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∆ιµ�τωπη επ	θεση απ στερι�

και θ�λασσα δ��εται τελευ-

τα	α η �πειρ�ς, �ι κ�τ�ικ�	

της και τ� περι��λλ�ν της.

Αυτς � τπ�ς π�υ τσ�

απλ�ερα πρ�	κισε η φ�ση µε

π�τ�µια και ��υν�, λ	µνες

και �αρ�δρες, δ�ση και π�υ-

λι� ��ει µπει στ� στ�αστρ�

π�λυεθνικ�ν εταιρει�ν �ι

�π�	ες πρ�γραµµατ	��υν ε!-

ρυ!η υδρ�γ�νανθρ�κων υπ�-

θαλ�σσια στ� Ινι� Π�λαγ�ς

και στην !ηρ� σε π�λλ�ς πε-

ρι���ς των τεσσ�ρων ν�µ�ν

της Ηπε	ρ�υ. 

Ε!�ρ�!εις σε τ�π	α απε	ρ�υ

φυσικ�� κ�λλ�υς και µεγ�-

λ�υ ιστ�ρικ��, επενδυτικ��

και τ�υριστικ��  ενδιαφ�ρ�-

ντ�ς π�υ θα επιφ�ρ�υν ανε-

πανρθωτες �ηµι�ς αν πραγ-

µατ�π�ιηθ��ν.

Ε!�ρ�!εις την �ρα π�υ η πα-

ραγωγ& εν�ργειας απ υδρ�-

γ�ν�νθρακες τε	νει πρ�ς τ�

τ�λ�ς της λγω ε!�ντλησης

των απ�θεµ�των, αλλ�  και

για τις καταστρ�φικ�ς συν�-

πειες π�υ επιφ�ρ�υν στ�ν

πλαν&τη µας.

Ε!�ρ�!εις την �ρα π�υ ανα-

πτ�σσ�νται αλµατωδ�ς �λ-

λες µ�ρφ�ς εν�ργειες πως η

ηλιακ&, η αι�λικ&, η γεωθερ-

µ	α, η �ι�εν�ργεια, ακµη και

η πυρηνικ&.

Ε!�ρ�!εις �ι �π�	ες θα ���υν

��τως & �λλως �λ�θριες επι-

πτ�σεις σε �να παν�µ�ρφ�

και παρθ�ν� περι��λλ�ν για

ανθρ�π�υς, παν	δα, �λωρ	-

δα, τ�υριστικ& αν�πτυ!η και

�ικ�ν�µ	α.

Και λα αυτ� µε µηδαµιν

φελ�ς για ανθρ�π�υς και

�ικ�ν�µ	α, αφ�� θα υπ�-

στ��ν αλγιστη εκµετ�λλευ-

ση απ τις αδηφ�γες π�λυε-

θνικ�ς, �ι �π�	ες π�υ εµφα-

ν	��νται κατα�ρ��θ	��υν τα

π�ντα. Και ταν φε�γ�υν,

αφ�� ���υν καταληστε�σει

φυσικ��ς πρ�υς και πλ�υτ�-

παραγωγικ�ς πηγ�ς, αφ&-

ν�υν π	σω τ�υς καµ�νη γη.

Θα επιτρ�ψ�υµε να συµ�ε	

αυτ στην �πειρ µας;

Φ�λακες γρηγ�ρε	τε.

Η ΣΥΝΤΑ�Η

KEMΠA
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«Φ	δια» �ν�υν την �πειρ�
Τ�υ Κ�στα Μπατσ�

Ως γνωστν τ� γ�λα �λκει τα φ	δια
τα �π�	α σπε�δ�υν να τ� γευτ��ν

και αλλ�	µ�ν� σε σ�υς �ρεθ��ν στ�
δρµ� τ�υς. Τ� πρ�ληµα αυτ ε	ναι
δια�ρ�νικ στην �πειρ� π�υ διαθ�-
τει π�λλ�ν ειδ�ν «γ�λατα». Γ�λατα
τα �π�	α �ρ�γ�νται τελευτα	α αλλ�ε-
θν& και ντπια «φ	δια» επιδεικν��-
ντας τ� �πληστ� ενδιαφ�ρ�ν τ�υς γι´
αυτ�.

Αυτ& η «κ�λνια» κρατ�ει �ρνια.
Φα	νεται µως πως τ�ρα ε	ναι � κα-
τ�λληλ�ς �ρν�ς και ευν�ϊκ�ς  �ι συν-
θ&κες για να πι��ν τ� «γ�λα» της
Ηπε	ρ�υ και τ� α	µα των Ηπειρωτ�ν
µ��ρις τελευτα	ας ραν	δας.

Η «κλ�π&» τ�υ φυσικ�� πλ��τ�υ
!εκ	νησε µε την κατασκευ& υδρ�ηλε-
κτρικ�ν φραγµ�των τα �π�	α στ�ρη-
σαν απ τις ντπιες κ�ινων	ες και τ�
περι��λλ�ν τ� φυσικ τ�υς µικρ�κλ	-
µα αφαν	��ντας & τρ�π�π�ι�ντας πα-
ν	δα και �λωρ	δα, µε ,τι αυτ συνε-
π�γεται για περι���ς απε	ρ�υ κ�λ-
λ�υς τις �π�	ες η φ�ση πρ�	κισε
πλ�υσι�π�ρ��α. Και �ε�α	ως �ωρ	ς
ανταπ�δ�τικ� �φ�λη & �λλες ευν�ϊκ�ς
παρ���ς πρ�ς τ�υς κατ�	κ�υς περι�-
��ν π�υ παρα�ωρ&θηκαν ερ&µην των
ντπιων πληθυσµ�ν.

Η ληστε	α τ�υ τπ�υ, των πλ�υτ�-
παραγωγικ�ν πηγ�ν και τ�υ περι-
��λλ�ντ�ς συνε�	στηκε µε τη ��ρ&γη-
ση αδει�ν �ντλησης υπγειων υδ�-
των πρ�ς εµφι�λωση και δι�θεση µε-
ταλλικ�� νερ��. Τ� π�λυτιµτατ� αυ-
τ αγαθ, κτ&µα λων των ανθρ�-
πων, π�υ επ	 αι�νες θησα�ρισε η φ�-
ση στα σπλ��να της, απ�θησαυρ	�ε-
ται µε τα��τατ�υς ρυθµ��ς απ τις
αλγιστες υδρ�µαστε�σεις και �ε�α	-
ως απ τις �ιλι�δες παρ�ν�µες γεω-
τρ&σεις, µε µ�ναδικ στ�� την ενθυ-
λ�κωση τερ�στιων κερδ�ν. Κ�ρδη εν
π�λλ�	ς ανε!�λεγκτα, τα �π�	α δεν δι-
και�λ�γ��νται απ τις π�στητες
�ντλησης νερ�� π�υ �ρ	��νται στις
�δειες παρα��ρησης εκµετ�λλευσης.

Π�ραν µως αυτ�ν π�υ περιγρ�-
φ�νται �νωθεν πρ�κ�πτ�υν και τα
ε!&ς ερωτ&µατα τα �π�	α �ητ��ν
απαντ&σεις απ τ�υς επαϊ�ντες: π�υ
�φε	λ�νται �ι επιφανειακ�	 σεισµ�	,
�ι τερ�στιες ρηγµατ�σεις και �ι κα-
τα�αραθρ�σεις π�υ σηµει�θηκαν σε
δι�φ�ρες περι���ς της ��ρας µας.
Μ&πως αυτ� τα φαινµενα πρ�κα-
λ��νται απ τις αλγιστες υδρ�µα-

στε�σεις π�υ αφ&ν�υν τερ�στια κεν�
στ�υς �λλ�τε υπερπλ&ρεις υδρ�φ-
ρ�υς �ρ	��ντες;

Στις δυσ�	ωνες πρ��πτικ�ς &ρθε
να πρ�στεθε	 και η δι�λευση τ�υ αγω-
γ�� φυσικ�� αερ	�υ µ�σα & απ π�λ�
κ�ντ� σε πρ�στατευµενες περι���ς
απε	ρ�υ φυσικ&ς �µ�ρφι�ς, ιστ�ρι-
κ��ς τπ�υς και γραφικ� �ωρι� ανε-
κτ	µητης π�λιτισµικ&ς κληρ�ν�µι�ς.
4 αγωγς αυτς, τ� µεγαλ�τερ� «φ	-
δι» στη γη της Ηπε	ρ�υ, αλλ�ι�νει
και παραµ�ρφ�νει τ� τ�π	�. Με τ� δ	-
κι� τ�υς !εσηκ�θηκαν �ι κ�τ�ικ�ι
των 5αγ�ρ��ωρ	ων απαιτ�ντας ν�α
��ρα!η εγκατ�στασ& τ�υ µακρι� απ
τα �ωρι� τ�υς.

Τ� µεγαλ�τερ� µως πλ&γµα για
την �πειρ� �ρ�εται τ�ρα και �στερα
απ τη ��ρ&γηση σε π�λυεθνικ�ς
εταιρ	ες αδει�ν �ρευνας και ε!ρυ!ης
υδρ�γ�νανθρ�κων σε στερι� και θ�-
λασσα π�λλ�ν περι���ν και στ�υς
τ�σσερις ν�µ��ς της Περιφ�ρειας.

