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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα της Άρτας
Περίοδος Β΄ - Αριθμός φύλλου 882

της εβδομάδας

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

1,00 ευρω

«Κοντούλα
λεμονιά»
με πρωτοχορευτή
τον Χρήστο
Σπίρτζη σελ. 8

www.taxydromosartas.gr

Πρώτη Σελίδα
Γ

ΑΡΘΡΟ της Δρ. Παρασκευή Σακκά,
νευρολόγου - ψυχιάτρου, προέδρου
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και
προέδρου Εθνικού Παρατηρητηρίου
για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Το «ΟΧΙ»

ιορτάσαμε και φέτος το
«ΟΧΙ» και την Αντίσταση
του Ελληνικού λαού κατά του
εισβολέα - κατακτητή.
Δεν ξέρω αν παρήλασαν και
τα σχολεία που δέχτηκαν
αλλογενείς, μετανάστες -παιδάκια του Θεού- ή αν «απείχαν της παρελάσεως», γιατί
συμμετείχαν και αλλογενείς
μαθητές-τριες, κατόπιν επιβολής τρισκατάρατων φασιστοειδών όντων, «πατούρα» στο
μίσος και την απανθρωπιά.
Αυτοί που αποδιώχνουν κάθε
ιδανικό του Έλληνα και σκυλεύουν πάνω στη διαχρονική
αξία της θυσίας του στα κακοτράχαλα Ηπειρώτικα βουνά.
Γιατί εκεί με τη θυσία τους
ανθρωπιά δίδαξαν και με τα
κόκκαλά τους «λίπαναν» όλα
τα Ηπειρώτικα βουνά. Τότε
ετούτοι τα ξεπούλησαν τα
ιδανικά αυτά με τη συνεργασία τους με τους κατακτητές.
Σάμπως τώρα το ίδιο δεν
κάνουν;

Χρήστος Τούμπουρος

Και η Περιφερειακή
Ενότητα ετοιμάζεται
για τις εκλογές σελ. 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Θόδωρου Δεύτου
στην Κατερίνα Σχισμένου

H άνοια και η
νόσος Alzheimer
σήμερα
Και εκδήλωση το Σάββατο
από Σύλλογο «Οι Φίλοι του Βιβλίου»
και Δήμο Αρταίων με βασική
ομιλήτρια την ίδια σελ. 24

Παρών στη
συνεδρίαση και
ο Γιώργος Τρυφωνίδης (φωτο)
σελ. 6

Με την “Πολιτιστική Διαδρομή” που προβάλλεται επίσημα το Σάββατο
κεφαλαιοποιείται ο αρχαιολογικός πλούτος και αποθεώνεται ο πολιτισμός

Γύρος Ηπείρου
ανάμεσα σε θέατρα
Φτάνουν σήμερα (Τετάρτη) στην Ήπειρο οι φιλοξενούμενοι
δημοσιογράφοι, τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι του
τουριστικού κλάδου από Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου
να γνωρίσουν την «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων».
Η αποστολή των 50 ατόμων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι
από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ισραήλ, Σουηδία αλλά και από εξειδικευμένα στον τομέα του τουρισμού

Ελληνικά έντυπα και τουριστικά γραφεία, θα επισκεφθεί τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, γνωρίζοντας την φυσική ομορφιά, τους ανθρώπους της Ηπείρου και την ιστορία 2.300 ετών.
Θα διατρέξουν μέχρι και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 344 χιλιόμετρα με σταθμούς τους πέντε αρχαιολογικούς χώρους, ήτοι:
Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων.
σελ. 12-13

Ηπειρώτες
και Σταύρος
Μπένος στο
μεγάλο
ραντεβού με
το όνειρο

Συνεδρίαση ΚΙΝΑΛ και
Δημοκρατικής Συμπαράταξης
σήμερα για περιφερειακό
ψηφοδέλτιο σελ. 4 & 6
Κάποιοι θέλουν να παραμείνει κουφάρι το ΞΕΝΙΑ σελ. 4
Παραλειπόμενα από
την εκδήλωση για γέφυρα
Κοράκου σελ. 4,8 & 10

Στα βιβλία μου
η Ήπειρος είναι
παντού σελ. 14
ΑΡΘΡΟ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΥΡΓΙΑΝΗ - ΜΠΟΥΡΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ

Η ΝΟΔΕ ΝΔ
Άρτας στέλνει
στην Πειραιώς
κατάλογο με
τα έργα στα
οποία δίνει
προτεραιότητα

Χρήστου Μέγα

ΑΡΘΡΟ
Βασίλη Τσίρκα

Νεκτάριος
Σπ. Γιαννάκος
Νευρολόγος

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου
στο 3ο λύκειο η παρουσίαση
του βιβλίου του Δημήτρη
Βλαχοπάνου “Πάμε μια
βόλτα στο θηλέων”
σελ. 15

Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Ειδικευθείς στη Σουηδία,
τ. επιμελητής Gothenburg
University Hospital
Οι συνταξιούχοι
θέλουν καθαρές
κουβέντες σελ. 11

Η ώρα της
κοινωνίας
σελ. 11

τηλ.: 26810 76570, 6974 431 293
giannakos.nektarios@gmail.com

Α. Γαρουφαλιά 3
(κάθετος επί
της Κομμένου)
Τρίγωνο

Άρτα
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Το Θέμ

ÔåôÜñôç 31 Οκτωβρίου 2018

Ρεπορτάζ: Βίκυ Καινούργιου

Φ

τάνουν σήμερα (Τετάρτη)
στην Ήπειρο οι φιλοξενούμενοι δημοσιογράφοι, τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι
του τουριστικού κλάδου από
Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου να γνωρίσουν την «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων
Θεάτρων».

Η αποστολή των 50 ατόμων, μεταξύ των οποίων
εκπρόσωποι από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Αγγλία, Ισραήλ, Σουηδία αλλά και από
εξειδικευμένα στον τομέα του τουρισμού Ελληνικά έντυπα και τουριστικά γραφεία, θα επισκεφθεί
τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, γνωρίζοντας την φυσική ομορφιά, τους ανθρώπους της
Ηπείρου και την ιστορία 2.300 ετών. Θα διατρέξουν μέχρι και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 344
χιλιόμετρα με σταθμούς τους πέντε αρχαιολογικούς χώρους, ήτοι: Δωδώνης, Νικόπολης, Κασσώπης, Αμβρακίας και Γιτάνων.
Παράλληλα θα «ταξιδέψουν» στο χθες και θα
γνωρίσουν από πρώτο χέρι την αναλλοίωτη,
αφτιασίδωτη, αυθεντική Ηπειρώτικη φιλοξενία.
Θα γνωρίσουν το σήμερα μέσα από τους ανθρώπους, την παράδοση και τον πολιτισμό καθώς και
τις σύγχρονες δραστηριότητες, ενώ σε κάθε
βήμα θα απολαμβάνουν την τοπική γαστρονομία
με τα άριστης ποιότητας ντόπια προϊόντα.
Έχοντας άμεση εμπειρία το απόγευμα του Σαββάτου (5:30) θα φτάσουν στο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ιωαννιτών, όπου και θα παραβρεθούν
στην επίσημη εκδήλωση της πρώτης παρουσίασης της πιλοτικής για τα διεθνή δεδομένα πρότασης. Μιας ιδιαίτερης και ξεχωριστής στην ουσία
της πρότασης, που προέκυψε από μια ιδέα πριν
περίπου πέντε χρόνια και η οποία σήμερα, ενταγμένη στο ΕΣΠΑ, υλοποιείται προσδοκώντας να
φέρει την Ήπειρο στο διεθνές προσκήνιο.

Η ιδέα
Την ιδέα ώστε η Ήπειρος να σχεδιάσει και να
παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή διερχόμενη απ’ όλα τα αρχαία θέατρά
της, είναι γνωστό ότι έχει υποστηρίξει με θέρμη
ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος
Μπένος, φυσικά ο περιφερειάρχης Ηπείρου,
αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της
Περιφέρειας, Στράτος Ιωάννου.
Η ιδέα βασίστηκε πρωτίστως στην αναγνωρισμένη πολιτιστική κληρονομιά αυτής της περιοχής αλλά και την καινοτομία που αναζητείται σε
διεθνές επίπεδο γύρω από το θέμα «τουρισμός».
Ακόμη βέβαια είναι νωρίς για να αποτυπωθούν
στοιχεία σχετικά με τις εντυπώσεις που θα αφήσει το πρόγραμμα στην επίσημη «πρεμιέρα» του,
όμως ένδειξη μπορεί να αποτελεί το γεγονός της
αυξημένης προθυμίας για συμμετοχή από
εκπροσώπους του, εσωτερικού και εξωτερικού.

