από την
οπτική του σύγχρονου ζωγράφου. Το βίντεο της έκθεσης θα είναι διαθέσιμο
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας και του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από το ιατρικό προσωπικό και με την απαιτούμενη
χρονική διάρκεια ανάμεσα στα ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με ένα τηλεφώνημα ή με ένα
κλικ να συμμετάσχουν με ασφάλεια
σε μια πρωτοποριακή επιδημιολογική μελέτη. Τα ραντεβού κλείνονται στην ιστοσελίδα: https://ehs.



       
   
Στο μεταξύ, όλο το προηγούμενο
διάστημα, η Μελέτη Υγείας Ηπείρου συμμετείχε κι αυτή στην επιστημονική μάχη εναντίον του νέου κορωνοϊού τόσο με αναλύσεις
σε δείγματα αίματος όσο και με νέα
ερωτηματολόγια για τις γνώσεις και
στάσεις των πολιτών απέναντι στη
νόσο.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται έρευνα για τις επιπτώσεις του
εγκλεισμού από τον κορωνοϊό στην
υγεία μας. Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο
Rovira i Virgili (URV) και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Sanitaria Pere

    



 

Virgili (IISPV) της Ισπανίας για
την αξιολόγηση του αντίκτυπου που
μπορεί να έχει ο εγκλεισμός στο βάρος μας, τις διατροφικές μας συνήθειες, τη συμπεριφορά, τις αλλαγές
του ύπνου και της διάθεσης. Η συμμετοχή των πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική για την επαρκή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία
του πληθυσμού και για τη διενέργεια μεταγενέστερης ανάλυσης για
κίνδυνο καρδιομεταβολικών παθήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας
θα συγκριθούν με δεδομένα που
λαμβάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι διάφορες στρατηγικές εγκλεισμού που υιοθετούνται σε
κάθε χώρα στην υγεία του πληθυσμού.
Όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει στη Μελέτη Υγείας Ηπείρου, μπορούν να ακολουθήσουν
τον
σύνδεσμο
https://forms.
gle/G3MgjE98cgSz83HS7,
ενώ
όσοι δεν έχουν συμμετάσχει τον
παρακάτω
https://forms.gle/
ZwzVWMwiqLBnLFha6
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πό σήμερα 15 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου θα
γίνονται οι εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας–
Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)
του δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος 2020-2021.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. www.okpapa.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι, τηρώντας τα γεωγραφικά όρια
των σταθμών, τα οποία είναι αναρτημένα στο site του
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. καθώς και σε κάθε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις και
τα δικαιολογητικά τους με τους εξής τρόπους:
• Η δια ζώσης διεκπεραίωση της κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με τους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για να ορίζεται ραντεβού (τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).
• Με ταχυδρομική συστημένη επιστολή που θα περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά, στην ταχυδρομική διεύθυνση του αντίστοιχου σταθμού (είναι αναρτημένη στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). Λαμβάνονται ως
εμπρόθεσμες οι αιτήσεις που ταχυδρομήθηκαν έως και
την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουνίου.
• Με ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης και των
δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
αντίστοιχου σταθμού (είναι αναρτημένη στο site του

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).
Από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σημειώνεται ότι θα τηρούνται
απαράβατα τα όρια, τα οποία προσδιορίζουν τη γεωγραφική περιοχή που ανήκει κάθε παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός. Κατά συνέπεια, θα γίνεται δεκτή
μόνο μία αίτηση με τα δικαιολογητικά, ανάλογα στη
γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας. Τα τροφεία που θα
ισχύσουν το σχολικό έτος 2020-2021 είναι αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
Οι πίνακες μοριοδότησης, η απόφαση επιλογής και
ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, θα αναρτηθούν στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
Δήμου Ιωαννιτών και σε κάθε παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό αντίστοιχα.
Τα πρώτα αποτελέσματα - πίνακες μοριοδότησης θα
ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου. Οι ενστάσεις επί της
μοριοδότησης θα υποβάλλονται από 1 έως και 7 Ιουλίου. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών του κορωνοϊού,
πιθανόν οι ημερομηνίες να μεταβληθούν.
Το όριο ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι
από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στα βρεφικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών. Στα
παιδικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από
2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
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ι προπονήσεις θα ξεκινήσουν σε
ειδικό χώρο στο ΠΕΑΚΙ, πιθανόν
στο γήπεδο με τη μεγάλη εξέδρα, με
όλους τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα είναι
ανά γκρουπ 6-8 ατόμων με φυσικές αποστάσεις μεταξύ τους και με στόχο τη βελτίωση
της φυσικής κατάστασης. Δε θα επιτρέπεται
η παρουσία φιλάθλων, θα είναι κλειστά τα
αποδυτήρια, οι παίκτες θα πηγαίνουν απευθείας από τα σπίτια τους για προπόνηση
και θα γυρίζουν για μπάνιο πάλι σπίτι τους,
και θα έχουν τα ατομικά τους είδη όπως και
μπουκαλάκια με νερό. Με λίγα λόγια, κανένας δε θα αγγίζει πράγματα του άλλου, θα
αποφεύγονται οι επαφές των παικτών, θα
υπάρχει μόνο μία είσοδος στον χώρο προ-

πόνησης και τίποτα κοινό δε θα υπάρχει. Δε
θα υπάρχουν οι προπονήσεις που ξέραμε
πριν και όσοι θα κάνουν τις πρώτες προπονήσεις στην εποχή του κορωνοϊού, θα γνωρίσουν πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Χθες, ο γιατρός του ΠΑΣ Σταύρος Ριστάνης έκανε την πρώτη ενημέρωση στους παίκτες, με επαφή που είχε με τον καθένα χωριστά μέσω skype, για το πώς θα γίνει η όλη
διαδικασία, καταγράφοντας και το ιατρικό
ιστορικό του καθένα όπως επιβάλλεται από
το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τρίτη θα γίνουν τα τεστ των παικτών για τον κορωνοϊό,
Τετάρτη θα περιμένουν τα αποτελέσματα και,
αν όλα είναι καλά, Πέμπτη ή Παρασκευή θα
ξεκινήσουν προπονήσεις.
Στην παρούσα φάση δε θα γίνουν εργομετρικά ούτε αιματολογικές εξετάσεις. Ο γυμναστής της ομάδας Γιάννης Ντουρνουντός
εδώ και μια εβδομάδα συναντήθηκε με τους
παίκτες σε ανοιχτούς χώρους που έκαναν
ατομικές προπονήσεις. Απ’ όλους έχει πάρει όλα τα στοιχεία που καταγράφηκαν σε
ειδική εφαρμογή, στο δίμηνο της καραντίνας, και μελετώντας αυτά θα έχει μια εικόνα
για την κατάσταση που είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής. Ο Νουρουντός θα ενημερώσει

το Σαββατοκύριακο τον προπονητή Αργύρη
Γιαννίκη και από κοινού θα καθοριστεί το
πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
Όπως τονίσαμε και χθες από τον Η.Α., ο
ΠΑΣ είναι η πρώτη ομάδα στη Σούπερ Λιγκ
2 που ξεκινά άμεσα προπονήσεις. Και μάλιστα σε μια εποχή που όλα είναι στον αέρα και δεν είναι σίγουρο αν θα γίνουν οι
αγώνες για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Όμως ο «Άγιαξ», ως πρωτοπόρος, θέλει να
είναι έτοιμος όποια και αν είναι η εξέλιξη.
Είναι ουσιαστικά με το ενάμιση πόδι στην Α’
Εθνική (Σούπερ Λιγκ 1) και δε θα ήθελε σε
καμία περίπτωση να ρισκάρει στα υπόλοιπα
παιχνίδια –αν ξεκινήσουν- τον κόπο και την
προσπάθεια όλης της χρονιάς. Ξεκινά προπονήσεις και έχει ο Θεός για τη συνέχεια.
Πλην του ΠΑΣ, καμία άλλη ομάδα δεν
ανακοίνωσε επιστροφή στα γήπεδα. Ούτε
καν και ο Απόλλωνας Σμύρνης, που είναι η
μοναδική ομάδα με οικονομική ευμάρεια λόγω του Μονεμβασιώτη (Φούρνοι Βενέτης).
Οι περισσότερες ομάδες είναι αρνητικές στο
να ξεκινήσουν προπονήσεις, καθώς δεν ξέρουν αν γίνουν αγώνες. Όμως ο ΠΑΣ είναι
κάτι το διαφορετικό απ’ αυτές, γι’ αυτό και είναι μικρή για το εκτόπισμά του η κατηγορία
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ε κατ’ οίκον περιορισμό θα τεθεί
παίκτης που θα βρεθεί θετικός
σε κορωνοϊό, ενώ σε καραντίνα θα
μπει ολόκληρη η ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις
ΥΕΕ για την εκκίνηση της Λίγκας.
Η απόφαση για τα προτεινόμενα
μέτρα ελήφθη χθες το βράδυ και
μεταφέρθηκε στον διευθυντή αγωνιστικού της Σούπερ Λίγκας Θεόδωρο Λάιο.
Από τη συγκεκριμένη απόφαση
των υγειονομικών αρχών, θα καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό και η
«διάθεση ψήφου» των ομάδων της
Super League στη νέα τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (18/05), για το αν

/  # 

θα προχωρήσει ως το τέλος η διαδικασία «επανεκκίνησης» της ποδοσφαιρικής σεζόν με τα πλέι-οφ/
πλέι-άουτ και τα τρία ματς Κυπέλλου που απομένουν.
Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από
την κατ’οίκον καραντίνα για όποιον
προσβληθεί από τον ιό, η υπόλοιπη
ομάδα θα μπει σε απομόνωση πέντε ημερών, σε χώρο που θα είναι
προκαθορισμένος είτε από τη διοργανώτρια αρχή (Super League), είτε
από την ίδια την ομάδα.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ,
οι λεπτομέρειες της απόφασης που
ελήφθη είναι οι εξής:
-Σε περίπτωση ανίχνευσης επι-

Τ

ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ»
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα» ευχαριστεί θερμά τον κα
Χρυσαυγή Βραστού για την ευγενική προσφορά της.
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από μόνος του κάπου αλλού.
-Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης
απομόνωσης, θα είναι εφικτό να
προπονούνται οι παίκτες της ομάδας, αλλά μόνο με το συγκεκριμένο γκρουπ, το οποίο θα έχει «απομονωθεί». Δεν μπορεί δηλαδή να
ενταχθεί σε αυτούς κι ένας παίκτης
που ήταν εκτός αποστολής ή προπονήσεων πριν βρεθεί το κρούσμα.
-Επίσης σε αυτό το πενθήμερο,
θα υπάρξουν δύο σειρές από ιατρικές εξετάσεων ανίχνευσης του
ιού Covid-19 και τεστ αντισωμάτων σε όλο το γκρουπ της απομόνωσης. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται την 3η και την 5η μέρα. Και αν

είναι «καθαρές» και δεν έχει εμφανιστεί οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα
της νόσου οι παίκτες θα μπορούσαν
να επιστρέψουν σε μεικτές προπονήσεις και σε αγώνες, μετά από το
«πράσινο φως» του ΕΟΔΥ.
-Τέλος, εάν δεν είναι εφικτός ο
μοριακός έλεγχος (PCR), η σύσταση του ΕΟΔΥ και της Υ.Ε.Ε. είναι
να επιστρέψουν οι ομάδες σε μεικτές προπονήσεις και αγώνες μετά από απομόνωση επτά ημερών κι
αφού πρώτα επιβεβαιωθεί από τους
γιατρούς πως δεν έχει εμφανιστεί
κανένα άλλο σύμπτωμα κορονοϊού
εντός της ομάδας.
ΠΗΓΗ: in.gr
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τις κάλπες θα προσέλθουν το προσεχές φθινόπωρο οι αθλητικοί σύλλογοι – σωματεία, προκειμένου
να εκλέξουν τις νέες διοικήσεις των ομοσπονδιών. Οι
αρχαιρεσίες στις 48 ομοσπονδίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 4639/2019. Όσον
αφορά τις εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,
η ολομέλεια θα αποφασίσει στις 19 Μαΐου.
Οι αρχαιρεσίες στις αθλητικές ομοσπονδίες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, μετά την ολοκλήρωση των
Ολυμπιακών Αγώνων. Ο νέος κορωνοϊός, όμως, ανέ-