Η απφαση αυτ& !εσ&κωσε θ�ελ-
λα διαµαρτυρι�ν απ κατ�	κ�υς της
Ηπε	ρ�υ και απδηµ�υς πατρι�τες,
επιστηµ�νικ��ς φ�ρε	ς, π�λιτιστικ��ς
συλλγ�υς και 4µ�σπ�νδ	ες Ηπειρω-
τ�ν π�υ αντιτ	θενται στην εκ��ρηση
δικαιωµ�των π�υ εγκυµ�ν��ν ανεπ	-
στρεπτες καταστρ�φ�ς για ανθρ�-
π�υς, την παρθ�να φ�ση, τα νερ� και
τα δ�ση, τα µνηµε	α και τ� µ�λλ�ν
των παιδι�ν µας. Μα π�νω απ´ λα
απειλε	 την �ικ�ν�µικ& και τ�υριστι-

κ& &πιας µ�ρφ&ς αν�πτυ!ης π�υ τ-
σα και τσα µπ�ρε	 να πρ�σφ�ρει στ�
διηνεκ�ς στ�ν τπ� µε τα α!επ�ραστα
φυσικ� πλε�νεκτ&µατα π�υ διαθ�τει
η περι��&. 

Στην εκστρατε	α ενηµ�ρωσης των
Ηπειρωτ�ν για τις επιπτ�σεις π�υ θα
υπ�ρ!�υν απ τις διερευνητικ�ς γεω-
τρ&σεις πρωτ�στατε	 η κ�ρυφα	α �ρ-
γ�νωση των απδηµων Ηπειρωτ�ν, η
Πανηπειρωτικ& Συν�µ�σπ�νδ	α Ελ-
λ�δας, η 4µ�σπ�νδ	α Συλλγων Κα-
λαµ�, τα 5αγ�ρ���ρια και π�λλ�	
�λλ�ι σ�λλ�γ�ι. Στις ηµερ	δες π�υ
δι�ργαν�θηκαν, στα ψηφ	σµατα και
στα ενηµερωτικ� δελτ	α π�υ ε!�δω-
σαν αναφ�ρ�νται στις πληγ�ς π�υ θα
αφ&σ�υν �ι γεωτρ&σεις και στις κατα-
στρ�φικ�ς επιπτ�σεις π�υ θα σηµειω-
θ��ν στ�υς ανθρ�π�υς και τ� περι-
��λλ�ν. 

Σ�µφωνα µε τα σα ���υν επιση-
µανθε	, κατ� τη δι�ρκεια των διερευ-
νητικ�ν γεωτρ&σεων, αλλ� και µετ�
την �ντληση υδρ�γ�νανθρ�κων αν
υπ�ρ!�υν σε �αθµ εκµετ�λλευσης,
θα �ρησιµ�π�ιηθ��ν τν�ι εκρηκτι-
κ�ν, θα απ�ψιλωθ��ν µεγ�λες εκτ�-
σεις δ�ντρων και �λ�στησης, θα δηµι-
�υργηθ��ν δρµ�ι σε απ�τητα µ�ρη,
θα κατασκευαστ��ν ελικ�δρµια για
τη µεταφ�ρ� υλικ�ν. Επ	σης  θα πλη-
γ��ν περι���ς µε π�σης φ�σεως καλ-
λι�ργειες, η κτην�τρ�φ	α, π�λλ�
αµπ�λια, δασικς πλ��τ�ς και τ�π�-
θεσ	ες αρ�αι�λ�γικ��, π�λιτιστικ��

και τ�υριστικ�� ενδιαφ�ρ�ντ�ς.
∆ηλαδ& θα επ�λθ�υν τσες µετα-

��λ�ς π�υ θα εγκυµ�ν��ν ανεπανρ-
θωτ�υς κινδ�ν�υς για την υγε	α κα-
τ�	κων και εργα��µ�νων, αλλ� και
για τ� περι��λλ�ν. Πρ�ς απ�τρ�π&
των δυσµεν�ν πρ��πτικ�ν �ι Ηπει-
ρ�τες ε	ναι απ�φασισµ�ν�ι να αγωνι-
στ��ν µε κ�θε τρπ� σε λη την
�πειρ�, αλλ� και στην Αθ&να µε εκ-
δηλ�σεις διαµαρτυρ	ας, παραστ�σεις
πρ�ς τ�υς αρµδι�υς και ενηµ�ρωση
τ�υ πληθυσµ�� καλ�ντας τ�ν σε αγω-
νιστικ�ς δυναµικ�ς κινητ�π�ι&σεις.

Απ την πλευρ� µας λ�µε �ι στις
κ�ντφθαλµες και καταστρ�φικ�ς πα-
ρα�ωρ&σεις και πρ�τε	ν�υµε: Πα-
τρι�τες πι�στε τα γι�φ�ρια, σα απ�-
µειναν δηλαδ&, να µην �ρθ�υνε τα
«φ	δια».

Μετατρ�π� των �ΥΤΑ σε �ΥΤΥ
Η µετατρ�π& των 6ΥΤΑ (Ελληνικ�� και Καρ��υναρ	�υ) σε 6�ρ�υς Υγει�ν�µικ&ς Ταφ&ς Υπ�λειµµ�των, ε	-

ναι �να απ τα ν�α σηµαντικ� περι�αλλ�ντικ� �ργα π�υ ��ει δρ�µ�λ�γ&σει η Περιφ�ρεια Ηπε	ρ�υ πρ�ς �ντα!η
στ� ΕΠΕΡΑΑ τ�υ Υπ�υργε	�υ Περι��λλ�ντ�ς µε συν�λικ πρ�ϋπ�λ�γισµ 12.348.205,36 €. 

Τ� συγκεκριµ�ν� �ργ� πρ�ωθε	ται µ�σω Πρ�γραµµατικ&ς Σ�µ�ασης π�υ ��ει υπ�γραφε	 µετα!� της Περιφ�-
ρειας Ηπε	ρ�υ και των... Αναγκαστικ�ν Συνδ�σµων ∆ια�ε	ρισης Στερε�ν Απ��λ&των 1ης και 2ης ∆ια�ειριστι-
κ&ς Εντητας. Σε συνεδρ	ασ& της η Επιτρ�π& εν�κρινε την τρ�π�π�	ηση της Πρ�γραµµατικ&ς Σ�µ�ασης, µετ�
την ε!ασφ�λιση απ την Περιφερειακ& Αρ�& δ�� �ρηµατ�δ�τ&σεων απ τ� Πργραµµα ∆ηµ�σ	ων Επενδ�σεων,
µε απ�φ�σεις π�υ &δη υπ�γραψε � Αν. Υπ. 4ικ�ν�µ	ας κ. Αλ. 6αρ	τσης, &τ�ι για τις µελ�τες επ�κτασης των 6Υ-
ΤΑ Ελληνικ�� και Καρ��υναρ	�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�� 569.437,23 € και της κατασκευ&ς αγωγ�� µεταφ�ρ�ς των
στραγγιδ	ων απ τ�ν 6ΥΤΑ Ελληνικ�� στ�ν Βι�λ�γικ Καθαρισµ Ιωανν	νων, πρ�ϋπ�λ�γισµ�� 1.596.900 €. 

Η Πρεδρ�ς της Επιτρ�π&ς, Αντιπεριφερει�ρ�ης κ. Τατι�να Καλ�γι�ννη, �δωσε �µφαση στην περι�αλλ�ντι-
κ& π�λιτικ& π�υ υλ�π�ιε	 µε επιτυ�	α η Περιφ�ρεια Ηπε	ρ�υ σε συνεργασ	α µε τ�υς ∆&µ�υς, π�υ ��ει ως απ�τ�-
λεσµα �ι π�λ	τες της Ηπε	ρ�υ να µην ���υν επι�αρυνθε	 µε πρστιµα και τ�λη απ την �παρ!η 6�ρων Ανε!�λε-
γκτης ∆ι�θεσης Απ�ρριµµ�των & επε!εργασ	ας απ��λ&των. 
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ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τ� ∆ι�ικητικ Συµ���λι� τ�υ

Συλλγ�υ Πλαταν��σας Ιωανν	-

νων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

καλε	 τα µ�λη τ�υ σε Τακτικ& Γε-

νικ& Συν�λευση την 22η Απριλ	-

�υ 2018, ηµ�ρα Κυριακ� και �ρα

11:30 στα γραφε	α τ�υ Συλλγ�υ

(Σ�µ�υ 31-33) Αθ&να, µε θ�µατα

ηµερ&σιας δι�τα!ης:

1. Aπ�λ�γισµς πεπραγµ�νων

2. Ταµειακς απ�λ�γισµς 

3. Jκθεση Ε!ελεγκτικ&ς Επιτρ�π&ς

4. Jγκριση πεπραγµ�νων

5. Εκλ�γ& ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ	�υ

Kσ�ι επιθυµ��ν να θ�σ�υν

υπ�ψηφιτητα για τ� ν�� ∆ι�ι-

κητικ Συµ���λι� πρ�πει να δη-

λ�σ�υν εγγρ�φως την υπ�ψη-

φιτητ� τ�υς στ� υφιστ�µεν�

∆ι�ικητικ Συµ���λι� �ως την

19η Απριλ	�υ 2018, ηµ�ρα Π�-

µπτη και �ρα 18.00 - 21.00, στα

γραφε	α τ�υ Συλλγ�υ.