Από σήμερα έως και την Κυριακή 50 δ
φιλοξενούμενοι του «Διαζώματος» (με

Σε… πρώτη πρ
Διαδρομή Αρχαί

Θετικές ενδείξεις
Πληροφορίες του «Τ» αναφέρουν ότι από κάθε
χώρα υπήρξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή απ’ ότι περιελάμβανε ο σχεδιασμός του
προγράμματος φιλοξενίας της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης,
καθώς και τουριστικά γραφεία έδειξαν μεγάλη
προθυμία να συμμετάσχουν ώστε να γνωρίσουν
από κοντά την καινοτόμα και πολλά υποσχόμενη
πρόταση, δηλαδή της «Πολιτιστικής Διαδρομής
Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου».
Η Περιφέρεια Ηπείρου κινούμενη στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων της απευθύνθηκε στον ΕΟΤ,
απ΄ όπου και προωθήθηκε η πρόσκληση αλλά για
συγκεκριμένο μόνο αριθμό εκπροσώπων από
κάθε χώρα στους αντίστοιχους Οργανισμούς
των ξένων χωρών. Οι χώρες που σ’ αυτή τη φάση
απευθύνθηκε πρόσκληση είναι εκείνες που στις
κατά καιρούς εκθέσεις, στις οποίες συμμετέχει η
Περιφέρεια Ηπείρου, εκδηλώνουν ενδιαφέρον
για την περιοχή ως τουριστικό προορισμό.

Από αριστερά: Μικρό Θέατρο Άρτας, Θέατρο Γιτάνων Θεσπρωτ

Σταύρος Μπένος: Στο φως ένα
πρόγραμμα με παγκόσμια εμβέλεια
«Βγαίνει πια στο φως ένα πρόγραμμα Πολιτιστικού Τουρισμού
μοναδικής ποιότητας, όπως είναι τα μνημεία της Ηπείρου, ένα
πρόγραμμα καινοτομίας με παγκόσμια εμβέλεια», δηλώνει
στον «Τ» απ’ αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση, ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος Μπένος (φωτο).
Ο κ. Μπένος αποτελεί αυτή τη στιγμή τον καλύτερο πρεσβευτή της Περιφέρειάς μας καθώς όχι μόνο σχηματοποίησε και
υποστήριξε θερμά την ιδέα της «Πολιτιστικής Διαδρομής»,
αλλά με τους δεκάδες εθελοντές του «Διαζώματος» συνέβαλε
και εξακολουθεί να συμβάλει στην προώθησή του.
Έτσι στο πλαίσιο της επίσημης πρεμιέρας το «Διάζωμα» παρέχει οικονομική υποστήριξη με την ανάθεση έργων όπως: Παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, παραγωγή μίνι ντοκιμαντέρ προβολής για την παρουσίαση της φιλοσοφίας του
προγράμματος, προβολή της εναρκτήριας εκδήλωσης (Launch
event) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμό και υλοποίηση των οπτικοακουστικών υποδομών στο χώρο παρουσίασης.

Στην Άρτα θα μείνει η «Διαζωματική» αποστολή
Προκειμένου να τιμήσει τα εταιρικά μέλη που
εθελοντικά συνέβαλαν, στηρίζοντας μέρος των
δράσεων για την Πολιτιστική Διαδρομή, το
«Διάζωμα» ετοιμάζει την δική του αποστολή
στην Ήπειρο.
Πιο συγκεκριμένα και χωρίς επιβάρυνση για
την Περιφέρεια Ηπείρου, το Σωματείο θα φιλοξενήσει από την προσεχή Παρασκευή έως και
την Κυριακή περίπου 80 εθελοντές-εταίρους
του, οι οποίοι θα παραστούν στην επίσημη
παρουσίαση. Μάλιστα, κατ’ επιλογή του «Διαζώματος», αφετηρία της δικής του αποστολής θα
είναι η Άρτα, με χώρο διαμονής το ξενοδοχείο
«Βυζαντινό» που υποστηρίζει το πρόγραμμα και
έχει ήδη καταθέσει αίτηση πιστοποίησης στην
Πολιτιστική Διαδρομή.

Ακόμη και μετά το τελετουργικό στον αρχαιολογικό χώρο «Δωδώνης», στα Ιωάννινα, το πρωί
του Σαββάτου, το «Διάζωμα» εντάσσει στο πρόγραμμά του επιστροφή και γεύμα στην Άρτα,
δίπλα στο ιστορικό γεφύρι, στο εστιατόριο
«Πρωτομάστορας» που επίσης ως χώρος εστίασης έχει καταθέσει αίτηση πιστοποίησης στην
«Πολιτιστική Διαδρομή».
Εν ολίγοις το Σωματείο εφαρμόζει πρώτο το
πρόγραμμα, του οποίου η φιλοσοφία είναι ακριβώς υποστήριξη της περιοχής μέσα από μια
αλυσίδα δράσεων που περιλαμβάνει και τον
παραγωγικό τομέα. Διότι κάθε επιχείρηση που
πιστοποιείται στην αλυσίδα της «Διαδρομής»
διαθέτει τοπικά προϊόντα και προβάλει τον τοπικό πολιτισμό με κάθε τρόπο.

Μεθαύριο στην Άρτα οι αποστολές
Μεθαύριο Παρασκευή από 10 το πρωί έχει
προγραμματιστεί επίσκεψη στην Άρτα, η
οποία περιλαμβάνει μέχρι τις 12 το μεσημέρι ξενάγηση στο Μικρό Θέατρο της
Αρχαίας Αμβρακίας, βόλτα στην πόλη και
τα μνημεία της και ακολούθως μετάβαση
στον Αμβρακικό κόλπο και γεύμα στην
Κορωνησία.
Των ξεναγήσεων (Τετάρτη και Πέμπτη,

δηλαδή σήμερα και αύριο),θα έχουν προηγηθεί η Αρχαία Κασσώπη, η Νικόπολη και
ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία αντίστοιχα. Την επομένη μέρα (Σάββατο) θα ολοκληρώσουν
την διαδρομή με τον αρχαιολογικό χώρο
Δωδώνης στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει,
όπως σημειώθηκε παραπάνω, η επίσημη
εκδήλωση παρουσίασης.

Αριστερά το Αρχαίο Θέατρο Δωδώνη

Η παρουσίαση
των διαδρομών
στα Ιωάννινα

Επίσημο ποδα
διακόσιους από

Η παρουσίαση έχει ήδη σχεδιαστεί ώστε να ξεκινήσει με την
προβολή βίντεο για την πολιτιστική διαδρομή στις 6 το απόγευμα.
Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί
από τους: Αλέξανδρο Καχριμάνη,
περιφερειάρχη Ηπείρου, Θωμά
Μπέγκα, δήμαρχο Ιωαννιτών κι
ακόμα: Από εκπρόσωπο της
κυβέρνησης και αντίστοιχο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την
παρουσίαση της Πολιτιστικής
Διαδρομής θα κάνει ο Στράτος
Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχης
Πρέβεζας και υπεύθυνος τουριστικής ανάπτυξης.
Η ολοκλήρωση περιλαμβάνει
γεύση από Ηπειρώτικη μουσική
παράδοση. Το καλλιτεχνικό δρώμενο με τίτλο «Τρεις γενιές, μια
παράδοση/Three generations,
one tradition», θα παρουσιάσει το
Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην
ΤΛΠΜ) με τους Β. Παπαγεωργίου
και Γρ. Καψάλη.

Μόνο ως «πρόβα τζενεράλε» μπορεί
χαρακτηριστεί για το νομό μας η μεθα
παρουσία των 80 φιλοξενούμενων το
«Διαζώματος» που θα έχουν ως αφετη
τους την Άρτα.