βαλε τη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να κληθεί το υφυπουργείο Αθλητισμού να αποφασίσει.
«Η αναβολή των Αγώνων του Τόκιο, για το καλοκαίρι του 2021, καθιστά αναγκαία τη νομοθετική ρύθμιση για τη διεξαγωγή τους φέτος. Συνεπώς, θα υπάρξει
άμεσα νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι εκλογές για
την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων όλων των
αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας μας να διεξαχθούν
το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους», αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΓΑ.
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Όπως τονίσαμε πολλές φορές, η Σούπερ Λιγκ 2 είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη
Σούπερ Λιγκ 1, λόγω της συνάφειας με τις
ομάδες που θα ανεβούν και αυτές που θα
υποβιβαστούν. Κρίσιμο είναι το διοικητικό συμβούλιο της μεγάλης λίγκας μεθαύριο
Δευτέρα. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι σκοπεύουν να ξεκινήσουν τους αγώνες στις 7 ή
14 Ιουνίου και να ολοκληρωθούν τα πλέι οφ
και πλέι άουτ τέλη Ιουλίου. Αν γίνει αυτό,
τότε και στη Σούπερ Λιγκ 2, στην οποία επιτράπηκαν αργότερα οι προπονήσεις, θα ξεκινήσουν οι αγώνες στο τελευταίο δεκαήμερο
του Ιουνίου. Λογικά δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι αγώνες 12 αγωνιστικών (2 πρωταθλήματος και 10 πλέι οφ). Αν στη δεύτερη
τη τάξει λίγκα αποφασίσουν να παίξουν μπάλα, ή θα καταργήσουν εντελώς τα πλέι οφ ή
θα κάνουν μονούς τους αγώνες των πρώτων
έξι ομάδων σε ουδέτερα γήπεδα. Επί του παρόντος, υπάρχει μια συγκεχυμένη εικόνα με
πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνει στη συνέχεια.
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ο διοικητικό συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) αποφάσισε χθες Παρασκευή, έπειτα από ψηφοφορία,
το πρόωρο τέλος του πρωταθλήματος Κύπρου -χωρίς ανάδειξη πρωταθλητή- και την αύξηση των ομάδων από 12 σε 14 για την επόμενη
σεζόν (2020/21). Στο Champions League η Ομόνοια, στο Europa οι
Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ και Απόλλων.
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βεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης του ιού Covid-19, το άτομο που
έχει προσβληθεί από τον ιό θα τεθεί
σε κατ’ οίκον καραντίνα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα θα μπει σε απομόνωση πέντε ημερών, σε χώρο που θα
είναι προκαθορισμένος είτε από τη
διοργανώτρια αρχή (Super League),
είτε από την ίδια την ομάδα. Μπορεί
να είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο θα
έχει δίπλα προπονητήριο ή το προπονητικό κέντρο της ομάδας, εφόσον έχει και ξενώνες, αλλά σίγουρα το περιβάλλον θα πρέπει να είναι
«απομονωμένο». Και για πέντε μέρες, κανείς δεν θα μπορεί να πάει στην οικεία του ή να μετακινηθεί

που ανήκει, έστω και προσωρινά.
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Serie A (Α’ Εθνική κατηγορία στο Καμπιονάτο) αναμένεται να εκκινήσει ξανά, μετά την αναστολή λόγω της
πανδημίας, στις 13 Ιουνίου, μολονότι τις προηγούμενες μέρες το υπουργείο υγείας της Ιταλίας ανακοίνωσε πως
αν έστω ένας παίκτης διαγνωστεί με κορωνοϊό, στη διάρκεια των αγώνων, τα πάντα θα σταματήσουν, τηρώντας το
πρωτόκολλο. Κι αυτό ενώ τουλάχιστον εννέα σύλλογοι της Serie A – συμπεριλαμβανομένων των Ίντερ, Μίλαν και
Νάπολι – αρνούνται να κάνουν προπόνηση από τη Δευτέρα, έως ότου αλλάξει το ιατρικό πρωτόκολλο, σύμφωνα
με αναφορές του Sky Sport Italia.

Τι έγινε σαν σήμερα
1971: Για το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής, στο στάδιο
«Ζωσιμάδες» ο ΠΑΣ κέρδισε 3-2 δύσκολα τον Εθνικό Αστέρα. Τα γκολ του ΠΑΣ πέτυχαν Σιόντης, Τζαμάκος, Χουρίδης και τα δύο γκολ του Αστέρα ο Μαρκής που αποβλήθηκε προς το τέλος. Ο ΠΑΣ είχε και
δοκάρι με το Χουρίδη.
1973: Ο Χρήστος Μίχας διαιτητεύει τον τελικό
του Κυπέλλου Κυπελλούχων Μίλαν - Λιντς 1-0. Είναι ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που διευθύνει τελικό ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και θα
τιμωρηθεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία επειδή
αδίκησε τους Άγγλους.

1975: Την πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό πραγματοποιεί ο Ρότσα Μπουμπλής (όπως
ήταν γνωστός τότε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα) στο φιλικό
με την Αθηναΐδα 6-0.
1982: Στο Αλκαζάρ ο ΠΑΣ έχασε 1-0 από τη Λάρισα με γκολ του Κουτά (75’) για το πρωτάθλημα Α’
Εθνικής. Διαιτητής ο Ασβεστόπουλος.
1998: Ο Νίκος Νταμπίζας είναι ο πρώτος έλληνας
ποδοσφαιριστής που παίζει σε τελικό Κυπέλλου Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ. Δεν καταφέρνει να σηκώσει το
τρόπαιο, καθώς η ομάδα του, η Νιούκαστλ, ηττάται
από την Άρσεναλ με 2-0.
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Θανόντα κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 16
Μαΐου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωαννίνων
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους, που επιθυμούν να τιμήσουν
τη μνήμη του, όπως συνοδεύσουν την εκφορά
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαργαρίτα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Ευτυχία – Ευαγγελία & Ανάργυρος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κάτια - Νικόλαος - Άγγελος – Νικόλαος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος & Αγγελική Βλάχου – Αλέξανδρος Βλάχος Ελένη & Αντώνης Καλαμπόκης – Κώστας & Αθανασία Βλάχου
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
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μεταγραφή του Ντίνου Μαυροπάνου από τον ΠΑΣ στην
Άρσεναλ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ πριν από δύο
χρόνια, άφησε άναυδους τους φιλάθλους. Είναι η μεγαλύτερη
μεταγραφή παίκτη της τοπικής ομάδας. Και όχι σε ένα τυχαίο
σύλλογο, αλλά στους «κανονιέρηδες» του Λονδίνου, από τα
μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης.
Ο Μαυροπάνος τον περασμένο Ιανουάριο δόθηκε δανεικός
στη Νυρεμβέργη που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορίας της Γερμανίας. Ο ΠΑΣ τον είχε πάρει ως ελεύθερος από την ομάδα νέων
του Απόλλωνα Σμύρνης.
Ο Ντίνος Μαυροπάνος, σε συνέντευξή του στη NOVA, τόνισε ότι όταν του είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣ ότι θα πάει στην Άρσεναλ, νόμισε ότι του κάνει πλάκα. «Μια μέρα πριν υπογράψω
–τόνισε- είχε βγει σαν φήμη, δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε κρυφό. Όταν το έμαθα, δεν το πίστευα. Όταν ο πρόεδρος
του ΠΑΣ κ. Χριστοβασίλης μάς το ανακοίνωσε σε εμένα και
στον πατέρα μου, πίστεψα ότι μας έκανε πλάκα. Είχα άγχος μέ-

 
 

ΚΑΡΑΒΑΤΙΑ Α.Μ. 368 Ενοικιάζεται
διαμέρισμα δυάρι 45 τ.μ. 1ου ορόφου
κατασκευής 2013. Διαθέτει 1 υπνοδωμάτιο. σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Αυτονομία θέρμανσης, νέα κατασκευή,
πολύ καλή οικοδομή. GET HOUSE –
ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007591
ΠΕΡΙΟΧΗ "ΣΚΑΛΑ" Α.Μ. 1237
Ενοικιάζεται διαμέρισμα τριάρι 95
τ.μ. 1ου ορόφου. Αποτελείται από
2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο. Ανακαινισμένο το 2019 και
διαθέτει αυτονομία στη θέρμανση,
και θέα στη λίμνη της πόλης. GET
HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007590

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Μ. 980
Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 33 τ.μ. κατασκευής 2000 1ου ορόφου σε καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007553



 


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100
τ.μ. (4ου και 5ου ορόφου) νεόκτιστο,
ετοιμοπαράδοτο, με τρία υπνοδωμάτια, δύο wc, σαλόνι, κουζίνα, θέρμανση
αντλία θερμότητας, γκαράζ και αποθήκη επί της Νεοφύτου Δούκα. Πληρ. τηλ.
Τηλέφωνα 6936643440
Μ55862
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΓΗΣ Α.Μ. 1236 Πωλείται
διαμέρισμα τριάρι 75 τ.μ. 1ου ορόφου,
κατασκευής 1970. Αποτελείται από 2
υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο. Μπορεί να χωριστεί και σε δύο μικρότερα
διαμερίσματα. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr Π007592

  


ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α.Μ. 543 Πωλείται Μονοκατοικία 240 τ.μ. κατοικήσιμος χώρος και 80 τ.μ. υπόγειοι βοηθητικοί χώροι. Κατασκευασμένη το 2009
σε Οικόπεδο 820 τ.μ. με προσωπική
φροντίδα , μοντέρνο σχεδιασμό και
λειτουργικότητα που κατατάσσει το
οίκημα στην κατηγορία των πολυτελών ακινήτων. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια, μεγάλο φωτεινό σαλόνι, μεγάλη
κουζίνα, 2 μπάνια, 2 w.c. βοηθητικό
δωμάτιο, ξενώνα, αποθήκη, 2 parking,
τζάκι, ντουλάπες διάφορες, θέρμανση με κεντρικό λέβητα πετρελαίου,
και αντλία θέρμανσης - κλιματισμός,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, προσεγμένα πατώματα ξύλου
και πλακάκια, μπάρμπεκιου, μεγάλη
βεράντα και μπαλκόνια. Ο εξωτερικός χώρος είναι περιφραγμένος, με
κήπο, δέντρα, γκαζόν. 10 χιλιόμετρα
από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων κατάλληλο ακίνητο για μόνιμη κατοικία κοντά στο Πανεπιστήμιο
και το Νοσοκομείο διαθέτοντας όλες
τις σύγχρονες ανέσεις. GET HOUSE –
ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007589
ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Μ. 1223
Πωλείται Ξενοδοχείο 1800 τ.μ. περίπου σε ένα υπέροχο παραθαλάσσιο
Οικόπεδο 8000 τ.μ. Το Οίκημα χωρίζεται σε δύο κτίρια εκ των οποίων το
ένα βρίσκεται σε ημιτελή κατάσταση. Αποτελείται από 25 διαμερίσματα συνολικά, εκ των οποίων τα 16
είναι μονόχωρα 31 τ.μ. και 9 διαμερίσματα δίχωρα των 45 τ.μ. Διαθέτει
χώρους εστιατορίου, Recepcion, bar,
κουζίνας, αποθήκες, πισίνα 140 τ.μ.
Πολύ όμορφος περιφραγμένος αύλιος χώρος με πολλά μεγάλα πεύκα
για δροσιά το καλοκαίρι, διάφορα
δέντρα, θάμνους, διαμορφώσεις και
την θάλασσα να χαϊδεύει το χώρο.
Το Ξενοδοχείο μπορεί να διατεθεί και
για μίσθωση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr
Π007588
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Μ.
1224 Πωλείται Μονοκατοικία 50
τ.μ. Το Οίκημα είναι υπερυψωμένο
κατασκευασμένο το 1990 και ανακαινισμένο στη συνέχεια. Αποτελείται
από υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, αποθήκη 20 τ.μ. στο υπόγειο χώρο και λεβητοστάσιο. Διαθέτει
μεγάλη βεράντα με υπέροχη θέα στη
θάλασσα, θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, μπάρμπεκιου και φούρνο,
ηλιακό θερμοσίφωνα. Το Οικόπεδο
έχει έκταση 7500 τ.μ. είναι περιφραγ-

χρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, ακόμα και όταν μπήκα στο
αεροπλάνο δεν το πίστευα! Από τον ΠΑΣ στην Άρσεναλ είναι
μια δύσκολη διαδικασία. Όταν συνάντησα τον Βενγκέρ, ένιωσα δέος. Απευθείας ξεκίνησε να με βάζει στο κλίμα και να μου
λέει τι χρειάζεται ένας αμυντικός για να παίξει στην Άρσεναλ.
Όταν μπήκα στα αποδυτήρια την πρώτη μέρα, έβγαζα φωτογραφίες. Είναι μια οικογένεια. Είχα πολύ καλή σχέση με τον
Ντάνι Γουέλμπεκ, ο οποίος έχει πολύ χιούμορ. Μετά την έλευση του Σωκράτη όλα έγιναν πιο απλά για εμένα».
Ο Μαυροπάνος έκανε με την Άρσεναλ ντεμπούτο στο ματς
κόντρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, λέγοντας γι’ αυτό τα
εξής: «Με είχε προετοιμάσει πολύ νωρίτερα ο κ. Βενγκέρ για
την πρώτη μου συμμετοχή, αλλά δεν περίμενα να με ρίξει
στον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει συμβεί στην καριέρα μου. Τα σχόλια που έκαναν
για μένα παλιοί παίκτες της Άρσεναλ ήταν μια ικανοποίηση
για τους κόπους μου».