Τ� µεγαλ�τερ�…

�δι π�υ θα διασ���ει
την �πειρ�
αλλ�ι�ν�ντας 
παν�µ�ρ
α τ�π�α της
��ει �δη �εσηκ�σει
τ�υς κατ��κ�υς των
�αγ�ρ��ωρ�ων, �ι
�π���ι απαιτ��ν την
επανα��ρα�η
της διαδρ�µ�ς τ�υ,
�στε αυτ!ς να
δι�ρ�εται µακρι�
απ! τα �ωρι� τ�υς.



Πλαταν��σα Ιωανν	νων, 10/2/1918 – Παπ�γ�υ Ατ-
τικ&ς, 20/10/2000

Ελ��ιστ�ς φρ�ς τιµ&ς στη µν&µη τ�υ σηµαντικ��
µ�υσ�υργ�� και αρ�ιµ�υσικ�� στρατιωτικ�ν φιλαρ-
µ�νικ�ν για τα 100 �ρνια απ τη γ�ννησ& τ�υ.

Γενν&θηκε στην Πλαταν��σα, π�υ επ	σης γενν&-
θηκε και � ∆ηµ&τρης ∆ραγατ�κης.

Σε ηλικ	α 14 ετ�ν &λθε στην Αθ&να π�υ γρ�φτη-
κε στ� Εθνικ Ωδε	�. Σπ��δασε �ι�λ	, τρ�µπνι και
µε δ�σκαλ� τ�ν Μαν�λη Καλ�µ�	ρη απ�κτησε τα δι-
πλ�µατα διε�θυνσης �ρ�&στρας, εν�ρ�&στρωσης
και φ��γκας. Τ� 1940, ως δεκαν�ας µ�υσικς κατε-
τ�γη στ� στρατ και υπηρ�τησε στην Αλε!ανδρ��-
π�λη, την Mρτα, τα Ιω�ννινα και την Αθ&να. 

Τ� 1945 γ	νεται Ανθυπασπιστ&ς Μ�υσικς στη Αθ&να, τη Θεσσαλ�ν	κη, τα Τρ	καλα και τη
Λ�ρισα µε διευθυντ& τ�ν αρ�ιµ�υσικ Μαργαρ	τη Καστ�λη τ�υ �π�	�υ �γινε ��ηθς τ�υ και
διευθυντ&ς της Ελαφρ�ς 4ρ�&στρας Στρατ��. Τ� 1959 και µ��ρι τ� 1963 αν�λα�ε τη δι�	κηση
της Στρατιωτικ&ς Μ�υσικ&ς ΕΛ∆ΗΚ (Κ�πρ�ς).

Την τριετ	α 1963-65 &ταν δι�ικητ&ς της Στρατιωτικ&ς Μ�υσικ&ς τ�υ Β´ Σ�µατ�ς Στρατ��
στη Β�ρ�ια. Τ� 1965 επ�στρεψε στη Αθ&να και αν�λα�ε διευθυντ&ς 4ρ�&στρας, Εκπαιδευ-
τ&ς, Υπ�διευθυντ&ς τ�υ Μ.Σ. της Α.Σ.∆.Ε.Ν. Τ� 1970 πρ�&�θη σε ∆ιευθυντ& ∆ι�ικ&σεων
Μ�υσικ&ς τ�υ Γ.Ε.Σ. 

Τ� 1972 απ�στρατε�θηκε µε τ� �αθµ τ�υ Αντισυνταγµατ�ρ�η αφ�� ε	�ε συµπληρ�σει
τριανταπ�ντε (35) �ρνια ευδκιµης υπηρεσ	ας.

Στ� δι�στηµα της στρατιωτικ&ς καρι�ρας, συν�θεσε αρκετ� �ργα για µπ�ντες πνευστ�ν,
πως την «Ηπειρ�τικη Σ�υ	τα αρ. 5», �µν�υς για τα στρατιωτικ� Σ�µατα και �λα�ε π�λλ�
πρ�τα �ρα�ε	α απ διεθνε	ς µ�υσικ��ς διαγωνισµ��ς για στρατιωτικ�ς µ�υσικ�ς, στην Ιτα-
λ	α, την Κ�πρ�, τ� Ηνωµ�ν� Βασ	λει�, τις Η.Π.Α., κ.�. 

Απ τ� 1973, π�λ	της πλ��ν, συν��ισε να ασ��λε	ται µε τη σ�νθεση µ�υσικ&ς γρ�φ�ντας
α!ιλ�γες διασκευ�ς για �ρ�&στρες πνευστ�ν απ ελληνικ� παραδ�σιακ� τραγ��δια. 

Ασ��λ&θηκε επ	σης µε την τ�πικ& αυτ�δι�	κηση στην ττε Κ�ιντητα Παπ�γ�υ π�υ διε-
τ�λεσε επ	 σειρ� ετ�ν Αντιδ&µαρ��ς, ∆ηµαρ�ε�ων, Πρεδρ�ς Ν�µικ�ν Πρ�σ�πων. 

Απε�	ωσε 20 4κτω�ρ	�υ τ�υ 2000.
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Αν�ι�τ& συ�&τηση της δηµ�τικ&ς αρ�&ς µε
τ�υς κατ�	κ�υς και τ�υς φ�ρε	ς της τ.κ. Πλα-
ταν��σας �γινε την Κυριακ& 4/3/2018 στην α	-
θ�υσα τ�υ συλλγ�υ π�υ ακ��στηκαν πρ�-
�λ&µατα, σκ�ψεις και απψεις και φυσικ�
π�λλ�ς πρ�τ�σεις. Jγινε µια π�λ� επ�ικ�δ�-
µητικ& συ�&τηση και η δηµ�τικ& αρ�& υπ�-
σ��θηκε την α!ι�λγηση των πι� π�νω και
συνεπ�ς κατ� τ�υ µ�τρ�υ τ�υ δυνατ�� την
πραγµατ�π�	ησ&  τ�υς. 

Τη συ�&τηση δι&υθυνε � πρεδρ�ς τ�υ δη-
µ�τικ�� συµ��υλ	�υ και υπε�θυν�ς π�λιτιστι-
κ�ν τ�υ δ&µ�υ Βαγγ�λης Γιωτπ�υλ�ς. Πα-
ρευρ�θησαν επ	σης η πρεδρ�ς της κ�ινωφε-
λ��ς επι�ε	ρησης και δηµ�τικ& σ�µ��υλ�ς
Mννα 5αλ�κ�στα και � αντιπρεδρ�ς-δηµ�-
τικς σ�µ��υλ�ς Ν	κ�ς Γ�ρ�ντας, πως και �
δηµ�τικς σ�µ��υλ�ς ∆ηµ&τρι�ς Τ�τσης.
Μετ� τ�υς κατ�	κ�υς τ� λγ� π&ρε � πρε-
δρ�ς Γ. Τρι�ντ�ς, � �π�	�ς αφ�� καλωσρισε
τ� δ&µαρ�� και τη δηµ�τικ& αρ�&, ευ�αρ	-
στησε τ� δ&µαρ�� και τ�υς αντιδηµ�ρ��υς
για τη συνεργασ	α την �π�	α θε�ρησε αρκε-
τ� καλ&. Κατπιν π&ρε τ� λγ� � �ωριανς
µας αντιδ&µαρ��ς ∆. Τσιλ�γι�ννης, � �π�	�ς
�κανε µια σ�ν�ψη για τ� τι υπ&ρ�ε και τ� τι
�γινε απ τ� 2011 �ως σ&µερα.

Για παρ�δειγµα, αν�φερε: υπ&ρ�ε πρ�λη-
µα µε τα τηλε�πτικ� καν�λια, πως και η
πλατε	α και � κεντρικς µας δρµ�ς πνιγταν

απ ��τα και σκ�υριασµ�ν�υς φρ��τες πα-
ρ�υσι���ντας �τσι µια �σ�ηµη εικνα τ�υ
�ωρι��. Jγιναν π�λλ�ς παρεµ��σεις, σ	γ�υ-
ρα �ρει���νται περισστερες αλλ� δεν µπ�-
ρε	 να αµφισ�ητ&σει κανε	ς τι παλε��υµε
και �ρισκµαστε σε π�λ� καλ �αθµ στα �ρ-
γα και γενικ� στην καθηµεριντητα και δ	-
ν�υµε πραγµατικ& µ��η �ι µν� στην Πλα-
ταν��σα αλλ� και σε λ� τ� ∆&µ�. ∆εν �η-
τ��µε επα	ν�υς, ��τε να µας �αριστε	τε,
απαιτ��µε µως να µας συγκρ	νετε γιατ	 πα-
λε��υµε σε καιρ��ς π�υ λ�ι γνωρ	�ετε δ�-
σκ�λ�υς και ���υµε τ� θ�ρρ�ς να σας κ�ιτ�-
!�υµε στα µ�τια. 4ι συνδηµτες, συν��ισε,
πρ�πει να γνωρ	��υν λα τα �ικ�ν�µικ� στ�ι-
�ε	α και λες τις �ρηµατ�δ�τικ�ς πηγ�ς µιας
δηµ�τικ&ς αρ�&ς, αλλ� και τις υπ��ρε�σεις
τ�υς αναλ��ντας µε αριθµ��ς λα τα �σ�δα
και τα �!�δα και τι αντιστ�ι�ε	 σε κ�θε τ.κ.  