Κι αυτό γιατί τον Μάρτιο έρχονται οι πρώτοι επίσ
σκέπτες του καινοτόμου πολιτιστικού τουρισμού
ήτοι «Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων» που θέ
αφετηρία την Άρτα! Πρόκειται για συνολικά 200
επισκέπτες που οργανωμένα μέσα από το ταξιδιω
φείο της Melodrakma Universal SL θα περάσουν
κριες 2019 στην Ήπειρο. Το ταξίδι αυτό θα πραγμ
θεί Σάββατο 9 μέχρι και Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτ

Η Διαδρομή με αφετηρία την Άρτα

Ενδεικτικό είναι το προτεινόμενο πρόγραμμα πο
στους πρώτους επισκέπτες της «Πολιτιστικής Δι
Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου», το οποίο υιοθετείτα
Ισπανικό Γραφείο Τουρισμού, με αφετηρία την Άρτ
Το νήμα της διαδρομής για την Ήπειρο «πιάνουν»
Αθήνα και το χρονομετρημένο τριήμερο …πολιτιστ
τους έχει ως εξής: Αναχώρηση 8 το πρωί από Α
Ακράτα (Αθήνα-Ακράτα, 2ώρες, 181χιλιόμετρα). Ά
παραμονή μισής ώρας σε οδικό σταθμό Ακράτας
πρωί). Αναχώρηση για Άρτα (Ακράτα -Άρτα, 2ώ
χιλιόμετρα).
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ÃÍÙÌÇ
ΣΤΟ εξής δεν θα ακούμε μόνο αλλά και θα διασχίζουμε την «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων
Ηπείρου».
Η ιδέα και το όραμα που είχε ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος Μπένος, και το οποίο υιοθέτησε πλήρως ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, γίνεται πραγματικότητα, καθώς το προσεχές Σάββατο έχουμε την επίσημη προβολή στο Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών.
ΓΙΑ το μεγάλο και σημαντικό για την Περιφέρειά μας
έργο έχουν προσκληθεί και θα βρίσκονται εδώ 50 Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι και tour operators, όπως
και οι συνεργάτες - εταίροι του «Διαζώματος», αρκετοί
εκ των οποίων υπήρξαν χορηγοί του, προσφέροντας
κάπου 600.000 ευρώ για τις διάφορες ανάγκες.
Η «Πολιτιστική Διαδρομή» καλύπτει ως γνωστό την
σύνδεση πέντε αρχαίων θεάτρων και κοντά στην ξενάγηση σ’ αυτά, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
απολαμβάνουν την τοπική γαστρονομία καθώς ύστερα
από σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας υπάρχουν
αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που έχουν
συμβληθεί ώστε να τους υποδέχονται, όπως βέβαια και
ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή.
ΤΟ εγχείρημα έγινε ήδη γνωστό κι αυτό καταμαρτυράται από το «κλείσιμο» ενός γκρουπ 200 ανθρώπων
που έρχεται τον προσεχή Μάρτιο από την Ισπανία προκειμένου να καλύψει τη «Διαδρομή».
ΑΥΤΟΙ καθίστανται αμέσως και οι πρώτοι «πρεσβευτές» διότι τα όσα θα δουν, θα ακούσουν και θα γευτούν
(τοπική κουζίνα), είναι βέβαιο πως θα τα μεταδώσουν
κυρίως μέσω του διαδικτύου, καθόσον αποτελεί μέσον
προβολής - πέραν των άλλων - και των εντυπώσεων.
ΧΑΡΑΣ Ευαγγέλια βεβαίως για την Άρτα μια και ως
τόπο διαμονής επέλεξαν την πόλη μας που ευρισκόμενη
στο μέσον της Ηπείρου μπορούν να κινηθούν με άνεση
χωρίς να απαιτούνται πολύωρα ταξίδια.
ΕΔΩ που τα λέμε όμως το… χεράκι του έβαλε και ο
Σταύρος Μπένος, ο οποίος είναι λάτρης της Άρτας, για
την οποία λέει τα καλύτερα όπου βρεθεί κι όπου σταθεί.
ΔΕΝ είναι άλλωστε τυχαίο ότι και οι 80 συνεργάτες εταίροι του «Διαζώματος» εδώ θα μείνουν (ξενοδοχείο
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ») από σήμερα έως και την Κυριακή, όπως
φυσικά και ο ίδιος, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση στο Δήμο για την εσωτερική πολιτιστική διαδρομή της πόλης.
ΤΟ τοπίο με την «Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων
Θεάτρων Ηπείρου» αλλάζει και αλλάζει με εκπληκτικό
τρόπο, κάτι που φαίνεται αν κανείς συνομιλήσει με τον
Σταύρο Μπένο, πέραν βέβαια των επίσημων δηλώσεών
του.
Η πρωτοποριακή ιδέα που τέθηκε από καιρό τώρα
σε εφαρμογή δημιουργεί ένα μεγάλο και θετικό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αποκατάσταση των
θεάτρων που περιλαμβάνονται στη «Διαδρομή».
ΠΡΟΣ το σκοπό αυτό έχουν εξασφαλιστεί ήδη 39
εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι το
πρώτο έργο πανελλαδικά που εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ,
εντυπωσιάζοντας με τη σύλληψη της ιδέας τόσο τους
εγχώριους όσο και τους ευρωπαίους παράγοντες.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για έργο που συνδυάζει την προβολή
του αρχαιολογικού πλούτου με τον τουρισμό και την
γαστρονομία της περιοχής, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή
«πακέτο», που φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους στην Ευρώπη και τις άλλες ηπείρους.
ΕΝ τω μεταξύ κάθε νέα πρωτοβουλία σαν και την
συγκεκριμένη ναι μεν διέπεται από συγκεκριμένες προτάσεις επιλογής, όμως στην εξέλιξή της γεννιούνται
πολλές ακόμα δυνατότητες, οι οποίες αξιολογούμενες
μπορούν να προστεθούν κάνοντας τη «Διαδρομή»
ακόμα πιο ελκυστική.
ΚΑΛΗ αρχή λοιπόν.
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Κάποιοι θέλουν να παραμείνει κουφάρι το ΞΕΝΙΑ
ΛΟΙΠΟΝ, κάποιοι θα πρέπει να έβαλαν σκοπό το
ΞΕΝΙΑ να παραμείνει κουφάρι και να μην το χαρεί
με οποιαδήποτε λειτουργία του ο Αρτινός λαός.
Ενώ νομίζαμε ότι μετά τον διαγωνισμό οδεύουμε
ολοταχώς στην εκπόνηση της μελέτης, κάποιοι βρήκαν ότι ήταν φωτογραφικός και πως το σχήμα που
την αναλαμβάνει δε νομιμοποιείται να προχωρήσει.
Σύμφωνα με διάφορα site, υπάρχει μάλιστα και
προσφυγή στον εισαγγελέα προκειμένου να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Ποιοί και για ποιό λόγο βρίσκονται πίσω απ’ αυτή
την υπόθεση δεν μπορέσαμε ακόμα να το ανακαλύψουμε, όμως από τη στιγμή που περίπου θεωρούν
«στημένη» την διαδικασία γιατί κρύβονται και δεν
βγαίνουν να υποστηρίξουν δημοσίως τα επιχειρήμα-

τά τους; Όχι τίποτε άλλο αλλά να υπάρξει και αντίλογος εκτός κι αν δεν τους ενδιαφέρει ο δημόσιος
διάλογος αλλά μόνο τα δικαστήρια!
Όποιος ή όποιοι κι αν είναι πάντως ας αντιληφθούν ότι το θέμα αυτό έχει κουράσει πάρα πολύ
τους Αρτινούς, και πως το λιγότερο που θα τους
ενδιέφερε σήμερα είναι τα παιγνίδια που μπορούν
να παίζονται προς ίδιον όφελος φυσικά. Πλέον έχει
εθιστεί να ζει και χωρίς το ΞΕΝΙΑ, αλλά επειδή η
ευκαιρία χτύπησε την πύλη του Κάστρου θα ήταν
μεγάλη η χαρά τους να το δουν και πάλι ανοιχτό.
Μακάρι όσοι βρίσκονται πίσω από τα νέα εμπόδια
να μην είναι Αρτινοί γιατί αν είναι και αποκαλυφθεί
ότι αδίκως δημιουργούν προσκόμματα, θα ξεσπάσει
πάνω τους συσσωρευμένη όλη η οργή.