.:
Fax:
e-mail:

26510 26300
26510 34862
info@agon.gr

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Α.Μ. 5211 Πωλείται
διαμέρισμα αυτόνομο 1ου ορόφου
90τ.μ. πλήρως ανακατασκευασμένο
με θερμοπρόσοψη. Αποτελείται από
2υ/δ, κουζίνα, σαλόνι, wc, μπάνιο και
αποθήκη με καινούρια αλουμίνια,
πόρτες, ντουλάπες, κουζίνα, μπάνιο.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr
Π007581
ΑΝΑΤΟΛΗ κοντά στο My Market
Α.Μ. 5213 Πωλείται οροφοδιαμέρισμα 65τ.μ. 1ου ορόφου γωνιακό
πλήρως ανακατασκευασμένο. Αποτελείται από 2υ/δ, σαλονοκουζίνα
και μπάνιο. SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ. 2651028330,
www.sevoland.gr, Email info@
sevoland.gr
Π007583

μένο και διαμορφωμένο με δεντροφύτευση, πέργκολα, κιόσκι. Πολύ
καλή αγορά. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr
Π007587
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ.1222 Πωλείται διαμέρισμα τριάρι 87 τ.μ. πρώτου ορόφου
κατασκευής 1983. Αποτελείται από
δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι,
μπάνιο και w.c. Διαθέτει κεντρική
θέρμανση, κουφώματα αλουμινίου, αποθήκη και θέση στάθμευσης.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007586
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Α.Μ. 5207 Πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 65τ.μ.
Αποτελείται από 1υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο και έχει αυτονομία θέρμανσης και πόρτα ασφαλείας.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007579
ΑΛΣΟΣ Α.Μ. 1104 Πωλείται διαμέρισμα
δυάρι 52 τ.μ. 1ου ορόφου κατασκευής
2012. Διαθέτει 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο. Σε πολύ καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007571
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς αεροδρόμιο Α.Μ. 5212 Πωλείται διαμέρισμα
1ου ορόφου 60τ.μ. κατασκευασμένο
το 2005 γωνιακό. Αποτελείται από
2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και wc.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007582

ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ. 1207
Πωλείται Μονοκατοικία 114 τ.μ.
κατασκευασμένη σε Οικόπεδο 396
τ.μ. σε δύο επίπεδα και ανακαινισμένη το έτος 2004. Αποτελείται από 2
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και θέση parking.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007577
ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Μ. 5214 Πωλείται
διαμέρισμα 78τ.μ. 4ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο. Αποτελείται
από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007584
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A ΓΡ. ΣΑΚΚΑ Α.Μ. 5208 Πωλούνται διαμερίσμα-

τα 1ου ορόφου 70τ.μ. έκαστο. Αποτελούνται από
2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο.
A ΔΩΔΩΝΗΣ Α.Μ. 5214 Πωλείται διαμέρισμα 78τ.μ.
4ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο. Αποτελείται
από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο.
A ΚΙΑΦΑ Α.Μ. 5215 Πωλείται αυτοτελής 4ώροφη
οικοδομή 400τ.μ. με δυνατότητα πώλησης κάθε
διαμερίσματος ξεχωριστά.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ Α.Μ. 1131 Πωλείται διαμέρισμα 75 τ.μ. κατασκευής 1990 2ου
ορόφου. Διαθέτει 2 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007567
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡ. ΣΑΚΚΑ Α.Μ. 5208
Πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 72τ.μ. διαμπερές. Αποτελείται
απο 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007580
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Α.Μ. 1153 Πωλείται Μονοκατοικία αποτελούμενη από
δύο διαμερίσματα. Στο ισόγειο διαμέρισμα 65 τ.μ. αποτελούμενο από 1
υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και στον πρώτο όροφο διαμέρισμα 75 τ.μ. αποτελούμενο από 2
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Κατασκευασμένα το έτος 1980 σε
Οικόπεδο 300 τ.μ. με Σ.Δ. 1,4 και έχει
επιπλέον δόμηση 280 τ.μ. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007539
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Α.Μ. 1192 Πωλείται διαμέρισμα τεσσάρι 102 τ.μ. 1ου ορόφου. Σε ημιτελή κατάσταση από
το έτος 2003, στη φάση εξωτερικά
σοφατίσματα και εσωτερικά στα τούβλα. Χωρισμένο σε 3 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007554
ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ. 47 Πωλείται τεσσάρι 103 τ.μ. κατασκευής 1997 1ου ορόφου. Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια. Σαλόνι.
Κουζίνα. μπάνιο, wc, αποθήκη, τζάκι,
parking, και σοφίτα μη διαμορφωμένη. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007559
ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ. 1207
Πωλείται Μονοκατοικία 114 τ.μ. κατασκευασμένη σε Οικόπεδο 396 τ.μ. σε
δύο επίπεδα και ανακαινισμένη το
έτος 2004. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
αποθήκη. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και θέση parking. GET
HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116 www.
gethouse.gr
Π007572
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 1197 Πωλείται Κτίριο Συγκρότημα διαμερισμάτων 375 τ.μ. συνολικά. Παλιό αρχοντικό οίκημα πλήρως ανακαινισμένο το
έτος 2004. Αποτελείται από ένα διαμέρισμα δυάρι 50 τ.μ. αυτόνομο κατασκευασμένο σε δύο επίπεδα μισθωμένο. Στο ισόγειο υπάρχει ένα στούντιο
30 τ.μ. μισθωμένο. Διαμέρισμα 160
τ.μ. που περιλαμβάνει στον ισόγειο
χώρο 65 τ.μ. με χώρο γραφείου, υπνοδωματίου, μπάνιο και στον 1ο όροφο
που επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα
95 τ.μ. διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Διαμέρισμα
σοφίτας μισθωμένο που αποτελείται
από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο. Στον χώρο περιλαμβάνεται
και αποθήκη 80 τ.μ. Διαθέτει και αυλή
με θέση στάθμευσης για αυτοκίνητο.
Τα μισθωμένα διαμερίσματα παραδίδονται με όλο τον βασικό εξοπλισμό. Πολύ καλά διατηρημένο κτίριο
στο κέντρο της πόλης, καλοφτιαγμένο με μεράκι. Κατάλληλο για επένδυση αλλά και για μόνιμη κατοικία και
γραφείο. Άριστη επιλογή. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007558
ΚΑΡΑΒΑΤΙΑ Α.Μ. 1210 Πωλείται
διαμέρισμα δυάρι 56 τ.μ. Αποτελείται από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο. Κατασκευασμένο
το 1980 ημιυπόγειο από της είσοδο
της πολυκατοικίας και υπερυψωμένο
ισόγειο με μπαλκόνι από τον ακάλυπτο χώρο αυτής. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr
Π007578
ΚΙΑΦΑ Α.Μ. 5215 Πωλείται αυτοτελής 4οροφη οικοδομή 400τ.μ. με
δυνατότητα πώλησης κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. SEVOLAND
HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ.
2651028330, www.sevoland.gr, Email
info@sevoland.gr
Π007585

ΜΕΤΣΟΒΟ Α.Μ. 1189 Πωλείται Μονοκατοικία 265 τ.μ. σε Οικόπεδο 1000
τ.μ. Πετρόκτιστο παραδοσιακό αρχοντικό, μοναδικό στολίδι της Ηπειρωτικής αρχιτεκτονικής, ανακαινισμένο
το 2005. Κατασκευασμένη σε δύο επίπεδα με διαμορφωμένο αύλιο χώρο,
πέτρινο τοίχο, κάγκελα, και πέτρινη
βρύση. Το Οίκημα διαθέτει μεγάλους
χώρους, 4 υπνοδωμάτια, σαλόνια, 2
μπάνια, κουζίνα, βοηθητικούς χώρους,
αποθήκη, 4 τζάκια, μεγάλες πλακόστρωτες βεράντες, με χειροποίητα
ξύλινα κάγκελα, πατώματα και πορτοπαράθυρα, ξυλόγλυπτα ταβάνια. Θέρμανση με λέβητα πετρελαίου. Ακίνητο με υπέροχη θέα που μπορεί να
απευθυνθεί σε άτομα που αγαπούν
τη φύση, το βουνό και την παράδοση
συνδυασμένα με ένα κοσμοπολίτικο
θέρετρο που είναι η πόλη του Μετσόβου. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007555
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πιο κεντρικό δρόμο
της πόλης την 28ης Οκτωβρίου διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο επιφάνειας 70τ.μ. το οποίο αποτελείται από
κουζίνα, ξεχωριστό σαλόνι, ένα (1)
υπνοδωμάτιο και μπάνιο SEVOLAND
HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ.
2651028330, www.sevoland.gr, Email
info@sevoland.gr
Π007526
ΠΩΛΕΙΤΑΙ προνομιακή μονοκατοικία
στην Κατσικά Ιωαννίνων επιφάνειας
130τ.μ. κύριοι χώροι η οποία αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, βοηθητικό μπάνιο και τρία (3)
υπνοδωμάτια. Διαθέτει ενεργειακό
τζάκι με εγκατάσταση σε όλους τους
χώρους, ενδοδαπέδια θέρμανση, ηλεκτρικά ενεργειακά κουφώματα, βεράντες και ημιυπαίθριους χώρους. Στο
υπόγειο επιφάνειας 100τ.μ. υπάρχει
η αποθήκη, το γκαράζ (δύο αυτοκινήτων) και το λεβητοστάσιο. Βρίσκεται σε περιφραγμένη έκταση 1000τ.μ.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007525
ΜΩΛΟΣ Α.Μ. 1121 Πωλείται Μονοκατοικία με 2 διαμερίσματα. Υπερυψωμένο ισόγειο 64 τ.μ. και 1ος όροφος
46 τ.μ. ανεξάρτητα πλήρως ανακαινισμένα (καινούργιο καυστήρα καλοριφέρ σωληνώσεις με ωρομέτρηση,
καινούργια κουφώματα και σίτες, καινούργιες κουζίνες και δάπεδα από
πλακάκι, ανακαινισμένο μπάνιο και
σωλήνες. Διαμπερές με είσοδο από
δύο δρόμους ηλιόλουστο με δύο
θέσεις στάθμευσης μεγάλη βεράντα
και αυλή. Κατάλληλα και για εκμετάλλευση. Ο 1ος όροφος διαθέτει ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο και έπιπλα και
υπέροχη θέα στη λίμνη της πόλης.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007520
ΚΑΡΑΒΑΤΙΑ Α.Μ. 1233 Πωλείται διαμέρισμα τριάρι 77 τ.μ. 3ου ορόφου. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο. Ανακαινισμένο το έτος
2019. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007593
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 1016 Πωλείται Γραφείο 50 τ.μ. 1ου ορόφου. Διαθέτει 2
χώρους 1 μπάνιο, αυτονομία θέρμανσης και κλειστό parking. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007492
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 5188 τριάρι σε πολύ
κεντρικό σημείο 82τ.μ. 3ου ορόφου,
με αυτονομία θέρμανσης απεριόριστη θέα και αποθήκη. SEVOLAND
HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ.
2651028330, www.sevoland.gr, Email
info@sevoland.gr
Π007485
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 756 Πωλείται διαμέρισμα δυάρι 65 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο κατάλληλο και για επαγγελματική
στέγη. Διαθέτει 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο. Σε πολύ καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007455
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 869 Πωλείται Γκαρσονιέρα 36 τ.μ. 3ου ορόφου κατασκευής 2001,
σε πολύ καλή κατάσταση, με αυτονομία
θέρμανσης, 2 μπαλκόνια, και parking.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116 www.
gethouse.gr
Π007451