Στη συν��εια, � αντιδ&µαρ��ς σε θ�µατα
καθηµεριντητας Ν. ΒαPτσης αναφ�ρθηκε
στις πρ�σπ�θειες της δηµ�τικ&ς αρ�&ς, τ�ν	-
��ντας τι σε �ναν δ&µ� µε τσες ιδιαιτερτη-
τες �ρισκµαστε σε ικαν�π�ιητικ �αθµ. Την
συν�λευση �κλεισε � δ&µαρ��ς, � π�ι�ς τνι-
σε τι η παρ��σα συ�&τηση &ταν εφ’ λης της
�λης και σε υψηλ επ	πεδ�, συγ�α	ρ�ντας
συγ�ρνως τις δ�� επι�ειρ&σεις της Πλατα-
ν��σας «4ιν�π�ιε	�-Κτ&µατα Ευδ�!	α» και
«Αιθ�ρια �λαια-Αφ�	 Κ	τσ�υ» π�υ κ�σµ��ν
και διαφηµ	��υν την Πλαταν��σα. Επ	σης ε	-
πε τι η περι��& µας �γινε τ�υριστικς πρ��-
ρισµς και πρ��τρεψε τ�υς κατ�	κ�υς να δ�υν
σαν επι�ε	ρηση τ� �λλειµµα της περι��&ς µας
π�υ ε	ναι τα καταλ�µατα. Η περι��& µας �ρ-
ν� µε τ� �ρν� αναπτ�σσεται σταδιακ� και
αυτ δεν ε	ναι τυ�α	� αλλ� µεθ�δικ& δ�υλει�
µε σ��αρτητα και υπευθυντητα της παρ��-
σας δηµ�τικ&ς αρ�&ς. Τ� 2018 και τ� 2019 θα
ε	ναι η πι� καθ�ριστικ�ς �ρ�νι�ς για τ� δ&µ�
Β. Τ��υµ�ρκων, κατ�λη!ε.

Τ�λ�ς, ανακ�ιν�θηκαν τα �ργα π�υ θα
πραγµατ�π�ιηθ��ν τ� 2018 και για τα �π�	α
��ει ε!ασφαλιστε	 η  �ρηµατ�δτησ& τ�υς.

1. Ασφαλτστρωση στην περι��& Μα�αλ�
και Μπ�υκρι, πρ�ϋπ�λ�γισµ�� 120.000 €, µε

�ρηµατ�δτηση απ τ� Υπ�υργε	� Εσωτερι-
κ�ν µε 100.000 € και τ�υ ∆. Β. Τ��υµ�ρκων
20.000 €.

2. Αντιπληµµυρικ τ.κ. Πλαταν��σας, πρ�-
ϋπ�λ�γισµ�� 48.000 €, µε �ρηµατ�δτηση
απ την Περιφ�ρεια Ηπε	ρ�υ.

3. Ασφαλτστρωση πρ�ς συν�ικισµ Λ�γ-
γ�, πρ�ϋπ�λ�γισµ��  30.000 €, µε �ρηµατ�δ-
τηση απ την Περιφ�ρεια Ηπε	ρ�υ.

4. Κατασκευ& γηπ�δ�υ 565 καθ�ς και γη-
π�δ�υ µπ�σκετ, πρ�ϋπ�λ�γισµ��  72.000 €, µε
�ρηµατ�δτηση απ την Περιφ�ρεια Ηπε	-
ρ�υµε 42.000 € και τ�υ ∆. Β. Τ��υµ�ρκων µε
30.000 €.

5. Επισκευ& µ�ν�πατι�ν, πρ�ϋπ�λ�γισµ��
60.000 €, µε �ρηµατ�δτηση απ την Περιφ�-
ρεια Ηπε	ρ�υ µε 40.000 €, και τ�υ ∆. Β. Τ��υ-
µ�ρκων µε 20.000 €.

6. Mρση καταπτ�σεων και γενικ�ν �ηµι�ν
απ θε�µην	ες, πρ�ϋπ�λ�γισµ�� 15.000 €, µε
�ρηµατ�δτηση απ την Περιφ�ρεια Ηπε	-
ρ�υ.

7. Πιστ�π�	ηση παιδικ&ς �αρ�ς τ. κ. Πλα-
ταν��σας περ	π�υ της τ�!εως των 20.000 €, η
µελ�τη της �π�	ας �ρ	σκεται σε ε!�λι!η, µε
�ρηµατ�δτηση απ τ� Υπ�υργε	� Εσωτερι-
κ�ν.

8. Ανα�ητε	ται πηγ& �ρηµατ�δτησης, π�υ
σ�ντ�µα θα �ρεθε	, για την κατασκευ& δε!α-
µεν&ς και αντλι�στασ	�υ �τσι �στε να λυθε	
τ� πρ�ληµα υδρ�δτησης των σπιτι�ν π�υ
�ρ	σκ�νται �νω της πλατε	ας και τ�υ κεντρι-
κ�� δρµ�υ. Αλλαγ& περ	π�υ 700 µ. δικτ��υ
�δρευσης σε κατ�λισθα	ν�υσα περι��&. Η µε-
λ�τη, της τ�!εως των 65.000 €, �ρ	σκεται σε
ε!�λι!η. 

Τα παραπ�νω �ργα ε	ναι συν�λικ�� πρ�ϋ-
π�λ�γισµ�� 430.000 €.

∆ια����ντας και αναλ��ντας τ� τε�νικ
πργραµµα τ�υ ∆. Β. Τ��υµ�ρκων, διαπιστ�-
ν�υµε τι µια πληθ�ρα �ργων απ τ� Μ�ν�λ	-
θι �ως τ� Ελληνικ, σε λη τη ∆. Ε. Τ��υµ�ρ-
κων, στη ∆. Ε. Πραµ�ντων, αλλ� και στα �λα-
����ρια θα λ���υν ��ρα τ� 2018 σε λ� τ�
δ&µ�. Mρα µιλ�µε για �να δ&µ�-εργ�τ�!ι�.
«Απαιτ��µε να µας συγκρ	νετε», ε	πε � αντι-
δ&µαρ��ς και µ�λλ�ν ε	�ε δ	κι�.

Jνα µεγ�λ� µπρ��� στ� δ&µαρ��!

∆ΗΜ#Σ Β#ΡΕΙΩΝ Τ'#ΥΜEΡΚΩΝ

Σηµαντικ( και µεγ(λα *ργα  τ� 2018

∆ΗΜΗΤΡΙ�Σ ΠΑΠΑΝΙΚ�ΛΑ�Υ 
100 #ρ$νια απ$ τη γ'ννηση,
τ�υ διακεκριµ'ν�υ µ�υσ�υργ��

Τ�υ Θωµ Ταµ�κ�υ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τριµηνια�α �κδ�ση

Ι∆Ι=ΚΤΗΣΙΑ

Συλλ�γ�υ Πλαταν��σας Ιωανν�νων,
Σ#µ�υ 31-33, 104 39 Αθ%να
Τηλ./Fax: 210.88.33761

Web: www.syllogosplatanousas.gr
Email: info@syllogosplatanousas.gr

ΕΚ∆=ΤΗΣ

Ευαγγελ�α Κωσταγι(ργ�υ
(� εκ#στ�τε Πρ�εδρ�ς σ�µ*ωνα µε τ� ν�µ�)

Τηλ: 698.294.2905

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆=ΣΗΣ
Κ(στας Ν. Μπατσ%ς

Τηλ.: 697.285.9999, 6977.32.4848
210.3241.137

E-mail: mpatsiskostas@hotmail.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡ=ΠΗ
Αλ<=ης Κατερ�νης

Ευαγγελ�α Κωσταγι(ργ�υ 
Κ(στας Ν. Μπατσ%ς

Φ(της Α. Παρασκευ�π�υλ�ς

ΣYN∆POMEΣ
1. Mε Tα#υδρ�µικ�  Eπιταγ�

K(στας Mπατσ%ς
Πανηπειρωτικ% Συν�µ�σπ�νδ�α Eλλ#δ�ς

Kλεισθ<ν�υς 15, 105 52 Aθ%να 

2. Mε κατθεση
TPAΠEZA ALPHA BANK

Aριθµ. Λ�γ/σµ��: 260 00 2002 001724
IBAN: GR79 0140 2600 2600 0200 2001 724

BIC: CRBAGRAA

ΕΚ∆=ΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Γρα*ικ<ς Τ<@νες ΑΒΕΛ, 210 9711877

Μενελ#�υ 2, 16346 Ηλι��π�λη

Απ$ τη συντακτικ� επιτρ�π�
Τα απ�στελλ�µενα κε�µενα δεν πρ<πει 
να υπερDα�ν�υν τις 500 λ<=εις και να 

απ�στ<λλ�νται στη
διε�θυνση τ�υ συλλ�γ�υ σε

ηλεκτρ�νικ% µ�ρ*% στ� 
info@syllogosplatanousas.gr

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΡ#ΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (19�ς  αι.)

Στη δι�ρκεια της Επαν�στασης τ�υ
1821 σηµει�θηκαν µετακιν&σεις ελληνι-
κ�ν πληθυσµ�ν απ δι�φ�ρα µ�ρη της
4θωµανικ&ς Αυτ�κρατ�ρ	ας πρ�ς την
επαναστατηµ�νη Ελλ�δα. 4ι �µαδικ�ς αυ-
τ�ς µεταναστε�σεις, µπ�ρ��ν να θεωρη-
θ��ν αφετηρ	α τ�υ πρ�σφυγικ�� �ητ&µα-
τ�ς. Τ� πρ�σφυγικ ρε�µα απ την ηπει-
ρωτικ& ��ρα και τ� Αιγα	� υπ&ρ!ε συν�-
πεια της απ�τυ�	ας τ�υ απελευθερωτικ��
κιν&µατ�ς στις περι���ς αυτ�ς.