Ο Δημ. Δημητρίου
σήμερα στην Άρτα
Έρχεται σήμερα (Τετάρτη) στην
Άρτα και θα βρίσκεται το απόγευμα στα γραφεία της Νομαρχιακής
Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, ο υποψήφιος περιφερειάρχης
με την υποστήριξη του κόμματος,
Δημήτρης Δημητρίου (φωτο).
Η επίσκεψη χαρακτηρίζεται ως
πρώτη γνωριμία με τα μέλη των
ΝΕτόσο του ΚΙΝΑΛ όσο και της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης που
θα κληθούν σε κοινή συνεδρίαση.
Θα μπορούσε, ωστόσο, να χαρακτηριστεί και πρώτη διερευνητική, καθότι θεωρείται βέβαιο το γεγονός ότι θα
κουβεντιαστεί το ζήτημα συγκρότησης του ψηφοδελτίου
για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Ανάμεσα στ’ άλλα
βέβαια, θα ανοίξει και το θέμα υποψηφίου δημάρχου
που ακόμη δεν έχει κλείσει για το ΚΙΝΑΛ. Κι αυτό διότι
αν ξεκαθαρίσει το τοπίο ίσως πληθύνουν οι διαθεσιμότητες προσώπων για την 11άδα που χρειάζεται ο κ. Δημητρίου στο νομό.
Πάντως μέχρι προχθές (Δευτέρα) παρέμενε άγνωστο
πότε θα έρθει το κλιμάκιο για την πρώτη συνάντηση με
θέμα υποψηφιότητες δημάρχων στους Δήμους του
νομού. Αργούν.

Φίλεψε κάστανα
την Κορίνα Κρέτσου

Μετά την εκδήλωση στην Κοιλάδα του Αχελώου όπου
από τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη, ανακοινώθηκε η αναστήλωση της γέφυρας Κοράκου και την
γιορτή Κάστανου και Τσίπουρου στην Καστανιά Άρτας,
ο Αντώνης Κοσσυβάκης αναχώρησε για Στρασβούργο.
Φτάνοντας στην όμορφη πόλη όπου μια βδομάδα το
μήνα συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φίλεψε
κάστανα την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Κορίνα Κρέτσου. Κι όπως βλέπουμε στη φωτο από το
κουτί, οι Καστανιώτες μάλλον τα «τσιγκουνεύτηκαν» τα
κάστανα! Ή μήπως τόκαναν για νάρθει να τα απολαύσει σε επόμενη γιορτή μια και όπως μάθαμε έμεινε
ενθουσιασμένη από την ποιότητά τους;

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá ôçò ¢ñôáς
ÌÝëïò ôçò Å.É.Å.Ô.
Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια: Βίκυ Καινούργιου
Äéåýèõíóç: Κομμένου 30 (γωνία με οδό Μουργκάνας)
ΑΡΤΑ, ΤΚ 47132
ÔΗΛ. - FAX: 26810 77302
E-mail: taxydrom@gmail.com
ÓõíäñïìÝò: ÅôÞóéá: 50 ευρω
ÄÞìïé, ÔñÜðåæåò, Ïñãáíéóìïß: 100 ευρω
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Παζάρι μέχρι αύριο
ΟΠΩΣ στην Άρτα έτσι και στο παζάρι της γειτονικής
Φιλιππιάδας ο καιρός αποδείχθηκε σύμμαχος των
ανθρώπων που διακινούν τα προϊόντα τους, αλλά και
του καταναλωτικού κοινού.
Και στις δύο περιπτώσεις οι πωλητές να μην έχουν
παράπονο γιατί τιμήθηκαν δεόντως. Όσο για το παζάρι
της Φιλιππιάδας, αν δεν πήγατε, έχετε την ευκαιρία να
το κάνετε έως και αύριο 1η Νοεμβρίου. Αξίζει τον κόπο.

Μήπως να τον
ανακηρύξουμε
επίτιμο δημότη;
Δεν βρίσκονται εύκολα
άνθρωποι
που να αναγνωρίζουν
τον πολιτιστικό πλούτο
της Άρτας
και να εκδηλώνουν
δημόσια και
με μεγάλο
ενθουσιασμό
την αγάπη
τους για την
πόλη μας
όσο ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος
Μπένος (φωτο).
«Δεν υπάρχει άλλη πόλη που να γνωρίζω
στον κόσμο με τόσο πολιτιστικό πλούτο
συγκεντρωμένο στα σπλάχνα της και που
να διατρέχει ολόκληρη την ιστορία», έχει
πει ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας σε κάθε
ευκαιρία την λατρεία του. Ούτε Αρτινός
από τα γεννοφάσκια του να ήταν!
Έρχεται την Παρασκευή και θα διαμείνει
στην Άρτα ενόψει προβολής της «Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων
Ηπείρου» Σάββατο στα Ιωάννινα, συνοδεύει 80 φιλοξενούμενους του «Διαζώματος» που επίσης θα διαμείνουν (ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ) στην Άρτα και τον
προσεχή Μάρτιο οι 200 Ισπανοί που
έρχονται για να κάνουν την «Διαδρομή»,
θα διαμείνουν κι αυτοί στην Άρτα, την
οποία θα έχουν ως βάση για τις επισκέψεις των Θεάτρων σ’ όλη την Ήπειρο. Τι
άλλο από οφειλόμενη ευγνωμοσύνη μπορούμε να εκφράσουμε για τον Σταύρο
Μπένο! Δεν συναντήσαμε δα και άλλον
που να εκδηλώνει με τόσο «πάταγο» τον
θαυμασμό για την πόλη μας!

Πρώτος και με διαφορά
ΤΗΝ αποδοχή των
συναδέλφων του γνώρισε στις εκλογές του
Ιατρικού Συλλόγου
Άρτας ο μέχρι τώρα
πρόεδρος, Ευάγγελος
Χαρμπής (φωτο), ο
οποίος σάρωσε κατά
κυριολεξία (είδηση στη
σελίδα 16).
Μπορεί η συνεδρίαση
για τα αξιώματα να
γίνει σ’ ένα περίπου μήνα, όμως με τέτοια
αναγνώριση δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί η εκ νέου εκλογή του στην προεδρία,
επομένως δεν είναι υπόθεση για… στοιχήματα. Πρώτος και με διαφορά.

1η Νοεμβρίου αύριο, τελευταίος μήνας του φθινοπώρου και από
τον επόμενο πιάνει χειμώνας. Ευχές
να είναι ζεστός και φυσικά με υγεία
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ΚΑΤΑ τη γνώμη μας το σημαντικότερο από τα θέματα των ημερών στην Ήπειρο είναι η «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων»
που πλέον μπαίνει στην καθημερινότητά
μας. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού επομένως ρόλο παίζει και το στοιχείο της
περιέργειας. Παρακινεί όπως και να το
κάνουμε…

U

ΕΜΕΙΣ όμως δεν βασιζόμαστε
μόνο στην περιέργεια. Βασιζόμαστε πρωτίστως στον αρχαιολογικό
πλούτο που κληρονομήσαμε και η αλήθεια
είναι πως χρειάστηκε να το σκεφθεί ο πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος
Μπένος, για να καταλήξει στην ιδέα της
«Διαδρομής», την οποία υιοθέτησε άμεσα η
Περιφέρεια. Τους καρπούς αρχίζουμε να
τους δρέπουμε απ’ αυτή την εβδομάδα. Και
θάναι γλυκύτατοι, σαν και την ιστορία μας.

U

ΣΤΑΥΡΟΣ Μπένος, ο άνθρωπος
που κατά τη γνώμη μας αλλάζει
τον ρου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αν συνδεθούν ακόμα περισσότερο μαζί του οι εκπρόσωποι του τοπικού
δημόσιου βίου, θα αλλάξει όψη και ο εν
πολλοίς κρυμμένος θησαυρός της Άρτας.
Κουβεντιάστε μαζί του.

U

U

ΑΓΑΠΑΕΙ τόσο πολύ την Άρτα που
το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Τώρα
που από την φαντασιακή εικόνα
της «Πολιτιστικής Διαδρομής», μπορούμε να
την περπατήσουμε κιόλας, είναι αυτός που
πρότεινε διαμονή στην Άρτα των 80 συνεργατών - εταίρων του «Διαζώματος» από
σήμερα έως την Κυριακή και ο ίδιος που
την υπέδειξε για διαμονή των 200 Ισπανών
που έρχονται τον Μάρτιο για την «Διαδρο-

μή». Δήμαρχε, κρατάς επικοινωνία;
ΚΑΙ πάμε τώρα να μιλήσουμε για
τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, για τις οποίες οι πληροφορίες μας επιμένουν ότι στο Δήμο Αρταίων
θα κατέλθουν έξι συνδυασμοί. Τους επαναλαμβάνουμε: ένας υπό τον δήμαρχο Χρ.
Τσιρογιάννη, δεύτερος υπό τον Γιώργο
Μπαλάγκα, τρίτος υπό την Λίτσα Κιτσαντά
και οι άλλοι τρεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και
ΚΚΕ. Κάντε υπολογισμούς ποσοστών και
βγάλτε συμπεράσματα. Σιγά την δυσκολία!