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ Α.Μ. 1007 Πωλείται Οικόπεδο 225 τ.μ. με δικαίωμα
δόμησης 112 τ.μ. ΤΙΜΗ 20.000 €.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007493
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Α.Μ. 5195 28τ.μ. στην
Κατσικά με αυτονομία θέρμανσης.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007489
ΔΥΑΡΙ Α.Μ. 5194 στην Κατσικά 48τ.μ.
1ου ορόφου με αυτονομία θέρμανσης.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007488
ΤΡΙΑΡΙ Α.Μ. 5181 Κέντρο διαμέρισμα 90τ.μ. 2ου ορόφου κατασκευής 2004, με 2 υ/δ, 1wc, 1 μπάνιο,
σαλόνι με τζάκι, κουζίνα, βεράντες,
αυτονομία θέρμανσης και πάρκινγκ.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007483
ΤΡΙΑΡΙ Α.Μ. 5181 Κέντρο διαμέρισμα 90τ.μ. 2ου ορόφου κατασκευής 2004, με 2 υ/δ, 1wc, 1 μπάνιο,
σαλόνι με τζάκι, κουζίνα, βεράντες,
αυτονομία θέρμανσης και πάρκινγκ.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007482
ΤΕΣΣΑΡΙ Α.Μ. 5192 στην Κατσικά
οικοδομή με δύο διαμερίσματα 92τ.μ.
ισογείου και πρώτου ορόφου με
αυτονομία θέρμανσης, διπλά τζάμια,
2 υ/δ, μπάνιο σαλονοκουζίνα. Δίνονται μαζί ή και χωριστά. SEVOLAND
HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ.
2651028330, www.sevoland.gr, Email
info@sevoland.gr
Π007486
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Α.Μ. 972 Πωλείται
Μονοκατοικία 120 τ.μ. με Οικόπεδο
1000 τ.μ. Κατασκευασμένη και πρόσφατα ανακαινισμένη σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
αποθήκη, parking, τζάκι, θέρμανση
με λέβητα πετρελαίου, περιφραγμένο οικόπεδο με διαμορφωμένους χώρους. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr
Π007473
ΒΡΑΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Μ. 827 Πωλείται Μεζονέτα συνολικά 120 τ.μ κατασκευασμένη το 2002 και πλήρως ανακαινισμένη το 2010. Αποτελείται από
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 Μπάνια, WC
και σοφίτα 30τμ. Διαθέτει και ισόγεια
αυτόνομη γκαρσονιέρα 30 τ.μ. Κατασκευασμένη σε συγκρότημα χώρο
παλιού ελαιώνα, με θέση στάθμευσης, μεγάλο αύλιο χώρο και μπαλκόνι με θέα στην θάλασσα. Βρίσκεται
μπροστά στην παραλία της περιοχής.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007422
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ πωλείται στην Μπιζανίου
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007376
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πωλείται στο Γηροκομείο με κλειστό γκαράζ και θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα)
ΤΗΛ. 6949984859
Π007375
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ανακαινισμένο 150
τ.μ. πωλείται σε λογική τιμή κοντά
στο κέντρο της πόλης. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ.
6949984859
Π007374
ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΟΡΟΦΟΣ 130 τ.μ. πωλείται στο Κάστρο. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007373
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικόπεδο, ξεχωριστή γκαρσονιέρα πωλούνται στην Μπάφρα σε άριστη κατάσταση. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007372
ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ στα τούβλα αποτελούμενο από δύο γκαρσονιέρες
και δυο δυάρια σε οικόπεδο 345 τ.μ.
πωλείται στο Κανάλι. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ.
6949984859
Π007371

ΜΕΖΟΝΕΤΑ A.M. 5197, Ανατολή νεόδμητη 190 τ.μ., ημιυπογείου - ισογείου 1ου - 2ου, 3 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή
‘10, μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρμανση,
τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, κλειστό
πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, με αυτονομία θέρμανσης εξαιρετικής κατασκευής στο πλέον αναπτυγμένο προάστιο των Ιωαννίνων, την Ανατολή. Έχει εμβαδόν 190 τ. μ με τη σοφίτα.
Στον πρώτο όροφο είναι η κουζίνα με
εντοιχισμένες συσκευές κατασκευασμένη προ 2 ετίας με δικό της μπαλκόνι, το
πολυτελές σαλόνι με δυο μεγάλες βεράντες και ένα μπάνιο με καμπίνα ντους,
καινούρια είδη υγιεινής και πλακάκια επίσης 2 ετίας. Στον επάνω όροφο βρίσκονται 3 κρεβατοκάμαρες, οι δυο master, με
εντοιχισμένες μεγάλες ντουλάπες, γρανιτοπλακάκια και με δική τους βεράντα.
Ο προσανατολισμός της είναι νοτιοανατολικός και ο ήλιος τη «λoύζει» όλη τη
μέρα. Στο ημιυπόγειο είναι το πάρκινγκ
για δυο αυτοκίνητα, με εύκολη πρόσβαση και εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς
και ο χώρος του λεβητοστάσιου. Επίσης διαθέτει εξαιρετικό εξωτερικό αύλιο
χώρο. SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr
Π007481
ΜΕΖΟΝΕΤΑ κατασκευής 1980 πωλείται
στους Αμπελόκηπους. Χρειάζεται ανακαίνιση. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007370
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ μεταχειρισμένο πωλείται στην περιοχή της Κάτσαρη. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007377
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145 τ.μ. πωλείται στην
πλατεία Πάργης. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007378
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 140 τ.μ. ανακαινισμένο πωλείται με πάρκινγκ στο Άλσος.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007379
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.μ. πωλείται στην
Αμπελιά σε 750 τ.μ. οικόπεδο με άδεια
130 τ.μ. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007380
ΜΕΖΟΝΕΤΑ ημιτελής πωλείται στην
Πεδινή. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007381
ΜΕΖΟΝΕΤΑ 2ου ορόφου και σοφίτα
75 τ.μ. + 65 τ.μ. με πάρκινγκ, αποθήκη,
τζάκι στην περιοχή του Μώλου πωλείται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007382
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με 1500 τ.μ. οικόπεδο πωλείται στο Δροσοχώρι σε
πολύ καλή κατάσταση (τιμή 50.000 €).
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007383
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100
τ.μ. πωλείται (κατάλληλο για δύο δυάρια)
κοντά στον Μώλο. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859Π007384
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΑΡΙ 75 τ.μ.
πωλείται στο Γηροκομείο με κ/θ (τιμή
48.000 €). ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007385