Τ� πρ�σφυγικ ρε�µα απ τις �ρειες
ελληνικ�ς επαρ�	ες, Θεσσαλ	α, Μακεδ�-
ν	α, �πειρ� !εκ	νησε σ�εδν ταυτ�ρ�να
µε τ� µεταναστευτικ ρε�µα απ τη Μικρ�
Ασ	α. Συνε�	στηκε µως και κατ� τ� δε�-
τερ� �τ�ς της Επαν�στασης πρ�ς δ�� κυ-
ρ	ως κατευθ�νσεις: α) απ τη Θεσσαλ	α
και τη Μακεδ�ν	α πρ�ς τις Βρειες Σπ�-
ρ�δες και απ την �πειρ� και τα Mγραφα
πρ�ς τη ∆υτικ& Στερε� και ειδικτερα τ�
Μεσ�λγγι.

Μεγ�λα κ�µατα πρ�σφ�γων απ την
�πειρ� κατευθ�νθηκαν στη ∆υτικ& Στε-
ρε� για να απ�φ�γ�υν τα τ�υρκικ� αντ	-
π�ινα µετ� την καταστ�λ& τ�υ κιν&µατ�ς,
τ� καλ�κα	ρι τ�υ 1821. Πλ&θη συν�ρρευ-
σαν στ� Μεσ�λγγι. Στις αρ��ς τ�υ 1823
κατ�φτασαν Σ�υλι�τες µ�σω των Ι�ν	ων
Ν&σων, µετ� τη λ�ση της π�λι�ρκ	ας τ�υ
Σ�υλ	�υ.  

Στην πρωτε��υσα τ�υ επαναστατηµ�-
ν�υ �θν�υς, τ� Να�πλι�, �ικ�δ�µ&θηκε !ε-
�ωριστς πρ�σφυγικς συν�ικισµς, η
Πρν�ια.  Ε	ναι �αρακτηριστικ τι τ�
1825 τ� Να�πλι� ε	�ε 15.828 κατ�	κ�υς.
Απ’ αυτ��ς �ι 291 εµφαν	��νται ως Ηπει-
ρωτικ&ς καταγωγ&ς (Κ. Κµης, «Πρ�σφυ-
γικ�ς µετακιν&σεις», στ� Ιστ�ρ	α τ�υ Ν��υ
Ελληνισµ��, τ. 3, Αθ&να, 2003, σ. 243). 

Η �ριστικ�π�	ηση των συνρων τ�υ
πρ�τ�υ ελληνικ�� κρ�τ�υς στη γραµµ&
Αµ�ρακικ�� – Παγασητικ�� κλπ�υ πρ�-
κ�λεσε ν�α πρ�σφυγικ� ρε�µατα απ τις
περι���ς π�υ �µειναν �!ω απ αυτ. Kσ�ν
αφ�ρ� στην �πειρ� �ι περισστερ�ι πρ-
σφυγες πρ��ρ��νταν κυρ	ως απ τ� Σ��λι
και απ τα �ρειν� της Mρτας (Τ��υµ�ρκα
–Ραδ��	�ι). Η Αιτωλ�-ακαρναν	α δ��τηκε
τα µεγαλ�τερα πρ�σφυγικ� κ�µατα απ
την �πειρ� ως �µεσα γειτνι���υσα πρ�ς
αυτ&ν. 4ι Ηπειρ�τες πρσφυγες εγκατα-
στ�θηκαν κυρ	ως στ� Μεσ�λγγι αλλ� και
στη Να�πακτ� (�λ. Κ�στας Κµης, Ιστ�ρι-
κ� - δηµ�γραφικ�. Μελ�τες Ιστ�ρ	ας και
Ιστ�ρικ&ς δηµ�γραφ	ας τ�υ ελληνικ�� ��-
ρ�υ, Αθ&να 1999 και ∆ι�ν. Μιτ�κης
«Επ�	κηση Ηπειρωτ�ν στην Αιτωλ	α»,
Ναυπακτιακ�, τ. 4, 1988-1989, σ. 65-231).

6ωρι�, πως η Φλωρι�δα και � Στ�ν�ς
τ�υ Β�λτ�υ, η Νε�π�λη τ�υ Αγριν	�υ µε
τ�υς συν�ικισµ��ς ΤριανταPκα και Ρ�υσ-
σεPκα, αλλ� και �λκληρες συν�ικ	ες της
Ναυπ�κτ�υ κατ�ικ&θηκαν απ Ηπειρ�τες
πρσφυγες. 4ι π�λεµ��αρε	ς Σ�υλι�τες
δεν &ταν ιδια	τερα επιθυµητ�	 στ�υς ντ-
πι�υς. Jτσι, πρ�τ�� εγκατασταθ��ν στ�
5απ�ντι και τη Να�πακτ� της Αιτωλ	ας,
ναυ�γησαν σ��δια εγκατ�στασ&ς τ�υς
στην Π�λ�, την Κυλλ&νη της Ηλε	ας και
τ� Αντ	ρρι� ε!αιτ	ας αντιδρ�σεων των γη-
γεν�ν πληθυσµ�ν (Ν. Ανδρι�της, «Τ�
πρ�σφυγικ �&τηµα στην Ελλ�δα 1891-
1930», στ� θ�µατα Νε�ελληνικ&ς Ιστ�ρ	ας,
Αθ&να 2006, σ. 118-119, σ. 131). 

Για τις πρ�σφυγικ�ς αυτ�ς µετακιν&σεις
�ι ιστ�ρικ�ς πηγ�ς ε	ναι π�λ� περι�ρισµ�-
νες, γιατ	 �ι ιστ�ρι�γρ�φ�ι και �ι περιη-
γητ�ς της επ��&ς ασ��λ&θηκαν κυρ	ως µε
τα π�λιτικ� και στρατιωτικ� γεγ�ντα τ�υ
Αγ�να. Η σηµασ	α τ�υς µως &ταν π�λ�-
πλευρη: διαµρφωσαν τ� δηµ�γραφικ
��ρτη της ανε!�ρτητης Ελλ�δας και συνε-
τ�λεσαν στη γνωριµ	α και την πνευµατικ&
αλληλεπ	δραση των Ελλ&νων µετα!� τ�υς
επιτα��ν�ντας τη διαδικασ	α συγκ�ντρω-
σης και συγ��νευσης των ελληνικ�ν πλη-
θυσµ�ν στην ν�α ανε!�ρτητη Ελλ�δα.

* Φιλ6λ�γ�ς – Ιστ�ρικ6ς

Τ�υ ∆ρ Φ�τη Παρασκευ$π�υλ�υ*

Μεγ(λη και �υσιαστικ� η ;ρηµατ�δ6-
τηση απ6 την Περιφ*ρεια Ηπε	ρ�υ και
ειδικ( για την Πλαταν�=σα
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Αθ�να

Καµπλης  Στρ�τ�ς                                20 

Κ��µπ�υ Βασιλικ&                   20

5αρκ�δα ∆&µητρα                            50 

Μαργ�νης  Αθαν�σι�ς                            20

Στεργ	�υ  Λεων	δας                              20

Φ��κα  Μαρ	α                                     10

Τσιλ�γι�ννης Πα�λ�ς               20

Μπατσ& Κ	τσα                      10

Κωσταγι�ργ�υ Ευτυ�	α             20

Κωσταγι�ργ�ς Ηρακλ&ς           20

Μ�ν�ς Σπ�ρ�ς                          10

Γρ�ππας Ευστ�θι�ς                  20

Κ�λι�φ��κα Γεωργ	α             20

Γκ�τ�ι�ς Νικλα�ς               10

Γαλανπ�υλ�ς Γε�ργι�ς         10

Τρι�ντ�ς ∆ηµ&τρι�ς                  20

Πρ�ντ�ας  Ιω�ννης                              10

Σερµ�α   6ριστ	να                                       20

Καρρ� Σταυρ��λα                15

6&ρα Παρθεν	α                    10

6&ρας Ηλ	ας                    30

Μπατσ& Ανθ��λα                           10

?ρτα

Παπαγεωργ	�υ Ν	κ�ς             30

Γι(ννενα

Παπαγι�ννη Σταυρ��λα            15 

Μπεν�κ�υ Ανδρ�µ��η                10

Ιθ(κη

∆ελαπρτα Γεωργ	α                 20

Πλαταν�=σα

Κ�υτσς Α�ιλ�ας                  20

Λ(ππα

Μαντ���τσ�ς Βασ	λει�ς         15

Πρ*@εα

Λ�ρ�ντ��ς 6ρ&στ�ς                                    20

KK√√ππ¡¡øø¡¡ππ∫∫∞∞

ΣΥΝ∆Ρ=ΜΕΣ

Με επιτυ�	α διε!&�θη και φ�-
τ�ς η ετ&σια εκδ&λωση κ�π&ς της
π	τας τ�υ συλλγ�υ µας Πλατα-
ν��σας Ιωανν	νων η «Αγ	α Πα-
ρασκευ&» π�υ πραγµατ�π�ι&θη-
κε σε κ�ντρ� διασκ�δασης στ�
Περιστ�ρι Αττικ&ς, στις 4 Φε-
�ρ�υαρ	�υ.

Μ�λη και φ	λ�ι πλαισ	ωσαν τ�
δι�ικητικ συµ���λι� τ�υ συλλ-
γ�υ µας στην πραγµατ�π�	ηση
της εκδ&λωσης πρ�σερ�µεν�ι
µα�ικ�, γεµ	��ντας την α	θ�υσα
ανταµ�µατ�ς.