U

U

ΛΟΙΠΟΝ, ο Γιώργος Μπαλάγκας
που πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε από τον συνδυασμό του Χρ. Τσιρογιάννη, μπορεί μεν να μην ανακοίνωσε
επισήμως ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αρταίων, όμως μαθαίνουμε ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι, ο
Χάρης Παπάζογλου δεν κατέρχεται μαζί
του, λένε οι πηγές μας, που συνήθως δεν
διαψεύδονται.
ΕΧΟΥΝ τα ωραία τους οι εκλογές.
Στρατηγός της ΕΛΑΣ εν αποστρατεία απευθύνθηκε σε εν αποστρατεία αξιωματικό της αεροπορίας, ζητώντας
να μαζευτούν και να κουβεντιάσουν.
«Ποιοί να κουβεντιάσουν» ρώτησε ο αεροπόρος. «Εμείς» απάντησε εκείνος. «Με
ποιόν υποψήφιο δήμαρχο» επανήλθε ο
συνομιλητής του. «Με μένα…», αντέτεινε ο
της ΕΛΑΣ. Και απόκριση του αεροπόρου:
«Ρε στρατηγέ, μπαίνει ποτέ η αεροπορία
πίσω από την χωροφυλακή;».

U

U

ΣΤΗΝ τοπική ΝΔ μετά την έμμεση
στήριξη του νυν δημάρχου Αρταίων
δια στόματος μάλιστα του προέδρου
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του κόμματος κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στην Άρτα, δεν ασχολούνται πλέον με
τις δημοτικές εκλογές, θεωρώντας ότι ο
κύβος ερρίφθη. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στα χρίσματα υποψηφίων βουλευτών
με κάποιους από τους ενδιαφερόμενους να
μην αντέχουν και τόσο την αγωνία της αναμονής. Καλύτερα αποφαίνεται η λαϊκή ρήση
ως προς αυτό: «Μια ψυχή πούναι να βγει…
ας βγει»!
ΚΑΙ δεν είναι λίγοι, ξεπερνούν τους
δέκα οι υποψήφιοι για την… υποψηφιότητα. Και τα έξοδα πήγαινε έλα στην Αθήνα πού τα πάτε;

U

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ πάντως έχουν δίκιο να
βιάζονται για τις κομματικές αποφάσεις. Διότι αν δεν πάρουν χρίσμα αποδεσμεύονται προκειμένου να ακολουθήσουν τον αυτοδιοικητικό δρόμο. Στο
πλευρό τους υποψιαζόμαστε και οι υποψήφιοι για Περιφέρεια και Δήμους, οπότε δε
μένει παρά να ασκήσουν και κείνοι πιέσεις
από την πλευρά τους δια το γοργόν…

U

μη κάθοδος είναι γεγονός, αλλά με τους
ενδιαφερόμενους για την υποψηφιότητα.
Στους τρεις (Γ. Αθανασούλας, Π. Καραγιώργος, Ι. Παπαλέξης) πάντως δεν προστέθηκε
τέταρτος. Να πάνε διαβασμένοι στις δυό
συσκέψεις γιατί οι πληροφορίες μας λένε
ότι θα τους απευθυνθούν κρίσιμα και σκληρά ερωτήματα.
ΟΥΤΕ βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάμε,
στους κόλπους του οποίου υπάρχουν πολλοί που επιμένουν στην
κάθοδο ως υποψηφίου δημάρχου Αρταίων
του δημοσιογράφου, Άρη Ραβανού. Αφού
ούτε καφέ ήπιαν με στελέχη του εδώ
ΚΙΝΑΛ, χλωμό, πάρα πολύ χλωμό το βλέπουμε.

U

U

ΝΑ πάμε και σ’ ένα κοινωνικό γεγονός: Και το όνομα αυτού Ευάγγελος. Είναι ο δεύτερος γιος του αντιπεριφερειάρχη Άρτας, Βασίλη Ψαθά, και
της συζύγου του, Χρύσας, με νουνές τις
κόρες του Αντώνη Κοσσυβάκη και της Γαλλίδας συζύγου του, Μερόπη και Λύδα. Η
βάπτιση τελέστηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου εν μέσω πολλών καλεσμένων. Ευχόμαστε από καρδιάς να τους ζήσει και να μεγαλουργήσει.

ΔΕΝ ξεχνάμε το ΚΙΝΑΛ Άρτας που
όμως μέχρι τέλος Νοεμβρίου που
θα ανακοινώσει τους υποψηφίους
δημάρχους, έχει χρόνο να διαβουλευτεί.
Όχι βέβαια μ’ άλλα κόμματα διότι η αυτόνο-

ΕΝ τω μεταξύ τα… ρέστα του έδωσε στο
κέντρο «Πολιτεία» ο επιστήθιος φίλος του
Βασίλη Ψαθά, Γιάννης Παπαγιάννης, ο
οποίος απεδείχθη ότι διέπραξε φοβερό
λάθος που δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά
με το τραγούδι. Τί ΤΕΒΕ και… έμπα ψυχή
έβγα ψυχή για το αν θα γίνουν ή όχι περικοπές στις συντάξεις! Εσύ είσαι αηδόνι ρε
Γιάννη. Με την γενναιοδωρία που σε διακρίνει όλο και κάποια… παράπλευρα
οφέλη θα προέκυπταν. Καλημέρα σας

ΓΙΑ τις περιφερειακές εκλογές
γνωρίζουμε ήδη τους τέσσερις
υποψηφίους που είναι: Αλ. Καχριμάνης, Σπ. Ριζόπουλος, Δημ. Δημητρίου
(ΚΙΝΑΛ), Γ. Ζάψας (ΣΥΡΙΖΑ). «Λευκό
καπνό» αναμένουμε από ΚΚΕ και «Αριστερή Παρέμβαση», εκτός κι αν προκύψει κι
άλλο σχήμα. Το φαβορί το ξέρετε, δεν
χρειάζεται να τα ξαναλέμε.

U
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Πλακέτα προς τιμήν του αειμνήστου Γιώργου Παπαγεωργίου
ΚΙ άλλη πλακέτα μετά απ’ αυτή στον πρώην υφυπουργό
ΠΕΧΩΔΕ, Θόδωρο Κολιοπάνο, έλαβε την απόφαση να προσφέρει στην τελετή Θεοφανείων στη γέφυρα Τζαρή η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Κεντρ. Τζουμέρκων.
Αυτή τη φορά, λένε οι πληροφορίες μας, θα απονεμηθεί στην
οικογένεια του αειμνήστου υφυπουργού Υγείας επί ΝΔ, Γιώργου Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε μεριμνήσει για την κατασκευή του δρόμου από γέφυρα Τζαρή έως Ράμια. Υπενθυμίζεται ότι την πλακέτα ο ίδιος Σύλλογος είχε απονείμει στον
Θόδωρο Κολιοπάνο για την ουσιαστική συμβολή προκειμένου
να κατασκευαστεί η εν λόγω γέφυρα. Να κι ένα κίνητρο για
τους πολιτικούς ώστε να αναγνωρίζεται μέσω εκδηλώσεων το
έργο τους.

Συνδυασμός με δυναμική
Σε Πανελλήνια Ημέρα Κατάληψης μετέτρεψαν την προχθεσινή (Δευτέρα) οι μαθητές γυμνασίων - λυκείων
και της Άρτας προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα. Αρκεί να μην είναι ο προάγγελος καταλήψεων που είθισται να γίνονται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων...