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜENO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
86 τ.μ. πωλείται στην Ακαδημίας
(κατάλληλο και για επαγγελματική
χρήση). ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007386
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΣΣΑΡΙ 114 τ.μ. με 3 υ/δ
πωλείται (κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση). Τιμή 90.000 € ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα)
ΤΗΛ. 6949984859
Π007387
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΑΡΙ πωλείται
στη Μελετίου Γεωγράφου σε καλή
κατάσταση. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007388
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.μ. πωλείται στην
περιοχή του παλιού ΚΤΕΛ, ανακαινισμένο με α/θ, 2 wc (τιμή 65.000
ευρώ). ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007389
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 τ.μ. στην περιοχή
του Αγίου Νικολάου Αγοράς με α/θ,
τζάκι σε καλή κατάσταση πωλείται.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007390
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ πωλείται στα
Σεισμόπληκτα με α/θ, πάρκινγκ μεταχειρισμένο (χρειάζεται ανακαίνιση).
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007391
ΙΣΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 34 τ.μ. πωλείται χωρίς κοινόχρηστα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ.
6949984859
Π007392
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΔΙΧΩΡΗ με μπαλκόνια πωλείται στην πλατεία Χατζή.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007393
ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΟΡΟΦΟΣ 100 τ.μ. σε διόροφη οικοδομή πωλείται στον Βοτανικό. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007394
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ καινούριο
πωλείται στην Κιάφα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ.
6949984859
Π007395
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ Α.Μ. 746 Πωλείται
αυτόνομη Μεζονέτα 120 τ.μ. και υπόγειο (ισόγειο) 60 τ.μ. σε Οικόπεδο 100
τ.μ. ημιτελή σε φάση κατασκευής στα
«σοφατίσματα». Σε πολύ καλό σημείο
της περιοχής, «ψηλά». GET HOUSE –
ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Μ55272
ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Μ. 461 Πωλείται Οικόπεδο 950 τ.μ. με Σ.Δ. 0,6 σε πολύ καλό
σημείο της περιοχής. ΤΙΜΗ 110000
€. GET HOUSE - ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007204
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Α.Μ 4992- πωλείται διαμέρισμα τεσσάρι 112 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
WC, αποθήκη, τζάκι και parking.
SEVOLAND HELLAS. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34 Τηλ. 2651028330, FAX 2651028130
URL:http://www.sevoland.gr, Email:
info@sevoland.gr
Π006058
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ΚΑΡΑΒΑΤΙΑ Α.Μ. 888 Πωλείται διαμέρισμα τεσσάρι 100 τ.μ. 1ου ορόφου
κατασκευής 1970. Αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
αυτόνομη θέρμανση σε καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007447
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 190 τ.μ., πρώτος όροφος ενιαίος
χώρος κουζίνα σαλόνι και wc. Δεύτερος όροφος 3 υπν. και μπάνιο. Ισόγειο
φτιαγμένο με μπάνιο και κουζίνα. πάρκινγκ. Σοφίτα άφτιαχτη. Τζάκι &Πισίνα. Α.Μ 3624- SEVOLAND HELLAS.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34 Τηλ. 2651028330,
FAX 2651028130 URL:http://www.
sevoland.gr, Email: info@sevoland.gr
M42610
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Μ. 482
Πωλείται Οικόπεδο 700 τ.μ. κτίζει 400
τ.μ. με θέα τη θάλασσα. GET HOUSE ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007218
ΚΑΤΣΙΚΑ Α.Μ. 5193 διαμέρισμα
100τ.μ. σε κεντρικό σημείο με 3υ/δ,
κουζίνα, wc, μπάνιο, σαλόνι, αυτονομία θέρμανσης. SEVOLAND HELLAS,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ. 2651028330,
www.sevoland.gr, Email info@
sevoland.gr
Π007487
ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ. 469
Πωλείται Μονοκατοικία 58 τ.μ. σε
Οικόπεδο 280 τ.μ. Το σπίτι είναι παλιά
κατασκευή κατοικήσιμο. Τιμή 65000
€. GET HOUSE - ΚΥΡΚΟΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007211
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ Α.Μ. 928 Πωλείται Μεζονέτα 160 τ.μ. Κατασκευασμένη το 2006
σε δύο επίπεδα, αποτελείται από 2
υπνοδωμάτια, σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, w.c. και υπόγειο χώρο 40 τ.μ.
Αποθήκη, αυλή, μπαλκόνια παντού,
θέρμανση με ατομικό λέβητα πετρελαίου. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007459
ΚΡΥΑ Α.Μ 5189 ημιτελής τριώροφη
μεζονέτα 160τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007484
ΜΠΙΖΑΝΙ Α.Μ. 1151 Πωλείται τριάρι
διαμέρισμα 85 τ.μ. 1ου ορόφου με έτος
κατασκευής το 1979 και ανακαίνισης
το 2001. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Διαθέτει
αυτονομία στη θέρμανση, μπαλκόνια,
βεράντα, τζάκι. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση και προσφέρεται σε καλή τιμή.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116 www.
gethouse.gr
Π007538
ΝΕΑ ΖΩΗ Α.Μ. 997 Πωλείται Μονοκατοικία 147 τ.μ. και 80 τ.μ υπόγειος χώρος. Κατασκευασμένη σε καλό
σημείο της περιοχής το 2002 διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, W.C. κλειστό parking, αποθήκη, θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, τζάκι, συναγερμός, βεράντες και
μπαλκόνια μεγάλα με θέα. Περιφραγμένο το Οικόπεδο με τακτοποιημένο
τον αύλιο χώρο. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007476
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. 473 Πωλείται
Μεζονέτα 115 τ.μ. κατασκευής 2008.
Αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, w.c. αποθήκη,
αυλή. GET HOUSE - ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007214
ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. 443 Πωλείται
διαμέρισμα τριάρι 84 τ.μ. 1ου ορόφου
σε φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής, αλλά με δυνατότητα παρεμβάσεων. Αποτελείται από 2 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. GET HOUSE
- ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007163
ΠΑΤΕΡΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Α.Μ. 1157
Πωλείται Μονοκατοικία 80 τ.μ. κτισμένη σε Οικόπεδο 315 τ.μ. ανακαινισμένη το έτος 2011. Διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,
αποθήκη, βοηθητικούς χώρους και
χώρο λεβητοστασίου. Ο λέβητας που
θερμαίνει το σπίτι είναι πετρελαίου
και συμπληρώνει την θέρμανση ένα
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τζάκι. Διατίθεται επιπλωμένο και με
τις βασικές ηλεκτρικές συσκευές. Η
αυλή είναι περιφραγμένη με τοίχο
και κάγκελο, στο μεγαλύτερο μέρος
της είναι πλακοστρωμένη και το υπερυψωμένο οίκημα έχει μπαλκόνια με
στέγαστρα και βεράντες, δέντρα συνθέτουν το χώρο και η παραδοσιακή
πέργολα με την κληματαριά. Το Πάτερο βρίσκεται 44 χιλ. από την πόλη
των Ιωαννίνων το σπίτι είναι σε πολύ
καλή κατάσταση με υπέροχη θέα στο
χωριό και στα απέραντο στα βουνά
της περιοχής. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr
Π007541
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Α.Μ. 1140 Πωλείται Μονοκατοικία
240 τ.μ. συνολικά κατασκευασμένη
σε δύο επίπεδα και σε Οικόπεδο 1500
τ.μ. Αποτελείται από 2 ξεχωριστά διαμερίσματα 120 τ.μ. έκαστο, στο κάθε
επίπεδο. Έτος κατασκευής το 1986
με πρόσφατη ανακαίνιση στον 1ο
όροφο. Θέρμανση με λέβητα πετρελαίου. Ο εξωτερικός χώρος είναι περιφραγμένος και διαμορφωμένος. Καλή
αγορά σε πολύ καλή τιμή. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007562
ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Μ. 327 Σαμψούντα
Πωλείται Αγροτεμάχιο 8000 τ.μ. με 90
ελιές, εύκολη πρόσβαση και θέα προς
τον Αμβρακικό κόλπο. GET HOUSE ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007040
ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Α.Μ. 863 Πωλείται Μονοκατοικία 77
τ.μ. σε Οικόπεδο 1000 τ.μ. Διαθέτει 2
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, τζάκι, κλιματισμό, ηλιακό θερμοσίφωνα, αύλιο χώρο, 70 μέτρα από τη
θάλασσα. Παραδίδεται εξοπλισμένο
με ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007452
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.
1086 Πωλείται Μονοκατοικία 130 τ.μ.
συνολικά. Η Πυρσόγιαννη αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα χωριά της
επαρχίας Κόνιτσας και απέχει 27α
χιλιόμετρα μετά από αυτή κινούμενοι στον επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων-Κοζάνης. Η Οικία ήταν κτισμένη
με παλιό πετρόκτιστο παραδοσιακό
τρόπο και η γραμμή αυτή παρέμεινε
και στην πλήρη ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε το έτος 2000. Κατασκευασμένη σε δύο επίπεδα διαθέτει
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, W.C. αποθήκη, τζάκι. Στα πατώματα έχουν τοποθετηθεί πλάκες και πλακάκι, κουφώματα ξύλινα με διπλά τζάμια. Το κτίριο βρίσκεται σε καλή θέση
της περιοχής και σε καλή κατάσταση.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007561

 

ΣΤΟΝ νομό Ιωαννίνων πωλούνται ή
ενοικιάζονται από ιδιώτη ή συνεταιρισμό -ντόπιο ή αλλοδαπό α. χωράφια
στα Κάτω Πεδινά 52 στρέμματα και
στο Καλπάκι 32 στρέμματα β. οικόπεδα και σπίτι στα Κάτω Πεδινά. Πληροφορίες στο τηλ. 6981831563 Μ55902
ΜΑΡΜΑΡΑ. Πωλείται οικόπεδο μέσα
στο χωριό, επιφάνειας 845 μ2, με
δόμηση 400 μ2, 200 μέτρα από την
εκκλησία του χωριού. Τιμή 40.000.
Τηλ. 6945410111, 2651045327
Μ55901
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: οικόπεδο εκτάσεως 1.000
τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο στον
οικισμό «ΑΜΜΟΣ» Μαρμάρων Ιωαννίνων. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
26510 20472 (ώρες γραφείου)
Μ55269
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων 600τ.μ. σε πολύ
κεντρικό σημείο με Σ.Δ. 1.4, διαμπερές σε κεντρικούς δρόμους και εφαπτόμενο σε πάρκο. Υπάρχει επίσης
η δυνατότητα να δοθεί και σε δύο
οικόπεδα από 300τ.μ. Α.Μ. 5205.
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007548

ΝΕΑ ΖΩΗ Α.Μ. 1094 Πωλείται Οικόπεδο
341 τ.μ. σε πολύ καλό σημείο της περιοχής με Σ.Δ. 0,6 και κάλυψη Οικοπέδου
40%. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007512
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ. 730
Πωλείται Οικόπεδο 1000 τ.μ. Το Επισκοπικό είναι κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων και σε κεντρικό σημείο του οικισμού
το Οικόπεδο με Σ.Δ. 0,4 και κάλυψης
0,60 μας παρέχει όλες τις δυνατότητες
να κατασκευάσουμε πολύ καλή Οικοδομή. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007439
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ Α.Μ. 817 Πωλείται
Αγροτεμάχιο 4300 τ.μ. με Σ.Δ. 0,2 σε
πολύ καλό σημείο της περιοχής με
αρκετά οπωροφόρα δένδρα. Κατάλληλο για Επαγγελματική εγκατάσταση
και για κατοικία. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007425
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Μ. 1179 Πωλείται Οικόπεδο 1014 τ.μ. με Σ.Δ. 0,4 Καλό επίπεδο τμήμα με θέα στο λεκανοπέδιο της
πόλης. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007563
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300 τ.μ. με σ.δ. 0,8 πωλείται στην Πλαταριά (τιμή 40.000 ευρώ).
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007369
ΟΙΚΟΠΕΔΑ στο Νεοχωρόπουλο
πωλούνται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007368
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 600 τ.μ. στην Πεδινή
πωλούνται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007367
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ. στην Ελεούσα
πωλείται σε λογική τιμή και οικόπεδα
800 τ.μ. και 550 τ.μ. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ.
6949984859
Π007366
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 850 τ.μ. στον Φρόντζο
πωλείται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007365
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 406 τ.μ. στο Γιαννιώτικο
Σαλόνι με σ.δ. 0,7 πωλείται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα)
ΤΗΛ. 6949984859
Π007364
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1000 τ.μ. στον λόφο Ανατολής-Κατσικάς χωρίζεται ή δίνεται
σε τρία οικόπεδα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007363
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1000 τ.μ. στην Ανατολή
δίνεται μισό. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7
(Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007362
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1000 τ.μ. στην Ανατολή
δίνεται μισό. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007361
ΟΙΚΟΠΕΔΑ πωλούνται στα Πάνω Μάρμαρα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ.
Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859 Π007360
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 550 τ.μ., 500 τ.μ., 1.700
τ.μ. πωλούνται στα Καρδαμίτσια σε
λογικές τιμές. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης 7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007359
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 800 τ.μ. στο Στυράκι
πωλείται. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κονίτσης
7 (Αγ. Μαρίνα) ΤΗΛ. 6949984859
Π007358
ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Μ. 685 Πωλείται Οικόπεδο 783 τ.μ. σε πολύ καλό σημείο της
περιοχής με Σ.Δ. 0,6. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr Π007348
ΚΙΑΦΑ Α.Μ. 855 Πωλείται Οικόπεδο
500 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 γωνιακό με θέα
τη λίμνη. Κτίζει 400 τ.μ. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007442

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ Α.Μ. 694 Πωλείται
Οικόπεδο 600 τ.μ. σε καλή θέση της
περιοχής με Σ.Δ. 0,5 και κάλυψη 40%.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007446
ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ Α.Μ. 880 Πωλείται
Οικόπεδο 350 τ.μ. με Σ.Δ. 0,5 και Σ.Κ.
40% GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ &ΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007440
ΠΕΔΙΝΗ Α.Μ. 769 Πωλείται Οικόπεδο
800 τ.μ. με Σ.Δ. 0,5. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr Π007445
ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ Α.Μ. 800 Πωλείται Οικόπεδο 1000 τ.μ. σε πολύ καλό
σημείο της περιοχής με Σ.Δ. 0,6. GET
HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007444

 
. 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ.1197 Ενοικιάζεται Κατάστημα 135τ.μ. συνολικά. Περιλαμβάνει
ισόγειο 61τ.μ. πατάρι 30τ.μ.και 44τ.μ.
υπόγειο. Σε πολύ καλό σημείο της αγοράς με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116 www.
gethouse.gr
Π007566
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 1097 Ενοικιάζεται Γραφείο
30 τ.μ. σε καλή κατάσταση 2ου ορόφου
κατασκευής 1991. Διαθέτει 2 χώρους και
W.C. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007511
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 979 Ενοικιάζεται Χώρος
Γραφείων 200 τ.μ. ή και για άλλες χρήσεις. Στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας κατασκευασμένης το 2000 και με
αποκλειστική χρήση εξωτερικό χώρο
250 τ.μ. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007469
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην
αρχή της Ανεξαρτησίας αποτελούμενο από υπόγειο και 3 ορόφους
65τ.μ έκαστος διαθέτει επίσης 2 roof
garden,ασανσερ και έχει καινούρια
εγκατάσταση ρεύματος. SEVOLAND
HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ.
2651028330, www.sevoland.gr, Email:
info@sevoland.gr
Π007149
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕTAI ΓΡΑΦΕΙΟ 42
ΤM 2ου ορόφου με αυτονομία θέρμανσης κατάλληλο για ιατρείο A.M 2625
SEVOLAND HELLAS. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34 Τηλ. 2651028330, FAX 2651028130
URL:http://www.sevoland.gr, Email:
info@sevoland.gr
Α040539

 
. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Α.Μ.
1241 Ενοικιάζεται Κατάστημα 156 τ.μ.
συνολικά. Αποτελείται από ισόγειο
χώρο 66 τ.μ. πατάρι 40 τ.μ. και υπόγειο 50 τ.μ. Σε καλό σημείο της αγοράς, κατάλληλο για πολλές χρήσεις.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007594
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ Α.Μ. 1216 Πωλείται Οικόπεδο 380 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 GET
HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007576
ΑΛΣΟΣ Α.Μ. 1050 Πωλείται Επαγγελματική στέγη Γραφείου 86 τ.μ. Κατάλληλος για πολλές επαγγελματικές χρήσεις
όπως Ιατρείου, Μηχανικού, Λογιστή κ.α.
Ανακαινισμένος χώρος το 2016. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
κατοικία αφού διαθέτει 2 υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, parking, αυτονομία θέρμανσης με λέβητα αερίου. Το
parking είναι κλειστό με δική του είσοδο. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007574
ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Μ.
923 Πωλείται Κατάστημα συνολικά 440
τ.μ. Αποτελείται από ισόγειο 135 τ.μ. 80
τ.μ. πατάρι, 100 τ.μ. 1ος όροφος 25 τ.μ.
σοφίτα και υπόγειο χώρο 100 τ.μ. Ψηλό
Κατάστημα με μεγάλη πρόσοψη, αυτόνομο κτίριο κατάλληλο για πολλές επαγγελματικές χρήσεις. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ.
2651071116 www.gethouse.gr Π007575