Η συµµετ��& τ�υς υπ&ρ!ε συ-
γκινητικ&, παρ� τα σηµαντικ� �ι-
κ�ν�µικ� και κ�ινωνικ� πρ��λ&-
µατα π�υ αντιµετωπ	��υµε, αλλ�
και τ�υς π�λλ��ς θαν�τ�υς φ	-
λων, γνωστ�ν πατριωτ�ν π�υ
επ&λθαν κατ� τ� παρελθν �τ�ς.

Η πρεδρ�ς τ�υ δι�ικητικ��
συµ��υλ	�υ τ�υ συλλγ�υ µας κ.
Ευαγγελ	α Κωσταγι�ργ�υ, συνε-
πικ�ρ��µενη απ µ�λη τ�υ καλ�-
σ�ρισαν τ�υς πρ�σελθντες συ-
µπατρι�τες µας ευ�αριστ�ντας
τ�υς για τ� δυναµικ «παρ�ν»
π�υ �δωσαν στην εκδ&λωση και
τ�υς κ�λεσε να πυκν�σ�υν τις τ�-
!εις τ�υ, να τ�ν ενδυναµ�σ�υν
και να στηρ	!�υν κ�θε πρ�σπ�-
θει� τ�υ πρ�κειµ�ν�υ να τ�ν κρα-
τ&σ�υν �ωνταν, να στηρ	!�υν
την �κδ�ση της εφηµερ	δας και
να συµµετ�σ��υν µα�ικ� στη γε-
νικ& συν�λευση, π�υ θα πραγµα-
τ�π�ιηθε	 στις 22 Απριλ	�υ στα
γραφε	α τ�υ συλλγ�υ µας, να θ�-
σ�υν υπ�ψηφιτητα εκλ�γ&ς
τ�υς στ� ν�� δι�ικητικ συµ���-
λι�, συµ��λλ�ντας στην αναν�ω-
ση και συν��ιση της �παρ!&ς τ�υ,
τσ� αναγκα	α στις στεν��ωρες
µ�ρες π�υ �ι�ν�υµε, στην περαι-
τ�ρω σ�σφι!η των σ��σεων λων
των απ�δ&µων µας µε την πα-
τρ�α γη και τ�υς ηρωικ��ς συ-
µπατρι�τες µας π�υ παραµ�ν�υν

σ´ αυτ&ν, γερ� ρι�ωµ�ν�ι στα &θη,
�θιµα, την ιστ�ρ	α και διαι�νιση
τ�υ �ωρι�� µας.

Μετ� την κ�π& της π	τας ακ�-
λ��θησε τ� καθιερωµ�ν� τσι-
µπ��σι µε φαγ�πτι και τη συ-
ντρ�φι� παραδ�σιακ�ν &�ων,

στ	�ων και ρυθµ�ν απ την �ρ�&-
στρα τ�υ Απστ�λ�υ Μετσ��	τη. 

Τ� γλ�ντι και � ��ρς !εκ	νη-
σαν µε τ� ��ρευτικ τµ&µα τ�υ
συλλγ�υ µας π�υ �ηµ�τισε σε
ηπειρ�τικα παραδ�σιακ� ακ��-
σµατα.

Ιδια	τερη α	σθηση πρ�κ�λεσαν
τα εικαστικ� παραδ�σιακ� δρ�-
µενα µε θ�µατα την παρ�δ�ση
της ν�φης και τα παι�νιδ	σµατα
τ�υ καλατ�&, π�υ παρ�υσι�στη-
καν συν�δε	α τ�υ ��ρευτικ�� µας
και τα �π�	α απ�σπασαν τα θερ-
µτερα  των �ειρ�κρ�τηµ�των. 

Τ� συνε�ι�µεν� γλ�ντι ως τις
πρ�τες πρωιν�ς �ρες τ	µησαν µε
την παρ�υσ	α τ�υς στην π	στα �ι
πλε	στ�ι των παρευρισκ�µ�νων.

Την εκδ&λωση τ	µησαν µε την
παρ�υσ	α τ�υς � δ&µαρ��ς Β�-
ρε	ων Τ��υµ�ρκων κ. Γι�ννης Σε-
ντελ�ς µε τη σ��υγ τ�υ, � πρε-
δρ�ς τ�υ Μ�ρφωτικ�� και Π�λι-
τιστικ�� Συλλγ�υ Πλαταν��σας
κ. Γρηγρης Κωσταγι�ργ�ς, µε
µ�λη τ�υ δι�ικητικ�� συµ��υλ	-
�υ,  � πρεδρ�ς της 4µ�σπ�νδ	ας
Τ��υµερκιωτ�ν κ. 6ρ&στ�ς Λα-
ναρ�ς και τ� µ�λ�ς κ. 6ρ&στ�ς
Γκατ�γιας.

Και τ�υ �ρ	ν�υ. 

Γ'ννηση
Στα Γι�ννενα � Γι�ννης και η Mντ�ελα Τσιρ�γι�ν-
νη απ�κτησαν αγ�ρ�κι.

Τα  Ηπειρ�τικα Ν�α ε���νται
να τ�υς ��σει τ� νε�γ�ννητ�.

Γµ�ς
Στ� Παρ	σι παντρε�τηκε η Ευαγγελ	α Α�. Μπα-
τσ& µε τ�ν Gabriel Bosquain.

Τα  Ηπειρ�τικα Ν�α ε���νται 
$��ν ανθ!σπαρτ�ν.

Θνατ�ι
Στην Αθ&να απε�	ωσε η 6ρυσ��λα Κ. Νταρα-
γι�ννη (και η κηδε�α της �γινε στη Πλαταν��σα).

Στα Γι�ννενα απε�	ωσε η 6ριστ	να Αντ�νη Ανα-
γν�στ�υ.

Στ� Τ�ρ	ν� της Ιταλ	ας απε�	ωσε η Ελ�νη Ν. Πα-
πανικ�λ��υ (και η κηδε�α της �γινε στ� Σ��λι Κ�-
ρινθ�ας).

Στην Αθ&να απε�	ωσε η 6αρ	κλεια Κ. Ν�σι�υ
(και η κηδε�α της �γινε στη ∆αφνωτ� �ρτας).

Στη Θεσσαλ�ν	κη απε�	ωσε � καθηγητ&ς τ�υ
Α.Π.Θ.  Πα�λ�ς Ε. Παντα�&ς απ τ� Μ�ν�λ	δι.

Στην Αθ&να απε�	ωσε � Κ�στας ∆. Τ�	µας.

Στα Γι�ννενα απε�	ωσε η Μαρ	α Ν. Τρι�ν�υ (και
η κηδε�α της �γινε στην Πλαταν��σα).

Στν Π�ργ� απε�	ωσε η Ελ�νη Ι. Παρασκευ�,  κ-
ρη τ�υ Γ. Νταλ	τσα.

Στα Γι�ννενα απε�	ωσε η Γιανν��λα Β. Πα	δαρ�υ
(και η κηδε�α της �γινε στη ∆αφνωτ� �ρτας).

Στ� Μ�ν�λ	θι απε�	ωσε η Γεωργ	α Ι. Πλιακ�π�-
ν�υ.

Στην Αθ&να απε�	ωσε η Αθην� Κ. Σερµ�α.

Τα Ηπειρ�τικα Ν�α εκ
ρ���υν 
θερµ� συλλυπητ�ρια στ�υς �ικε��υς τ�υς.

#ι Πλαταν�υσι�τες στα δ=σκ�λα φα	ν�νται

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Αγαπητ�	 συγ�ωριαν�	, φ	λες και φ	λ�ι τ�υ συλλγ�υ, θ�-

λ�υµε να σας ενηµερ�σ�υµε για τις �ικ�ν�µικ�ς δυσκ�λ	ες
π�υ αντιµετωπ	�ει � σ�λλ�γς µας σ�ν αφ�ρ� την �κδ�ση
της εφηµερ	δας Ηπειρωτικ! Ν�α.

Τ� ετ&σι� κστ�ς �κδ�σης αν�ρ�εται στ� �ψ�ς των 3.000 €. 
Αν αναλ�γιστε	 κανε	ς την �ικ�ν�µικ& κρ	ση π�υ ���µε,

τις επιπτ�σεις π�υ ��ει και ταυτ�ρ�να τα δυσαν�λ�γα µε
τ� παραπ�νω π�σ �σ�δα τ�υ συλλγ�υ µας, µπ�ρε	 να φα-
νταστε	 τις δυσκ�λ	ες. 

Για να µπ�ρ��µε να συνε�	σ�υµε να εκδ	δ�υµε την εφηµε-
ρ	δα, παρακαλ��µε θερµ� λα τα µ�λη µας, να απ�στε	λ�υν
την ετ&σια συνδρ�µ& π�υ αν�ρ�εται στ� π�σ των 10 ευρ�
και αφ�ρ� απ�κλειστικ� την συνδρ�µ& για τα Ηπειρωτικ!
Ν�α.