Πήραν μηνύματα;

Η τιμή στα ακτινίδια

Εις ότι αφορά την αξιολόγηση υποψηφίων
βουλευτών, η διαδικασία πλέον έχει περάσει
στην κεντρική αξιολόγηση, έχοντας ως
δεδομένα τα στοιχεία αιτήσεων ενδιαφέροντος που αρκετά κομματικά στελέχη είχαν
καταθέσει και στη ΝΟΔΕ ΝΔ Άρτας.
Η ενημέρωση που μάθαμε ότι υπάρχει
προς τον πρόεδρο και τα μέλη της, αναφέρει ότι στόχος της κεντρικής πολιτικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολόγησης
είναι να κλείσει σύντομα η διαδικασία των
ψηφοδελτίων.
Λέτε να έγιναν αντιληπτές δυσαρέσκειες
που ήδη καταγράφονται από ορισμένους
για καθυστέρηση και όχι ορθή διαχείριση
του θέματος; Διότι ενδιαφερόμενο στέλεχος
σημειώνει στον «Τ»: «Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο το θέμα με τόσο μεγάλο αριθμό
ενδιαφερομένων στην Άρτα. Όσα θέλουν ή
πρέπει να ξέρουν για τον καθένα, τα έχουν
στη διάθεσή τους». Γιατί αν απορριφθούν
υπάρχουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές
με τους επικεφαλής ψηφοδελτίων να περιμένουν στο ακουστικό τους…

ΕΚΕΙ κάπου στα 45 με 47 λεπτά
το κιλό κι αν είναι ποιοτικώς αξεπέραστα λίγο παραπάνω, φαίνεται να κάθονται οι τιμές των ακτινιδίων για φέτος.
Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η μέση
τιμή ήταν 55 λεπτά αλλά λόγω
παγκόσμιας συγκυρίας σημειώνεται πτώση. Κι όταν λέμε «παγκόσμια συγκυρία» αν πάτε
φερ’ ειπείν σε σούπερ μάρκετ (και της Άρτας), θα δείτε
ότι κυκλοφορούν ακτινίδια Νέας Ζηλανδίας, η οποία
ελέγχει κατά βάση την διεθνή αγορά. Το καλό πάντως
είναι ότι υπάρχει ζήτηση και βοηθούντος του καιρού
η συγκομιδή επιταχύνεται.

Και οι Ιταλοί είναι εδώ
Εκτός από τους εγχώριους εμπόρους και αντίστοιχοι
εξ Ιταλίας βρίσκονται στην Άρτα αγοράζοντας ακτινίδια
αλλά όχι με την περυσινή τιμή που έφτασε απ’ αυτούς
μέχρι και 60 λεπτά το κιλό!
Ε,βέβαια αφού στη χώρα τους η παραγωγή βρίσκεται
να είναι 60.000 τόννους παραπάνω γιατί να δώσουν
υψηλότερη από τους ντόπιους;

ΚΑΤΑ τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι
η «Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή» κατέρχεται εκ νέου στις
εκλογές για το Δήμο Αρταίων. Είναι από τους συνδυασμούς
που επιδεικνύει δυναμική, συγκρούεται όταν πρέπει, κάνει
ρήξεις, αναδεικνύει σοβαρά θέματα, έχει φωνή και τέλος
πάντων εκπροσωπεί επάξια το εκλογικό της σώμα - και όχι
μόνο - στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός από τις κομματικές
υπάρχουν και άλλες οπτικές που μπορεί να δει ο ψηφοφόρος
οδηγούμενος στην κάλπη.

Ο Γιάννης (και) του τραγουδιού
ΟΣΟΙ την Κυριακή το βράδυ βρέθηκαν στο κέντρο «Πολιτεία»,
στο γλέντι με αφορμή την βάφτιση του δεύτερου γιου του αντιπεριφερειάρχη Άρτας, Βασίλη
Ψαθά και της συζύγου του, Χρυσάνθης, είχαν να λένε για τη
φωνή του Γιάννη Παπαγιάννη,
προέδρου του Συλλόγου
«Κωστηλάτα».
«Ήταν τρομερός», «τραγούδησε
καταπληκτικά», «έδωσε τα ρέστα
του», «είναι ανεπανάληπτος»,
«μας εξέπληξε όλους», ήταν ορισμένες από τις ατάκες των συνομιλητών μας, που δεν σταματούσαν να τον χειροκροτούν. Με
τέτοια ατμόσφαιρα είναι να μην
περνάει κανείς περίφημα σε γλέντια σαν και το συγκεκριμένο; Με
υπογραφή Γιάννη βέβαια…
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Σε κορυφαίο επίπεδο η υποψηφιότητα Άρη Ραβανού στο Δήμο Αρταίων

Μια ανάσα από τις επίσημες ανακοινώσεις

Άρης Ραβανός

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην
ίδια κατεύθυνση, εκείνη που θέλει να
ανακοινώνεται το αργότερο μέσα στο
επόμενο δεκαήμερο, η υποψηφιότητα
του Αρτινού δημοσιογράφου, Άρη Ραβανού, στο Δήμο Αρταίων.
Αποκλειστικές πληροφορίες του «Τ» αναφέρουν πως η υποψηφιότητά του συζητείται πλέον σε κορυφαίο επίπεδο και πως
μετά την ενημέρωση που είχε, από πρόταση πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Άρτας,
ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ,
Παναγιώτης Σκουρλέτης, αντίστοιχη θα
έχουν εντός των ημερών και άνθρωποι του
περιβάλλοντος του πρωθυπουργού. Αυτό
σημαίνει ότι το όνομα του γνωστού δημοσιογράφου θα φτάσει μέχρι τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κάτι που μπορεί να
συνδυαστεί με το έντονο ενδιαφέρον για
την Άρτα , ως τόπο καταγωγής του.
Το όνομα του κ. Ραβανού συζητήθηκε
στους κόλπους μελών του ΣΥΡΙΖΑ το
προηγούμενο διάστημα, ωστόσο φάνηκε
να λαμβάνει «προβάδισμα» μετά και την
τελευταία κομματική περιφερειακή σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του κ. Σκουρλέτη στην Ήπειρο. Ο κ. Ραβανός που στο
μεταξύ εξέταζε την κάθοδό του ως υποψή-

φιος δήμαρχος στην Άρτα, μαθαίνουμε ότι
δεν θα πει «όχι» στην στήριξη πολιτικών
φορέων και μεταξύ αυτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Έγκυρες πηγές του «Τ» κάνουν λόγο για
συνάντηση το προσεχές διάστημα του Άρη
Ραβανού με τον γραμματέα του κόμματος,
Παν. Σκουρλέτη, και την συμμετοχή τόσο
της υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Όλγας Γεροβασίλη, όσο και του βουλευτή
Άρτας, Βασίλη Τσίρκα στην Αθήνα. Θέμα
συζήτησης εκτιμούμε ότι θα αποτελέσει ο
Δήμος Αρταίων και αμέσως μετά συνάντηση ο κ. Ραβανός θα έχει στην Άρτα με πρόσωπα που διατηρεί φιλικές και κοινωνικές
επαφές, απ’ όλους τους πολιτικούς
χώρους, προκειμένου να θέσει το πλάνο
του επόμενου διαστήματος.
Ως σχεδόν σίγουρο θεωρείται ότι μετά και
τις συναντήσεις στο νομό που χρονικά
προσδιορίζονται από 16 έως 18 του μήνα,
θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις. Και
ασφαλώς από τις πρώτες πολιτικές δυνάμεις που θα σπεύσουν να στηρίξουν την
υποψηφιότητά του θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητώντας προφανώς ανάλογες στηρίξεις
από πρόσωπα άλλων χώρων, δεδομένου
ότι τα υπόλοιπα κόμματα πήραν ή παίρνουν τις αποφάσεις τους.

Πρώτη συνάντηση στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ Άρτας για συγκρότηση
γραμματείας και ψηφοδελτίου με Δημήτρη Δημητρίου

Θέλω να είμαι από αυτούς που θα
σταματήσουν το brain train στην Ήπειρο

Η φωτο από τη συνάντηση στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ με τον υποψήφιο περιφερειάρχη που έλαβε
την στήριξη του κόμματος, Δημήτρη Δημητρίου αμέσως μετά τις πρώτες δηλώσεις του στον “Τ”
«Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού
μας θα αποτελείται από μια
δυνατή ομάδα και όλοι μαζί θα
πάμε να κερδίσουμε την Περιφέρεια», δήλωσε στον «Τ» από την
Άρτα όπου βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη, ο επικεφαλής
συνδυασμού με την υποστήριξη
του Κινήματος Αλλαγής, ως υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου, Δημήτρης Δημητρίου.
«Πάμε να κερδίσουμε την Περιφέρεια,
κι αυτό το σημειώνω με κεφαλαία
γράμματα», πρόσθεσε ο κ. Δημητρίου,
στις πρώτες δηλώσεις του λίγο πριν
την συνάντηση που είχε με τα μέλη της
ΝΕ του Κινήματος Αλλαγής στα γραφεία του κόμματος με τη συμμετοχή
επίσης της ΝΕ Δημοκρατικής Συμπαράταξης, μελών και στελεχών.
Ωστόσο η συνάντηση χαρακτηρίστηκε
και από τον ίδιο ως γνωριμίας και πρώτων επαφών, καθόσον όπως δήλωσε
δεν βιάζεται τόσο να κλείσει το ψηφοδέλτιο, όσο να δημιουργηθεί άμεσα και
στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες
η Γραμματεία της Παράταξης. «Έχουμε ήδη το πρόγραμμα μηνός Νοεμβρίου και προχωράμε στη συγκρότηση
Γραμματείας με παρουσία σε όλες τις
περιοχές και όλους τους Δήμους, η
οποία θα παίρνει την πληροφορία από
τη βάση και θα την φέρνει στην παράταξη», επισήμανε ο κ. Δημητρίου, προσθέτοντας: «Είμαι άνθρωπος του εμείς
κι όχι του εγώ. Άρα, λοιπόν, θέλω