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ Α.Μ. 1217 Πωλείται
Κατάστημα 58 τ.μ. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007573
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Α.Μ. 1198 Πωλείται
Κατάστημα 349 τ.μ. συνολικά. Αποτελείται από τρία επίπεδα το ισόγειο 134
τ.μ. πατάρι 67 τ.μ. και το υπόγειο 148
τ.μ. Επενδυτικό ακίνητο. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007569
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 1188 Πωλείται Γραφείο
- Ιατρείο 78 τ.μ. 1ου ορόφου ανακαινισμένο το έτος 2010. Αποτελείται
από 3 χώρους και W.C. Μισθωμένο με
ενοίκιο 400 € μηνιαίως. GET HOUSE
– ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ
22 ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.
gr
Π007556
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Α.Μ. 1185
Πωλείται Κατάστημα 30 τ.μ. ισόγειος
χώρος και 10 τ.μ. πατάρι κατασκευής
1980. Διαθέτει W.C και βρίσκεται σε
καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007557
ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ Α.Μ. 1155 Πωλείται
Χώρος Γραφείου 38 τ.μ. συνολικά. Το
ισόγειο είναι 26 τ.μ. και το πατάρι 12
τ.μ. Διαθέτει W.C και κουζινάκι. Κατασκευασμένο το 1983 και βρίσκεται σε
καλή κατάσταση. GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007540
ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ Α.Μ. 550 Πωλείται
Κατάστημα 45 τ.μ. GET HOUSE - ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22
ΤΗΛ. 2651071116 www.gethouse.gr
Π007266

 
 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ στην
κεντρική αγορά των Ιωαννίνων
SEVOLAND HELLAS, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
34, Τηλ. 2651028330, www.sevoland.
gr, Email info@sevoland.gr Π007528
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και
δημιουργικής ενασχόλησης παιδιών
(παιδότοπος). SEVOLAND HELLAS,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 34, Τηλ. 2651028330,
www.sevoland.gr, Email info@
sevoland.gr
Π007527
ΚΕΝΤΡΟ Α.Μ. 1093 Πωλείται σε τιμή
ευκαιρίας Οδοντιατρείο 80 τ.μ. 3ου
ορόφου πλήρως ανακαινισμένο και
εξοπλισμένο λόγω αναχώρησης, για το
εξωτερικό. Ο χώρος χωρίζεται σε τρία
μέρη και τουαλέτα. Στον χώρο υποδοχής ασθενών διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό με έπιπλα και θέση
Γραμματείας. Έναν μεγάλο χώρο ιατρικών επεμβάσεων με πλήρη οδοντιατρικό εξοπλισμό. Στο τρίτο μικρότερο
τμήμα λειτουργεί κυρίως ως χώρος
αποστείρωσης. Το ακίνητο ανακαινίστηκε πριν από δύο χρόνια ειδικά
για ιατρείο. Στην τιμή παραχωρούνται
σαλόνι δερμάτινο, γραφείο, φωτιστικά,
ψυγείο, δύο κλιματιστικά, συναγερμός,
κάμερα παρακολούθησης, κ.α. Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγεί κάποιος
«θεωρητικά» ως υπάλληλος για τρία
χρόνια περίπου και μετά από αυτό
το διάστημα, να αναλάβει πλέον στην
πλήρη κυριότητα το ιατρείο, καταβάλλοντας το ελάχιστο ποσό των 15000 €.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116 www.
gethouse.gr
Π007513
ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Μ. 784 Πωλείται
Επιχείρηση Αναψυκτήριο - Snack Bar
στο κέντρο της παραλίας. Το Κατάστημα είναι συνολικά 180 τ.μ. Από τα
οποία στον κυρίως χώρο αντιστοιχούν τα 80 τ.μ. στο αύλιο στεγασμένο χώρο 50 τ.μ. και στον εξωτερικό
πιο καλοκαιρινό προς την παραλία
30 τ.μ. Το Κατάστημα παραδίδεται
πλήρως εξοπλισμένο με τρία μεγάλα
ψυγεία, μηχανή παρασκευής χυμών,
μηχανή παγωτού, ψηστιέρες, καρέκλες, τραπέζια, μηχανές διάφορες για
παρασκευή προϊόντων κ.α. Ο χώρος
ανακαινίστηκε πλήρως το 2016.
GET HOUSE – ΚΥΡΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 22 ΤΗΛ. 2651071116
www.gethouse.gr
Π007419
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45444 (2 #), /fax: 2651038110,  .:
6944 147758, e-mail: elena_georgopoulou@
yahoo.com. M      )+.
&051301

  .  9 ,        . (# '  ". &*  
9.00 – 14.00    18.00 – 20.30
(  /  ). '  10, 3 #, " . / /fax: 2651306032,  .: 6946
421331, e-mail: valentinakal@yahoo.com
&052162
T  . T .D.        . " : ". J+ 2
-3 #. J  -     #   -alpha test-?ST,        . M  *   9.00-13.30  18.00-20.30,   T  
 , ,))     )+. / . : 2651031016,    6945594292,  
2651057706.
(023499

Δερματολόγοι

/ .. 9   MD, Msc, PhD
(    . M   "  
, * + & &  + '  (* . Msc:    / . M    )+.
'  3, " . R+, (  M  
12, &. / . 6944861558, e-mail: mperoulis@
gmail.com
&054203

Ακτινοδιαγνώστες
Γυναικολόγοι

  ,   ,   + , *  ,      #, *    #. 2   ,  
 ) +, /  $  . 0  14, t: 26510 38900 – 6937 436
798, e: info@derdemezis.gr, w: www.derdemezis.
gr
&057693
/ ?. 9 . M    – M  # . #  '   M  #  (   &
  $ . '   M  # : •  
  # • '  • ($ • (*  •
  + • .   • '*      
(   ,  ) , $) • ! 
    (   ,   ) +
 ) +  ,     ). -. / + 4, 2 #, ". / ./
fax: 2651020380,  .:6944 632466, e-mail:
apostolis_theoharous@hotmail.com
&001448
T .  . &   M   . •,+) M  #. •&*. G  (  . •M  # •J  . •J *. '  +
'  "    *   T-(S edical Center U.S.(. & 4, / . #
2651064416,  . 6978 775704, www.livehappylife.
eu
(017418

I   :
C / / +(: 7.30 .. - 9.00 ..
$%** 8.00 .. / 2.00 ..
$A&$>$  .2.+.A.A. – $J@>$>' >

>%!!!: C  7, .'. 454 44,
. 2651023614, 2651023615, fax: 2651020614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr
www.epirusdiagnosis.gr

 . . .9  = .  
MD, MSc, HSCCP Master of Science
J  (   '  (*  ./."  ? -  "! L " (* . '   
.. '*  /  &  (HSCCP). •' $   •'-

 .. />.  
M   – (#  .•Botox
•   • *  –   •   peeling • PDO •lifting. /        )+.
28  % ) 17L ( %/). / .   &
fax 2651308707,   : 6946008751, www.
chatzigiannakisefstratios.gr, e-mail: xastraderma@
yahoo.gr
&054286

Διαιτολόγοι
DR X .    >, &   M    – M  # , M   "  
, '. ",      
  '  Reading, H. L  .
$        #    ),  ,   ) ,

2 *,  *,    (  , R.  $ , % &   M$   .
   +* :  (  , 2* . J+  L  ,  * .
B " , J.' 18, 26513-10319
  , '. %+ 9, 26650-21186,
www.kivotosexelixis.gr
&054929

Καρδιολόγοι
>  .. . &  , • ' 
     •    # 
(triplex) • test   • holter *+   .
    *   8.30 -13.30,   17.30 -20.30, /     ,)) 
   )+. '  8, 1 #, J.
10, .   26510 64660,   2651041490
  . 6932 861752
(017424

/  99>.  &   M   -M  #  (MSc),    ,   ?#  &   '?",  &  #
( *  -  '*   (?#  ?  , ,.
M ) , &    ?  , (  
  , M  #  M  ), M  # 
  $ ( *  &, M  # (* , '   '  (    #
). M 
L +  ) + >*+ &
2   . M  M -,))    
 )+. 28, % ) 25, 2% #, .:
2651069991,  : 6937398508, e-mail :
christinapapazoglou@gmail.com
&000492
9  . . , M    - M  #  Msc.        )  NUMESI - PARIS 7.
G   '*  &    ,
' , ?  ($, (* '  
- # )  M  #,   + G. /) 2 " / . & Fax: 2651076211, & .: 6984046488,
e-mail: evipetridi@hotmail.com
&002190

  9. . . &  .
  & -Triplex. M   & .
Holter >*+-Holter ' . >+*
      . M  *  , 
9.00-13.30   17.30-20.30. / ,))      )+. -. / + 16-1 #.
/ .  : 2651 072200. & . 6944 624190
(028506

.  > "    , &   '  &J+ 2 (  
 ) " . M  *     )+.
/ . 2651403767,  . 6932371788, Email:zoig@
pliroforiki.com
&055353

>'B2&>2@2>'2 ?
H$>$: =4;F(U4(M(4;'&, +4=+<(M(4;'&,
U4(=4;'&, (F=(:(M(4;'&, +:(&(M(4;'&.
*F('::<4;(& 'M'(&- '484;'& <':4;'&
'>2C>G$>'2 ?
 34+; +;<4:(F+34+
 34+; *+:(F+=4;
 =.(.*. - M4*(='<F&
 ? A+B?)G
)*'F(4 (F+::, TRIPLEX +'4:, *+484+<F4;(&
)*'F(&



  B  C .   >,
&  . M   "   ,
'  ".$ 
 *  .)  & ( *)  ( .         +
&  (* *) . •   (Triplex)
  •M     (  )
•Holter *+ (  #  7 ) •Holter
  •!                   . M  : M, / , ' : : 9:00-13:30,  :
18:00-20:30. /  :09:00-13:30. ' 
(   ): 09:00-16:00. ,))    )+. -. / + 13 (2 #), 45332, " , . 2651078440,  :. 6947 073635. www.
kardiologos-ioannina.gr, e-mail: loreta.kalantzi@
gmail.com
&054734

Ενδοκρινολόγοι

  . .  , M -(#  , #  laser –
microdermabrasion, -   peeling. /
      )+. 28 
% ) 36 & &, 1 #, 26510 23137,
6973533242, aretiganiatsa@gmail.com &055002

 @ @
 
9 

.9 / .   . 
 : / -' : 10:00-13:30  M -/ -' : 18:00-21:00. /       )+ "  28  % ) 36 (1
#). / . "  26510-36060-  : 6932
736306
(017421
.  . "    .     ) + - '  '/
 ' . &*
 '/ " M  T  T  6-9 .. -. T + 2
(3 #) / . 2651030265
(017422
DR. @A
? 
. "(/>%, ?M%&>"?%2%J%,. M   "   , '  ".
    (  )+): M -/  ' : 9:00 ..-3:30 ... / -' : 9:00
..-2:00 ..  6:00 ..-9:00 ... -  / + 4 (2 #). / /fax: 2651065130   :
6974 890765
&002853

Εργοθεραπευτές
. 9 A . 9 A      -R    $ .
+* & : ? +  . ' % 10, " , . 2651035047,  .:
6946 220770, e-mail: olgaergo@yahoo.gr&050168

  ..    &  ,
         J.?."
«J.-   »,  $ 
    . •  # 
(triplex)   •M     •Holter
*+ (  #   7 ) •>+*
      +  + •'*              : M -/ -' :
09:00-14:00,  : 18:00-21:00, /  :
09:00-14:00,  :   )+, ' 
09:00-16:00 (   ), ,))    )+. & 5, "  (3 #) / .
2651311875,
& .
6948207023,
e-mail:
meladinisvas@gmail.com
&055938
 .  .    &  . '  &   ! 
•  - Doppler- Triplex•Test & •Holter >*+ •Holter ' , >+*
2  -  . M  *   
09.15-13.30    18.15-20.30,   /   . -  / + 2, 2 #, .  : 2651 038009     6936
509495
&050726
 9  . , &  , (#   '   &  ' .
 