( Βλ�πε σελ. 2, ταυτ	τητα).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τ� ∆ι�ικητικ Συµ���λι� τ�υ Συλλγ�υ Πλαταν��σας

Ιωανν	νων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» καλε	 τα µ�λη τ�υ σε

Τακτικ& Γενικ& Συν�λευση την 22η Απριλ	�υ 2018, ηµ�ρα

Κυριακ� και �ρα 11:30 στα γραφε	α τ�υ Συλλγ�υ (Σ�µ�υ

31-33) Αθ&να, µε θ�µατα ηµερ&σιας δι�τα!ης:

1. Aπ�λ�γισµς πεπραγµ�νων

2. Ταµειακς απ�λ�γισµς 

3. Jκθεση Ε!ελεγκτικ&ς Επιτρ�π&ς

4. Jγκριση πεπραγµ�νων

5. Εκλ�γ& ∆ι�ικητικ�� Συµ��υλ	�υ

Kσ�ι επιθυµ��ν να θ�σ�υν υπ�ψηφιτητα για τ� ν�� ∆ι-

�ικητικ Συµ���λι� πρ�πει να δηλ�σ�υν εγγρ�φως την

υπ�ψηφιτητ� τ�υς στ� υφιστ�µεν� ∆ι�ικητικ Συµ���-

λι� �ως την 19η Απριλ	�υ 2018, ηµ�ρα Π�µπτη και �ρα

18.00-21.00, στα γραφε	α τ�υ Συλλγ�υ.

∆ωρε εις µν�µην 
Στη µν%µη της π�λυλατρεµ<νης τ�υ µητ<ρας
Παρασκευ%ς ΤF�υD#ρα - Γαλι#νδρα και της
γλυκει#ς «µητερ��λας» τ�υ Π�πης Μα-
τσ��κα - Gα@αρ%, � Hαρ#λαµπ�ς Γαλι#ν-
δρας - Αρτιν�ς πρ�σ<*ερε 100 ευρ( για την
απρ�σκ�πτη <κδ�ση της ε*ηµερ�δας µας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδ% �ρισµ<ν�ι αναγν(στες της ε*ηµερ�δας µας διαµαρ-
τυρ%θηκαν πως δεν την λαµD#ν�υν πλ<�ν, τ�υς πληρ�*�-
ρ��µε πως η απ�στ�λ% αυτ%ς διακ�πτεται αυτ�µ#τως απ� τ�
ηλεκτρ�νικ� σ�στηµα συνδρ�µητ(ν �σων δεν <@�υν καταD#λ-
λει τη συνδρ�µ% τ�υς µετ# την παρ<λευση δ�� ετ(ν.

ΕΥΡΩ
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Αδι��ατ�ς καθ	σταται απ κατ�λισθ&σεις
π�υ σηµει�ν�νται µετ� απ κ�θε ισ�υρ&

νερ�π�ντ& �  επαρ�ιακς δρµ�ς Mρτας – Γ�-
φυρα Πλ�κας, στα ∆ηµ�τικ� ∆ιαµερ	σµατα
Σκ��πας και ∆αφνωτ&ς τ�υ ∆&µ�υ Αρτα	ων.

Αν και �µεσ� καθ&κ�ν της Περιφερειακ&ς
Εντητας Mρτας ε	ναι η απ�κατ�σταση τ�υ
�δικ�� δικτ��υ, για να ���υν την αυτ�νητη
πρσ�αση �ι κ�τ�ικ�ι της  περι��&ς των
Τ��υµ�ρκων και παρ� τις �ντ�νες διαµαρτυ-
ρ	ες τ�υς γι´ αυτ, �ι �νθρωπ�ι της Π.Ε.
Mρτας, �ι µν� κωφε��υν, αλλ� δεν φρ�ντ	-
��υν να ενηµερ�ν�υν τ�υς κατ�	κ�υς και
τ�υς διερ�µεν�υς επισκ�πτες για τ� κλε	σι-
µ� τ�υ δρµ�υ µ�σω των Μ�σων Μα�ικ&ς
Ενηµ�ρωσης. Αλλ� ��τε φρ�ντ	��υν για την
τ�π�θ�τηση  πινακ	δων  �δικ&ς σ&µανσης
π�υ να δε	�νει τι  δρµ�ς δεν ε	ναι πρ�-
σ��σιµ�ς, µε απ�τ�λεσµα αρκετ�	 �δηγ�	 να
ταλαιπωρ��νται και να αναγκ���νται να συ-

νε�	σ�υν τ� τα!	δι τ�υς απ τη Γ�φυρα
Τ�αρρ&.

∆υστυ��ς η Π.Ε. Mρτας δεν ακ�λ��θησε
τ� παρ�δειγµα της Π.Ε. Ιωανν	νων η �π�	α
σε πρσφατη κατ�λ	σθηση τ�π�θ�τησε πινα-
κ	δα στ� ∆.∆. Μ�ν�λιθ	�υ π�υ �δει�νε τι �
δρµ�ς µετ� τ� ∆.∆. Πλαταν��σας για την
Mρτα ε	ναι κλειστς. Επιπλ��ν ανταπ�κρ	-
θηκε �µεσα απ�στ�λλ�ντας τε�νικ��ς και
µη�αν&µατα �δικ�ν �ργων πρ�ς απ�κατ�-
σταση της �δικ&ς πρσ�ασης. 

Τ� πρ�ληµα ε	ναι σ��αρ, γιατ	 16 �ωρι�
των Τ��υµ�ρκων απ�κλε	�νται µε την παρα-
µικρ&  µπρα και επειδ& σε λ	γες µ�ρες �ρ��-
νται γι�ρτ�ς, επι��λλεται η Π.Ε. Mρτας να
φρ�ντ	σει �στε �ι απδηµ�ι π�υ θα πρ�-
γραµµατ	σ�υν να επισκεφθ��ν τα �ωρι�
τ�υς να µην ταλαιπωρηθ��ν. 

Αυτ�νητη ε	ναι η παρ�µ�αση τ�υ Περι-
φερει�ρ�η Ηπε	ρ�υ κ. Αλ�!ανδρ�υ Κα�ρι-
µ�νη, π�υ ��ει απ�δε	!ει µεγ�λη ευαισθησ	α
για παρµ�ια πρ�ληµα.

Σελ�δα 4                                                                                                                                                                                                       Ιαν�υρι�ς Φε�ρ�υρι�ς Μρτι�ς 2018 

∆=σ@ατ�ς � δρ6µ�ς ?ρτας-Γ*φυρα Πλ(κας
Τ�υ Κ�στα Μπατσ�

Σε καλ6 δρ6µ� η αναστ�λωση 

Jνα π�γι� α	τηµα τ�υ ∆&µ�υ Κεντρικ�ν
Τ��υµ�ρκων πα	ρνει επιτ�λ�υς σ�ρκα και
�στ� �στερα απ την υπ�γραφ& πρ�γραµµα-
τικ&ς σ�µ�ασης µετα!� τ�υ Γενικ�� Γραµµα-
τ�α τ�υ Υπ�υργε	�υ Υπ�δ�µ�ν και Μεταφ�-
ρ�ν κ. Γι�ργ�υ ∆�δε και τ�υ ∆ηµ�ρ��υ κ.
Μαρ	ν�υ Γαρν�λη.

Πρκειται για τα �ργα �ελτ	ωσης και �ρ-
σης της επικινδυντητας της παρ�καµψης

Αθαµαν	�υ και �δικ�� �!�ν�ς Αθαµαν	�υ-
Θε�δωρι�νων και της �ρσης επικινδυντη-
τας τ�υ δρµ�υ Καταρρ�κτη-Β�υργαρελ	�υ.

Η δηµ�πρ�τηση των �ργων, συν�λικ��
�ψ�υς 17.850.000 ευρ�, ��ει &δη δρ�µ�λ�γη-
θε	, µε �ρηµατ�δτηση απ τ� πργραµµα
δηµ�σ	ων επενδ�σεων τ�υ Υπ�υργε	�υ Υπ�-
δ�µ�ν και Μεταφ�ρ�ν.

Επιτυ;	α της Αστυν�µ	ας στα Τ�υµ*ρκα

Επικ	νδυνη πρ�σπ*λαση 
Σωστ& υπ&ρ!ε η εν�ργεια της Περιφ�ρειας Ηπε	ρ�υ να �ελτι�σει πριν απ δ�� �ρνια

τη ∆ε�τερη Επαρ�ιακ& 4δ απ τ�ν κµ�� τ�υ Ελληνικ�� �ως την ε	σ�δ� στ� �ωρι Κα-
λ�ντ�ι. 4 δρµ�ς διαπλατ�νθηκε στα 7,50 µ�τρα και ασφαλτ�στρ�θηκε καθιστ�ντας τη
δι�λευση των ��ηµ�των ασφαλ& και συντ�µτερη.

Τα πρ��λ&µατα επικινδυντητας, µως, καιρ�φυλακτ��ν αν� π�σα στιγµ& στ� τµ&µα
απ Καλ�ντ�ι �ως τη διαστα�ρωση των Πηγαδι�ν και σε µ&κ�ς 3.400 µ�τρων. Απ τη δια-
στα�ρωση αυτ& θα δι�λθει � νε�δηµ�πρατηθε	ς δρµ�ς, κστ�υς 30 εκ. ευρ�, π�υ θα !εκι-
ν�ει απ τ�ν Κµ�� Τερ��υ και θα καταλ&γει στη Γ�φυρα Πλ�κας, συνδ��ντας τα Τ��υ-
µ�ρκα µε την Ινι� 4δ.

Ευελπιστ��µε πως � δραστ&ρι�ς Περιφερει�ρ�ης Ηπε	ρ�υ κ. Αλ�!ανδρ�ς Κα�ριµ�νης,
µε την ευαισθησ	α και την εργατικτητα π�υ τ�ν διακρ	νει, να µεριµν&σει και για τη �ελ-
τ	ωση και τ�υ τµ&µατ�ς αυτ��.