      ?  "&  ' .     # 
   &   M     
Holter *+  '*   . M 
 M   ' :  8.30-13.30 
 : 18.30-21.00. (/    
,))      )+). -  ' 6 –
1 #, / . 2651072286,  . 6944791675
&057476
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Κτηνίατροι

Οφθαλμίατροι

> 9 .. &   (.'..., (- -'*    , (   -L    $   , $     2  -M #  -  , &*   ), M  75- " . M  *   10: 0014:00 & 18:00 - 21:00,    +  M 
& /  .-,))     .  j 
 ' . / . 2651400405/ 6944265939A033546



LASER    

     
   ! - "   ! - #  $  
Laser %   &     !
Α042014

/ . >. - . %#* . M   "   , ".  
 #  Botox (London, UK) •%  # (OCT)   * , ,   +
•#   #,•  , •# 
$    #*  $  
/  . " : 28  % ) 45, 3 #, .: 2651020064/6945546228
&002874
9  ... -   %#*. /      *  : : 9:0013:30   : 18:00-20:30,    +  /  . .   +    yag laser. &*      
   )+ -. / + 11, /.&. 45333,
. 2651070315   . 6937 109101, www.
lamprakisvision.gr, e-mail: info@lamprakisvision.
gr
(017444

99 A @ . . 2 *+ ,        2 , G 
% .   '  ,  2  ,   M *+ ,  2    G  . '  21. / . J. 26510
20720    6944728974
(033094

Μικροβιολόγοι
L$?$ @ALB>2A – &>&? +B$)2A
>'B2&>2@2>'2 B$?B>2
'B>'2:  (;<UF4() 
M'4<()F'4:
8')< – *+F : 7:30 .. -14:00 . & 18:00 – 21:00 .
&+UU+<(: 8:00 . – 13:00 ..
<M. '*4;(4::4+& / FAX : 26510-70800
e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

Νευρολόγοι
? > =  
, ?. •  j •Parkinson •&# - 
•,    •* -?*  • #     •  #    •(    #     •  – Alzheimer. M  *  : 9.00
..- 13.30 ..   : 6.00 .. - 8.30 ..
M  1, L’ &  , (2 #), 45444, " .
/ .  : 2651076660,  .: 6944 769593, .
  2651044921
&052405

Ορθοπεδικοί
  .  , %*  
  . M   "   ,
'  ". $    *     –    – *   ,     .
M  *   (  /    ) 
#   )+  2651034497   .
6978058904. M +* : ' '. J 
, + 2 (J &#)
&050695

Ουρολόγοι
   .., MD, PhD, -  
%  - ( ,      ",  

(  & *  %  
'   &  ?  2, .
L , '   - (   #
%  &     ",   M.,.   &    (    . ,+   "  ' &  . G - &   
 ,      ,     ,
   -  $ ,   #+  * ,  #+ -   -  - .
+ . M  + -  / + 10 & 28 
% ) , 1 # - " . / .
2651027966,  . 6938266050, email: semini_doc@
yahoo.gr
&057892
 
 .  . -   % . M  1. " . / . " : 26510
33326,   : 6942 056871, / .  : 26510
44921. M  *  : 9.00 ..- 13.30 .. 
 : 6.00 .. - 8.30 ..
(024551

&055488

A+2'$?: C2+2@? 25
@>2AB>: CA – +B : 7:30 .. – 15:00.
?@. +>'2>G>$ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

www.aimodiagnosi-ioa.gr

Πνευμονολόγοι

 - 

 
OCT -     !"

Λογοθεραπευτές

&)=U+& =' '(*)) ;+4 (M+ <+ <+='4+

/ . ? , ' j .   -   -*    & #)   
 #   * ,   $ . ,)  . '  16 & & , " .
/ . 2651026590.        )+ &054372

  /.
   . -  %#* ,   *     )+
09:00-13:30  18:00-21:00   '  .
'  ?  " 4 (    M   K)./ /fax: 2651 070067,  .: 6936682700,
e-mail: kostismalamos@gmail.com
A040644
  ..    . -  
#* . %  . /     *  : : 9:00-13:30   :
18:00-21:00,    +  /  . ,)) 
10:00-13:00 (   )+). M/ : ,  %#- &   J- 2 # (    
 ( ). / ./ fax : 26510 79888,  .: 6938
497 497
&004140
9 .. / 
-   %#*  - %#* .   *
, , /.
    .  Örebro,
, .   *  Columbia Hospital,
?  . •%#*  ()# , # # ) •OCT-angio •% 
 •( )#  •Plexr •( *  #*  • (    , +)    . 2#. M  9, " , : 26510 65340.     09:00-21:00 (    )+), www.
borodimos.gr
&057351
 .   – ? . ,J->%?% %G.(2%2%J"&% "(/>"% -   %#* . M  *   : 9:00-13:30    18:00 – 20:30 (  M  & /   ). -  / + 35. / . & fax:
2651117377   .: 69736 91311.
&051480

Παιδίατροι
> . KA99 ? .
  .     M  – '  8.30-13.30 & 17.30-20.30. / 
   ,))    )+). -. / + 28
(3 #). / . 2651030051, 6944856594, "  (*     Zara), Fax 2651030061,
email: kdrimtzia@yahoo.gr.
&001000

Παιδοψυχίατροι
  9   ?  E/ 
. . ' j -   -*   ,
#),    , )  . &  . M   , j     – #),
M.Sc. &   R     ' j   . 28  % ) 25, " , .: 2651025029.
/        )+.
&049885

9 . 9. > '  –
G  . •"  )  +  * •'+*  *  -(' •"      •'+*
 *     + •2      +    •     +
  •%$  •&  #    $ 
•'     . M  M  - ' : 9.00-13.30,   18.00-21.00. /    ,))      )+.  
(  26, " . / ./#$: 2651079966,  .: 697
3228391, e-mail:panzois@yahoo.gr
&050357
   .  . '?%?%2%J%,- G(/"%2%J%, •'  2   !  ( •' * # •( ( (  •'    !  •"  M  &  .
M  *  : 9.00-13.30  18.00-20.30, M  /      )+. L 9,
" , / . 2651064777,  . 6945267006, e-mail:
thanoskostoulas78@hotmail.com
&049156

Ψυχίατροι
  . R . M/ : -. '
2
('  ' ), 1 #. M    )+. ' . . 26510 29444, fax: 26510 29443,  :
6972084167
(036689
 > .  . R -R*+  . . M *+   , '  
R    &   ". H"M"&8
? ,,/"& R-%.>('"( (/%"&8%(8
M%,80J%,8J%?K?. () + 18, " , . 2651044838,  .: 6909 187262, e-mail:
evlavrentzou@yahoo.com
&002592
9 .  . . R . M.Sc. &   R   , M   "   , '  ". 28  % ) &  1 (   ), " . ' . . 2651021227 
   6942023234. M    )+ (039310

Ψυχολόγοι
 &. 0
R -R*+  
yR  $ 
  , #),  .
yM   -    *    .
y      .
y,)  - R*.

(M    )+)
" , '  4, & .: 6972897763


. -*+  , R  – '   . -. / + 32, . 6972106368,(/
– /  – ' ,     )+).&052703
9 .. /
. &   R .
M  31, /.&. 452 21, " ./ . & Fax:
2651035316. Email: haspe@otenet.gr. M  
 )+
(046862

Ω.Ρ.Λ.
..  /. .  , -   K >2   (K>2) •     ?  • M +
M   . " :
M  10 & & # 1. M    )+. / : 26510-49006 & : 6936349006. Email:
vgolas@otenet.gr, www.egolas.gr, facebook:
Evangelos Golas, J L .
A027875
9  .   . -   K    . /.  .     J.?.".
-   . M  *  : : 9:0013:30,  : 18:00-20:30 (/    
,))     )+). . (  15 (  ), 3 #. / /fax: 2651038300   .: 6945
773674, email: panoukaterina@gmail.com, url: www.
panoukaterina.gr
&051488
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Νοσοκομεία
)C%&'),*:  # " ,
 .: 2651099111
/   ,  .: 2651099113
«#. D)F&,I%)»: C. #,
 .: 2651033641, 2651080111
J&'(:
=  + + &! 
= #+ +     «?  »

Βενζινάδικα
L

#*   )   
http://www.fuelprices.gr
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τον ψυχισμό μας με πληροφορίες που θα μας
προκαλέσουν περισσότερο άγχος και φόβο,
παρά θα μας βοηθήσουν. Ο καιρός, άλλωστε, έχει γίνει καλοκαιρινός. Σε λίγες μέρες
οι κοντινές παραλίες θα μας υποδεχτούν. Θα
αλλάξουμε παραστάσεις κι αυτό είναι που
αναζητάμε. Με αισιοδοξία και τήρηση των
κανόνων υγιεινής, θα πάμε καλά. Μπορεί
και καλύτερα.
Π.Ζ.

     ?

Ο

Νίκος Σουρέλης μας στέλνει το μήνυμά
του και τον ευχαριστούμε, παραθέτοντάς
το όπως ακριβώς έχει: «Ήμουν κι εγώ από
τους τυχερούς στον περίπατό μου να διασχίσω μετά από καιρό την οδό Ζάππα και
χάρηκα ιδιαίτερα την μαγιάτικη ατμόσφαιρα
που εκπέμπουν αυτά τα γραφικά δρομάκια.
Ο συγκεκριμένος δρόμος βέβαια έχει χάσει
μέρος της αειφορίας του, το τροχείο ανακαινίσθηκε, όχι άσχημα θάλεγα, από τους απογόνους του Σαμαριναίου Πιτένη και ναι μεν
υπάρχει η καρβουναποθήκη ή μέρος αυτής
του Δημολίκα, όμως οι ομορφιές που τόσο
εύστοχα περιγράφεις, υποσκελίζουν όλα αυτά
και ο περιπατητής γαληνεύει με την ανεπιτήδευτη γραφική απλότητα των νοικοκυριών,
ακούγοντας τραγούδια της Δανάης. Στις καλές
εποχές το κλασικό δρομολόγιο του Βρετανού
ή άλλου επισκέπτη ήταν Παπάζογλου, Λόρδου Βύρωνος, Καλάρη, Κουρμανιό, μέτωπο
Παμβώτιδας, καραβάκι για το νησί. Δεν ήταν
λίγες οι φορές που οι ξένοι μαγεμένοι ξεχνιόντουσαν εκεί και μας τηλεφωνούσαν πολύ
μετά την τελευταία βαρκάδα να τους πάρουμε
από την Ντραμπάτοβα, όπου τους μετέφεραν
φιλότιμοι και φιλόξενοι νησιώτες με τις πιρόγες τους. Για εκείνους που δεν ήταν αφηρημένοι η επιστροφή γινόταν μέσα από το Κάστρο
απολαμβάνοντας το μεθυστικό άρωμα των
γκιουλς και του γιασεμιού».
Για την αντιγραφή
Λ.Τ.

&  

Έ

χει προκληθεί, πράγματι, μεγάλη σύγχυση με τις τόσες πληροφορίες που δημοσιεύονται καθημερινά για τον κορωνοϊό.
Ποτέ άλλοτε, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν

/ )   

Θ

Η φωτογραφία της ημέρας
C! /   ! (.   " (    !  (  , !  !  (  %  (  (. >!%, */*, # /  !  %   ( %(,
! !  (   ! %. O, !P    ! Q   !, /   
%  /(     : ! (* (  !  ( !
 (!!  (    *%!   "(  ! P%  ! ,   !   !  ! / # !  ( ! % , %    #   /  ! ! ! *%"   !(  ! #" !  (   .   !   !   ("
#
 # % %  (
% ' (%, ( !    $%. + /!
 % !  (   ! /! –  )  % ( . '!/! (*(  ( !
  ( ! (!%!# . C! */( … +%  /!  (! .
είχε ασχοληθεί η επιστημονική κοινότητα με
μια ίωση σε τέτοιο βαθμό. Αυτό που τρομάζει
είναι το καινούριο. Το καινούριο που προκαλεί θανάτους και για το οποίο η θεραπεία και
το εμβόλιο αργούν. Αυτό και μόνο αρκεί, για
να δημιουργήσει πανικό και πάσης φύσεως

φοβίες. Διαβάζουμε, λοιπόν, επιστημονικά
άρθρα, που όσο κι αν πολλά από αυτά εκλαϊκεύονται δεν είναι δυνατό να γίνουν κατανοητά από όλους. Γιατί η εκλαΐκευση φτάνει
μέχρι ένα σημείο. Τι πρέπει να κάνουμε; Ας
μείνουμε στις οδηγίες και ας μη φορτώνουμε

Υστερόγραφο

α βρω καμιά δεκαριά γνωστούς και θα
πάω να τους κεράσω ποτό. Έξω από
ένα καφέ-μπαρ, στο πεζοδρόμιο θα στεκόμαστε και θα είμαστε κοντά, και -γιατί όχι;- και
αγκαλιασμένοι θα ‘μαστε και θα τραγουδάμε
όπως στο γήπεδο για τον ΠΑΣ. Οι προπονήσεις ξεκινάνε και άντε να δούμε κάνα ματς.
Στους αστυνομικούς που θα ‘ρθουν, για να
μας συνετίσουν ή να μας κόψουν πρόστιμο
ή να διαλύσουν την παρέα και να κλείσουν
με κορδέλα το καφέ-μπαρ, θα τους δείξω τα
βίντεο από τα αποκαλυπτήρια της νέας πλατείας Ομονοίας, στην Αθήνα. Κοιτάξτε εδώ,
θα τους πω. Ολόκληρος δήμαρχος, ο δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου της χώρας μας
πιστοποιεί πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Κοιτάξτε, θα συνεχίσω. Τόσος κόσμος στα αποκαλυπτήρια, κοντά, κοντά να μιλούν και να
αστειεύονται, κοιτάξτε τους φωτορεπόρτερ,
μόνο που δεν φιλιούνται μεταξύ τους. Και ο
δήμαρχος, ε; Ο Μπακογιάννης. Τι χαρά κι
αυτή; Πώς κινείται με άνεση ανάμεσά τους.
Και στις παραλίες που θ’ ανοίξουν τα ίδια
θα κάνουμε. Τρελό χορό θα στήσουμε στην
αμμουδιά κι ας έρθει να μας πει κανείς κουβέντα. Τα βιντεάκια από την Ομόνοια θα τα
έχουμε όλοι στα κινητά μας.
Π.Ζ.
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ριν μερικά χρόνια ένας φίλος ήταν
ανακριτής σε μια υπόθεση παιδεραστίας στην Καβάλα. Καινούριος στη δουλειά,
πρώτη φορά (και τελευταία όπως αποδείχθηκε στη μέχρι σήμερα πορεία της καριέρας του) ανέκρινε έναν τέτοιο δράστη και
διερευνούσε όλες τις εξ ορισμού αφόρητες
πτυχές ενός απάνθρωπου εγκλήματος. Δεν
είχε ακόμη αποκτήσει τον γιο του, αλλά η
ιστορία αυτή τον είχε συγκλονίσει.
Εκείνη την εποχή ήταν διαρκώς θυμωμένος και ευέξαπτος, αν και φύσει πράος και
συγκαταβατικός άνθρωπος από παιδί. Όσο
διήρκεσε το ανακριτικό έργο, ακόμη και
σχέσεις του δοκιμάστηκαν, καθώς του ήταν
αδύνατον (δικαίως) να μπορέσει να παραμερίσει την υπόθεση και να την αφήνει κάθε
φορά πίσω στο γραφείο.
Τον θυμάμαι να οδηγεί και να μιλά όχι
ασφαλώς για τις λεπτομέρειες ή τους πρωταγωνιστές της, αλλά για όσα οι αποκαλύψεις
τον έκαναν να νιώθει. Ήταν οργισμένος και
επαναλάμβανε για τον δράστη «θέλω να τον
σκοτώσω». Η υπόθεση έφυγε εντέλει από τα
χέρια του όταν ολοκληρώθηκε η ανάκριση
και πήρε τον δρόμο της στις δικαστικές αίθουσες. Ο Σπύρος, που ασφαλώς -ως όφειλε- διατήρησε υποδειγματικά την ψυχραιμία
του, επανήλθε σταδιακά στην προηγούμενη
καθημερινότητά του, δεν ξαναμίλησε για την
υπόθεση εκείνη.
Από προχθές που διαβάζω, βλέπω και
ακούω τα ρεπορτάζ για την αγόρευση της εισαγγελέως στη συγκλονιστική υπόθεση Τοπαλούδη, σκέφτομαι όλα τα μερόνυχτα που
προηγήθηκαν στη ζωή της δικαστικής λειτουργού. Παρακολουθούσε την εξέλιξη της
δίκης, μάθαινε όλες τις λεπτομέρειες που
ψήγματα αυτών φτάνουν σ' εμάς και μας κά-

νουν κάθε φορά να ανατριχιάζουμε από την
αγριότητα του εγκλήματος, την έπαιρνε μοιραία σπίτι της, τη σκεφτόταν πριν πέσει για
ύπνο, ξυπνούσε μαζί της. Τέτοιες ιστορίες
δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς ή να ησυχάσεις. Σε σκουντάνε διαρκώς, σε ακολουθούν
ακόμη και στο σούπερ μάρκετ ή σε μια βόλτα στην πόλη, σου υπενθυμίζουν το χρέος
σου να αποκαταστήσεις τη μνήμη των θανόντων και να εξασφαλίσεις μία στοιχειώδη ηθική δικαίωση για τους απαρηγόρητους
ανθρώπους που άφησαν πίσω τους.
Όλα αυτά -και είμαι σίγουρη πολύ περισσότερα- οδήγησαν την κ. Αριστοτελία Δόγκα
στην τετράωρη, πρωτόγνωρα συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευσή της. Ανθρώπινα
την κατανοώ και τη συμπονώ, καθώς σταδιακά και ενδεχομένως άθελά της έγινε ένας
από τους τεθλιμμένους οικείους της νεκρής
κοπέλας. Όλοι μας -λίγο πολύ- γίναμε, άλλωστε. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά της.
Ακόμη κι αν έχει φτάσει στο σημείο να χτυπά το τιμόνι του αυτοκίνητου της και να επαναλαμβάνει «θέλω να τους σκοτώσω», όταν
ανεβαίνει στην έδρα, παύει να είναι αυτό
που νιώθει. Γίνεται αυτό που εξουσιοδοτήθηκε από την πολιτεία. Και δεν εξουσιοδοτήθηκε για να μεταφέρει τη φόρτισή της,
όσο κι αν δίκαια αυτή προκλήθηκε. Οφείλει να συμμεριστεί τους συγγενείς των θυμάτων, να στηλιτεύσει το modus operandi και
διαφυγής των δραστών, αλλά δεν έχει δικαίωμα να ταυτιστεί με το θύμα τόσο απροσχημάτιστα. Δύσκολο; Εξυπακούεται. Γι’ αυτό και δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το
υλικό που χρειάζεται, για να φέρει κανείς εις
πέρας μια τόσο απαιτητική αποστολή, που
καθημερινά δοκιμάζει όρια και αντοχές, ενίοτε και συνειδήσεις. Με ξένισε ο λόγος της

και η θεατρικότητά του, παρόλο που απευθυνόταν στο θυμικό πολλών εξ ημών που
επιτρέπουμε στο συναίσθημά μας να κυριαρχήσει προσπερνώντας λογικές σκέψεις.
Και με απογοήτευσε. Όσα δίκια κι αν είχε.
Εξίσου, βέβαια, απογοητευτική βρήκα και
την παρέμβαση των συλλήβδην θιγμένων
δικηγόρων της Αθήνας διά του αντιπροσώπου τους την ώρα που εξελισσόταν η δίκη.
Το περιεχόμενο και το πνεύμα του κειμένου διαμαρτυρίας τους απέναντι στη στάση
της εισαγγελέως την προηγουμένη δεν ήταν
εσφαλμένο, παρόλο που πήραν πολύ προσωπικά τις νύξεις της προς τους συναδέλφους τους, συνηγόρους υπεράσπισης των
κατηγορουμένων και ζητούσαν ουσιαστικά
την απομάκρυνσή της, πράγμα που, αν γινόταν δεκτό, θα σήμαινε εκδίκαση της υπόθεσης από την αρχή. Η παρουσία όμως του
συμβούλου του ΔΣΑ την ώρα της δίκης ήταν
περιττή και επιβαρυντική για την ούτως ή
άλλως πολύ βεβαρημένη διαδικασία.
Κι επειδή το κακό παραδοσιακά τριτώνει, εγκράτεια δεν μπόρεσε να επιδείξει ούτε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ.
Άκης Σκέρτσος. Δημόσιο πρόσωπο με συγκεκριμένη πολιτική θέση και δράση αποδοκίμασε στη σελίδα του στο facebook τη
στάση της εισαγγελέως, εγκαλώντας την,
επειδή δεν επιτέλεσε το έργο της ψυχρά,
αντικειμενικά και ψύχραιμα. Ούτε, όμως,
εκείνος μπόρεσε να επιτελέσει το δικό του,
καθώς μπήκε στον πειρασμό να κάνει αυτή
την ανάρτηση. Μη αναλογιζόμενος τον ρόλο του (έστω κι αν πήρε θέση στον προσωπικό του λογαριασμό και όχι σε συνέντευξη
τύπου), αβασάνιστα διατύπωσε άποψη για
μια λειτουργό της δικαιοσύνης και την ποιότητα της δουλειάς της, την ώρα που η δί-



κη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μοιραία και ο πιο
καλοπροαίρετος μια τέτοια πρεμούρα εκ μέρους πολιτικού προσώπου θα την εκλάμβανε ως παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης.
Ο λόγος του πολιτικού, όπου κι αν στέκεται,
όποιο βήμα κι αν χρησιμοποιεί, δεν είναι
ποτέ λόγος πολίτη. Η θέση, που παίρνει, είναι πρωτίστως πολιτική. Διπλά οφείλει να
ελέγχει τι, πού, πότε και πώς λέει ό,τι λέει.
Αναμφίβολα το στυγερό έγκλημα της Ελένης Τοπαλούδη είναι από εκείνα που θα
διαβάζουμε σε βιβλία με θέμα τις δολοφονίες της δεκαετίας ή και του αιώνα. Η δίκη
των βιαστών και δολοφόνων της απόκτησε
και συνεχίζει να έχει μεγάλη δημοσιότητα. Ένας λόγος παραπάνω -ακριβώς επειδή όλοι «βλέπουν»- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται
στην εκδίκαση της υπόθεσης -αλλά και όσοι
δεν τους πέφτει κανένας λόγος- γιατί όλοι
κρίνονται.
Οι γονείς αυτής της δύστυχης κοπέλας
έχουν επιδείξει μία ασύλληπτη αξιοπρέπεια,
εγκράτεια και στωικότητα σε όλη τη διάρκεια
του Γολγοθά που ανεβαίνουν και θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν όταν οι κάμερες
θα κλείσουν, η εισαγγελέας θα αναλάβει
μία άλλη υπόθεση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα δυσαρεστηθεί με έναν άλλον λειτουργό της δικαιοσύνης. Ας τους μιμηθούμε όλοι εμείς που διαρρηγνύουμε τα
ιμάτιά μας και αδυνατούμε –πνιγμένοι από
το δίκιο- να συγκρατήσουμε τον λόγο και το
συναίσθημά μας. Κι ας σκεφτούμε για λίγο
πόση δύναμη ψυχής και πόσο απόθεμα αγάπης απαιτούνται, για να μπορούν να σηκώνονται κάθε πρωί και να βγαίνουν έξω σε
έναν κόσμο, στον οποίο δεν ζει πια η Ελένη τους.