Κ.  Μπ.

?µεση �ταν η επ*µ@αση τ�υ Περιφερει(ρ;η 

Τι θα γ	νει;
4ι Τ��υµερκι�τες πως κι λ�ι �ι Ηπειρ�τες π�υ τ� ���υν �&σει, π�ν�σει και π�ικιλ�-

τρπως υµν&σει δεν θα πα�σ�υν στιγµ& να αγων	��νται µ��ρι την π�λυπθητη αναστ&-
λωσ& τ�υ. Η επαναφ�ρ� στην αρ�ικ& τ�υ µ�ρφ& απ�τελε	 γι’ αυτ��ς στ�	�ηµα �ω&ς.

Π�ρασαν τρ	α �ρνια απ τη µ�ρα (1η Φε�ρ�υαρ	�υ 2015) π�υ κατ�ρρευσε τ� «Ιστ�ρικ
Γεφ�ρι της Πλ�κας», τ� ψηλτερ� π�τριν� µ�ντ�!� γεφ�ρι των Βαλκαν	ων.

Τ� 1866 � πρωτ�µ�στ�ρας Κ�στας Μπ�κας, σε �ρ�νικ δι�στηµα ενς καλ�καιρι��
–µν�!– κατρθωσε να �λ�κληρ�σει τ� �ργ� αυτ.

Σ&µερα, η π�λιτε	α, εν� διαθ�τει �µπειρ�υς µη�ανικ��ς και τα πλ��ν ε!ελιγµ�να µ�σα,
δεν κατρθωσε ακµη να τ� αναστηλ�σει, αν και  ���υν εγκριθε	 απ τ� υπ�υργε	� Υπ�-
δ�µ�ν και Μεταφ�ρ�ν τα αν�λ�γα �ρηµατικ� π�σ�, π�υ αν�ρ��νται στα π�ντε εκατ�µµ�-
ρια ε!ακσιες �ιλι�δες ευρ�.

Κ. Μπ.

Η π�ρε	α των εργασι�ν
για την αναστ&λωση της γ�-
φυρας Πλ�κας, ε!ετ�στηκε
σε σ�σκεψη π�υ πραγµατ�-
π�ι&θηκε στ� Υπ�υργε	� Π�-
λιτισµ��, παρ�υσ	α της
Υπ�υργ�� κ. Λυδ	ας Κ�νιρ-
δ�υ, τ�υ Γ. Γ. Υπ�δ�µ�ν κ.
Γεωργ	�υ ∆�δε, τ�υ Περιφε-
ρει�ρ�η Ηπε	ρ�υ κ. Αλ�!αν-
δρ�υ Κα�ριµ�νη και εκπρ�-
σ�πων απ τη Γενικ& Γραµ-
µατε	α Νεωτ�ρων Μνηµε	ων,
τ�υ ΤΕΕ / Τµ&µα Ηπε	ρ�υ,
τ�υ Ε.Μ.Π. και τ�υ ∆&µ�υ
Β�ρε	ων Τ��υµ�ρκων. 

Kπως αν�φερε � Περιφε-
ρει�ρ�ης �ι εργασ	ες π�υ ε	-
�αν αναλ��ει �ι τ�πικ�	 φ�-
ρε	ς, παραδ	ν�νται πλ��ν στ�
Υπ�υργε	� �στε να µπ�ρ�σει
να !αναστηθε	 τ� γεφ�ρι της

Πλ�κας. «Θεωρ� - υπ�γρ�µ-
µισε - τι αυτ�ς �ι εν�ργειες
π�υ �γιναν, &ταν τ� �ασικ-
τερ� �ργ� για την αναστ&λω-
ση». Πρσθεσε δε τι ��ρη
στην �µεση παρ�µ�αση Περι-
φ�ρειας και των τ�πικ�ν φ�-
ρ�ων σ�θηκε τ� ∆υτικ ��-
θρ�, καθ�ς η µελ�τη ε	�ε πα-
ραδ�θε	 στις 12 4κτω�ρ	�υ
και �ι εργασ	ες �λ�κληρ�θη-
καν αρ��ς Ν�εµ�ρ	�υ, λ	γες
ηµ�ρες δηλαδ& πριν αρ�	-
σ�υν �ι ισ�υρ�ς �ρ���πτ�-
σεις. «Απ εδ� και π�ρα –συ-
ν��ισε � Περιφερει�ρ�ης– θα
αναλ��ει τ� Υπ�υργε	� Υπ�-
δ�µ�ν και ν�µ	��υµε τι κ�-
ναµε λα αυτ�, τα �π�	α πλ�-
�ν δ	ν�υν τ� δικα	ωµα να πι-
στε��υµε τι θα γ	νει πως
&ταν πρ�τα τ� γεφ�ρι». 

Τ�λ�ς ευ�αρ	στησε λ�υς
σ�ι εργ�στηκαν για τις �ως
τ�ρα εργασ	ες στη γ�φυρα
Πλ�κας: «Ιδια	τερα τ�ν κ.
Σµ�ρη, π�υ &ταν επικεφαλ&ς
σε αυτ& την �µ�δα, π�υ π&ρε
τις πρωτ���υλ	ες, και στα συ-
νεργε	α π�υ &ταν επ	 τπ�υ,
ε	τε αυτς &ταν � κ. Πλιακ�-
π�ν�ς ε	τε � κ. Αλ�!ης, και
επ	σης στην εταιρε	α π�υ µας
��&θησε µε τις ειδικ�ς γν�-
σεις π�υ παρε	�ε». 

Ανακ�	νωσε δε την πρθε-
σ& τ�υ να δι�ργανωθε	 ειδι-
κ& τελετ& για αυτ��ς, κατ�
την �π�	α θα παρ�υσιαστ��ν
και �ι εργασ	ες π�υ �γιναν
στα δ�� �ρνια για να στηθε	
τ� γεφ�ρι. 

Κ. Μπ.

#δικ( *ργα στα Κεντρικ( Τ�υµ*ρκα

Ν�α µεγ�λη επιτυ�	α της �µ�δας των
αστυν�µικ�ν τ�υ τµ&µατ�ς Β�ρε	ων Τ��υ-
µ�ρκων, υπ την καθ�δ&γηση τ�υ δι�ικητ&
τ�υς Βασ	λη Σπ�ρ�υ.

4ι αστυν�µικ�	 τ�υ τµ&µατ�ς Πραµ�ντων
σε συνεργασ	α µε τ�υς συναδ�λφ�υς τ�υς
απ τ� ∆&µ� Κεντρικ�ν Τ��υµ�ρκων κατ�-
φεραν τ� τελευτα	� δι�στηµα να συλλ���υν
�τ�µα π�υ διακιν��σαν ναρκωτικ� στην πε-
ρι��& των Τ��υµ�ρκων. Επ	σης ε!ι�νι�στη-
καν και αρκετ�ς περιπτ�σεις κλ�π�ν, κα-
θ�ς και παρ�ν�µη συλλ�γ& ��τ�νων.

Τ� πρ�ην αστυν�µικ τµ&µα Πραµ�ντων
ε	�ε στην δι�θεσ& τ�υ 7 αστυν�µικ��ς, εν�

τ�ρα κατπιν ενεργει�ν τ�υ Αρ�ηγ�� της
Αστυν�µ	ας συµπατρι�της µας κ. Κωνστα-
ντ	ν�υ Τσ�υ��λα αυ!&θηκαν σε 24.

Τα µ�σα π�υ διαθ�τ�υν ε	ναι 3 αυτ�κ	νη-
τα, εκ των �π�	ων τ� �να ε	ναι σε πλ&ρη
δι�λυση.

Παρ� τις δυσκ�λ	ες και τα λιγ�στ� µ�σα
π�υ διαθ�τ�υν καταφ�ρν�υν να πρ�στατε�-
�υν τ�υς π�λ	τες.

Jτσι δηµι�υργε	ται τ� α	σθηµα ασφ�λει-
ας στ�υς κατ�	κ�υς των απ�µακρυσµ�νων
αυτ�ν περι���ν.

Κ.  Μπ.

Μ�λ�ντι π�λλ�ς φ�ρ�ς π�τε επιση-
µα	ν�υµε µεγ�λα πρ��λ&µατα π�υ απαι-
τ��ν �µεσες λ�σεις, πως κ�ναµε πρσφα-
τα για την επικινδυντητα της �δ�� απ
Κ�υτσελι �ως 6ΥΤΑ Ελληνικ��, ε	�αµε
την α	σθηση τι ε	µαστε «φων& ���ντων
εν τη ερ&µω». Ευτυ��ς διαψευστ&καµε.
Γι’ αυτ θ�λ�υµε να απευθ�ν�υµε ειλικρι-
ν& συγ�αρητ&ρια στην Περιφ�ρεια Ηπε	-

ρ�υ και πρ�σωπικ� στ�ν Περιφερει�ρ�η
κ. Αλ�!ανδρ� Κα�ριµ�νη � �π�	�ς εν�κρι-
νε �µεσα τ� π�σ των 15.000 ευρ�, κινητ�-
π�ι�ντας παρ�λληλα  τ�υς αρµδι�υς των
τε�νικ�ν  υπηρεσι�ν της Περιφ�ρειας, �ι
�π�	�ι µε τα αναγκα	α µη�αν&µατα
�σπευσαν και πρ���ρησαν στην επ	λυση
τ�υ πρ��λ&µατ�ς. 

Κ. Μπ. 