Ισονομία, ανάπτυξη και
επιστημονικό δυναμικό
στο προσκήνιο βασικοί
άξονες για τον Δημήτρη
Δημητρίου ως υποψήφιο
περιφερειάρχη
συνεργάτες με τους οποίους θα μιλώ
καθημερινά και κάθε νομός θα έχει μια
γραμματεία. Στην ολότητά της η Γραμματεία θα ανακοινωθεί μέσα στο Νοέμβριο».
Ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι αναζητούνται δυνάμεις που θα στρατευτούν για τον κοινό σκοπό όμως την ίδια
στιγμή, δήλωσε πως θέλει να γνωρίσει
καλά τους ανθρώπους με τους οποίους
θα συνεργαστεί. «Πρέπει να είναι όπως είπε- άνθρωποι που ξέρουν να

ακούνε, ξέρουν να συζητούν και που
προτάσσουν το εμείς κι όχι το εγώ». Σε
ερώτηση σχετική με το αν θα ζητηθούν
οι πολιτικές ταυτότητες των ενδιαφερομένων, απάντησε: «Θα απευθυνθούμε σε μια πλειάδα ανθρώπων σ’ όλη την
Άρτα, σ’ ‘όλους τους Δήμους, απ’ όλα
τα επαγγέλματα και δεν θα μείνουμε
στα στενά κομματικά πλαίσια αλλά θα
μπορούμε να ανοίξουμε και λίγο αριστερά και λίγο δεξιά και ν’ αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο. Η εντολή που έχω
πάρει από το ΚΟΝΑΛ είναι να βρω πρόσωπα που ανήκουν σε όλο το δημοκρατικό τόξο και της Βουλής και της Περιφέρειας Ηπείρου».
Όσο για τους βασικούς πυλώνες που
θα αποτελέσουν και την αιχμή του
δόρατος του προεκλογικού του αγώνα,
ο κ. Δημητρίου, επισήμανε ότι «Η Ισονομία τίθεται στο επίκεντρο και αποτελεί βασικό αυτοδιοικητικό όραμα. Όλοι
οι Ηπειρώτες είναι ίσοι και μεταξύ
αυτών και εγώ. Κατά δεύτερο η Ανάπτυξη με αιχμή τα τοπικά παραγόμενα
προϊόντα της κάθε περιοχής. Τρίτο και
βασικό το πανεπιστημιακό υλικό στην
Ήπειρο να μπει μπροστά στην παραγωγική και αναπτυξιακή της διαδικασία.
Θέλω να είμαι ένας από αυτούς που θα
σταματήσουν το brain train στην Ήπειρο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αμέσως μετά τις πρώτες δηλώσεις του
στον «Τ», ο κ. Δημητρίου βρέθηκε ανάμεσα στα μέλη του κόμματος και τα
στελέχη, σε μια πρώτη διερευνητική
συζήτηση για τη συγκρότηση της
γραμματείας στο νομό Άρτας.
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Ποιος είναι ο Άρης Ραβανός

O

Άρης Ραβανός γεννήθηκε το 1975 στην Άρτα, όπου μεγάλωσε (οδός Ανεμομύλων – ενορία Παντοκράτορα) και
τελείωσε το σχολείο. Είναι Μελισσουργιώτης στην καταγωγή
από την πλευρά του πατέρα του Φώτη και κατά το ήμισυ
Πόντιος από την πλευρά της μητέρας του Μαργαρίτας, με
καταγωγή από την Φλώρινα. Είναι έγγαμος με την εκπαιδευτικό Χαρούλα Κοντογεώργου από την Πρέβεζα και έχει ένα παιδί,
τον Παναγιώτη. Είναι δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (International Federation of
Journalists - IFJ), αλλά και Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών.
Σπουδές: Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Πάτρα (το
πρώτο του πτυχίο στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων). Είναι πτυχιούχος Νομικής με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και υποψήφιος Διδάκτορας
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πεδίο της ηγεσίας. Έχει αποφοιτήσει
από την ιδιωτική σχολή Δημοσιογραφίας, Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Ακόμη έχει παρακολουθήσει 10 προγράμματα εξειδίκευσης (εξ αποστάσεως) 6μηνης και 9μηνης
διάρκειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πεδίο της οικονομίας
(π.χ. αξιολόγηση και ανάλυση επενδύσεων, διεθνή χρηματοοικονομικά, επιχειρηματική διοίκηση, κ.α.), αλλά και στο πεδίο
της επικοινωνίας και της διαχείρισης κρίσεως, όπως π.χ. επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και διοίκηση, διαχείριση κρίσεων
και διαπραγματεύσεις (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Γνωρίζει
Αγγλικά και Ισπανικά. Συμμετοχή σε αρκετά σεμινάρια, είτε
οικονομικά, είτε για τη νομική.
Επαγγελματική πορεία: Επί περίπου μια εικοσαετία 1998 έως
και σήμερα (2018) εργάζεται ως δημοσιογράφος. Από το 1998
έως τον Νοέμβριο του 2001 ήταν ελεύθερος ρεπόρτερ στο
Βήμα (ημερήσιο και κυριακάτικο φύλλο). Από τον 2001-2004
ήταν κοινοβουλευτικός συντάκτης για το ημερήσιο Βήμα και το
Βήμα της Κυριακής. Από τον Μάιο του 2002 έως και τον Μάιο
του 2004 ήταν παράλληλα και συντάκτης του μηνιαίου περιοδικού «Βουλή και Ευρωβουλή», όπου κάλυπτε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, έχοντας την ευθύνη ενός ειδικού ένθετου 20
σελίδων με τίτλο «το ημερολόγιο της Βουλής». Από τον Μάιο
του 2004 έως και το φθινόπωρο του 2017 κάλυπτε ως πολιτικός
συντάκτης, διαπιστευμένος, το κόμμα της ΝΔ, τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Κάλυψε τη ΝΔ ως
κυβέρνηση 2004-2009 για το Βήμα της Κυριακής και το ημερήσιο Βήμα. Από τα τέλη του 2009 κάλυπτε τη ΝΔ ως αξιωματική
αντιπολίτευση για το Βήμα της Κυριακής και για το σάιτ του
Βήματος (www.tovima.gr), ως κυβέρνηση από τον Ιούνιο του
2012 έως και τον Ιανουάριο του 2015 και ως αντιπολίτευση και
πάλι έως το καλοκαίρι του 2017. Από τον Μάιο του 2005 έως και
τον Αύγουστο του 2010 κάλυπτε τη ΝΔ τόσο ως κυβέρνηση
όσο και ως αξιωματική αντιπολίτευση για την εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι» με δισέλιδο ρεπορτάζ. Από τα τέλη Μαρτίου 2017 έως και τα μέσα Ιουλίου 2017 ήταν αρχισυντάκτης του
πολιτικού τμήματος της εφημερίδας Ελευθερία του Τύπου
(ημερήσιο και κυριακάτικο φύλλο), καθημερινή αρθρογραφία
σε μόνιμη στήλη και κάλυπτε και τη ΝΔ για το κυριακάτικο έντυπο. Από τα μέσα Αυγούστου 2017, μετά από διάλειμμα 130 ημερών από το Βήμα, επέστρεψε στο πολιτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας με ελεύθερα πολιτικά θέματα, αλλά και τακτική αρθρογραφία στο in.gr. Επίσης άρχισε να καλύπτει για τα Νέα, από το
φθινόπωρο του 2017 έως και σήμερα (2018) το κυβερνητικό
ρεπορτάζ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στο καθημερινό έντυπο, όσο
και στο κυριακάτικο. Συνεργάστηκε όλο το 2013 ως πολιτικός
συντάκτης με το εβδομαδιαίο πολιτικό περιοδικό «Επίκαιρα»
των Εκδόσεων Λιβάνη, με ρεπορτάζ του κάθε εβδομάδα. Την
περίοδο 2014-2017 συνεργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης με
το ειδησεογραφικό σάιτ thetoc.gr και κάλυπτε κυρίως το
ρεπορτάζ της ΝΔ ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Επίσης συνεργάστηκε με το σάιτ newpost την περίοδο
2013-2016. Εκτός από τις εφημερίδες εργάστηκε και σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Από το 2003-2009 συνεργάστηκε με την
ΕΡΤ αρχικά ως δημοσιογράφος (2003-2004) και μετά παράλληλα και ως αρχισυντάκτης (2004-2009). Επί επτά έτη, 2010-2017
ήταν πολιτικός συντάκτης (καθημερινή συμμετοχή στο δελτίο
ειδήσεων και σε εκπομπές ανάλογα την επικαιρότητα) και
ραδιοφωνικός παραγωγός στο Βήμα fm και είχε καθημερινή
πολιτική εκπομπή. Επίσης εργάστηκε και επί τέσσερις μήνες
στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash (3/2017 έως και 7/2017) με δική
του εκπομπή. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2018 είναι παράλληλα και πολιτικός σχολιαστής στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 (Πρωινή Ενημέρωση), ενώ έχει και εβδομαδιαία πολιτική
εκπομπή στην ΕΡΤ-1 κάθε Παρασκευή απόγευμα. Εδώ και χρόνια αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο της Αρτας.
Επίσης, έχει και δικηγορική ιδιότητα, καθώς έλαβε την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος μετά από πανελλαδικές εξετάσεις
υποψηφίων δικηγόρων, ενώ έκανε την άσκησή του, παράλληλα,
με τα δημοσιογραφικά του καθήκοντα, στο δικηγορικό γραφείο
του Δημητρίου Κ. Τσοβόλα έως και τον Ιανουάριο του 2018. Την
στρατιωτική του θητεία, 23 μηνών, την ολοκλήρωσε ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, καθώς υπηρέτησε ως δόκιμος έφεδρος
αξιωματικός, μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή Αξιωματικών της Σπάρτης (Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών).
Κοινωνική –αθλητική δραστηριότητα: Έντονη παρουσία στην
Πάτρα κατά την διάρκεια των σπουδών του στο φοιτητικό συνδικαλιστικό χώρο με παρουσία στα συμβούλια σχολών. Διετέλεσε πρόεδρος (2010-2012) της Αδελφότητας Μελισσουργιωτών
στην Αθήνα, αλλά και μέλος του ΔΣ. Συνεργάτης του περιοδικού
Μελισσουργοί. Έπαιξε ποδόσφαιρο στο πρώτο παιδικό τμήμα
της Μέλισσας, το 1990, εντάχθηκε στην αντρική ομάδα και ήταν
στο δυναμικό της Δόξας Άρτας. Διετέλεσε διαιτητής ποδοσφαίρου, στους συνδέσμους Αχαΐας (1993-1997) και Αθηνών (19972003). Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φίλων της Μπαρτσελόνα
στην Ελλάδα. Μέλος του Συλλόγου Δρομέων Άρτας.
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Περιφέρεια Ηπείρου στην επίσημη
προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής

Τα Αρχαία Θέατρα, «μοχλός» για τη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου

Εικόνα από την επίσημη παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών το Σάββατο το απόγευμα από την Περιφέρεια Ηπείρου

Μ

ετά από έξι χρόνια προεργασίας
για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του προγράμματος, η Πολιτιστική Διαδρομή στα
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου είναι στη
διάθεση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.
Περιλαμβάνει τις τέσσερις περιφερειακές
ενότητες, πέντε αρχαιολογικούς χώρους
και οκτώ χώρους θέασης. Η προστιθέμενη αξία της- εξυπηρετώντας το στόχο της
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αφορά
το σύνολο της Περιφέρειας, καθώς με
επίκεντρο τα αρχαία θέατρα οι επισκέπτες τους έχουν τη δυνατότητα, να ανακαλύπτουν τους κρυμμένους θησαυρούς
της Ηπείρου, σε περιβάλλον, πολιτιστικά
και ιστορικά μνημεία, που εκτείνονται σε
βάθος 2.300 χρόνων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου «το όλο εγχείρημα συνδέεται με την πραγματική οικονομία της
περιοχής μέσω συνεργειών για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, της
γαστρονομίας, ενθυμημάτων κα.
«Σήμερα αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν δημιουργικές ιδέες και προτάσεις,
τεχνογνωσία και διάθεση, συνεργασία
και αμοιβαία κατανόηση, τότε τα οράματα γίνονται και πράξη», είναι το κεντρικό μήνυμα της «Πολιτιστικής Διαδρομής», όπως το συνόψισε ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, στον χαιρετισμό του, στην εναρκτήρια εκδήλωση
που έγινε στην κατάμεστη από κόσμο
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιωαννιτών, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
Ο κ. Καχριμάνης αναφέρθηκε στο ιστορικό της «Πολιτιστικής Διαδρομής», η οποία

όπως είπε: «ως καινοτόμο -πιλοτικό πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», στην ετήσια
συνάντηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που έγινε το Νοέμβριο του 2013, έλαβε τη συγκατάθεση
των υπουργείων Ανάπτυξης, Πολιτισμού
και των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών για την
προένταξή του στη νέα προγραμματική
περίοδο».«Ήταν» -είπε στη συνέχεια- «η
πρώτη επίσημη και έμπρακτη αναγνώριση
της συστηματικής εργασίας που είχε γίνει
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της
Περιφέρειας Ηπείρου, με τη συνεργασία
του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», του πρόεδρου του, κ. Σταύρου Μπένου, και του
αντιπεριφερειάρχη, κ. Στράτου Ιωάννου.
Το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει πολυσχιδείς δράσεις. Εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο
10% του συνολικού του προϋπολογισμού.
Έτσι, η Περιφέρεια Ηπείρου είναι σήμερα
η πρώτη της χώρας που προσεγγίζει ολιστικά την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Η Πολιτιστική Διαδρομή, εκτός από την
εγκεκριμένη ήδη χρηματοδότηση, υπάρχει πρόβλεψη εξασφάλισης πόρων για
συνέργειες και από άλλα προγράμματα,
όπως Αγροτικής Ανάπτυξης για σύμφωνα
ποιότητας κα.
Την αναλυτική παρουσίαση έκανε ο αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα
τουριστικής ανάπτυξης, Στράτος Ιωάννου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε «Η
σημερινή είναι μια μέρα ορόσημο που
σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας ωραίας πορείας και το ξεκίνημα μιας ακόμη

ωραιότερης. Η Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, είναι ένα καινοτόμο
πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας. Διότι επιτυγχάνοντας πρωτόγνωρες συνέργειες,
δίνει ένα νέο πρόσωπο στα αρχαιολογικά
μας μνημεία και μια νέα λειτουργία: να
αποτελούν μαζί τον πυρήνα ενός καινούργιου τουριστικού προϊόντος, που μπορεί
να προσελκύσει στον τόπο μας επισκέπτες από πολλές οικονομικές και κοινωνικές τάξεις και χώρες. Αξιοποιεί την κλασσική αίγλη των μνημείων, επαναπροτείνοντάς τα ως αφορμή επίσκεψης με τον πιο
μοντέρνο τρόπο, στο σύγχρονο τουριστικό ανταγωνισμό».

Παρόντες
Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της
κυβέρνησης η υφυπουργός Παιδείας,
Μερόπη Τζούφη καθώς και ο δήμαρχος
Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, ενώ στην
επίσημη πρώτη παρουσίαση συμμετείχαν
ο βουλευτής Ιωαννίνων, Ιωάννης Στέφος,
εκπροσωπώντας και τον Πρόεδρο της
Βουλής, ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ.
Μαντάς, ο πρόεδρος Στ. Μπένος και
πολλά μέλη του Σωματείου «Διάζωμα»,
του οποίου η συμβολή είναι πολύ μεγάλη
στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, η
τέως υπουργός Πολιτισμού, Λυδία
Κονιόρδου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο
πρώην πρύτανης, Γ. Καψάλης οι δήμαρχοι Φιλιατών, Σπ. Παππάς και Δωδώνης,
Χρ. Ντακαλέτσης. Προϊστάμενοι των
αρχαιολογικών υπηρεσιών Ιωαννίνων,
Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, εκπρόσωποι των χορηγών, εκπρόσωποι κομμάτων, πολιτιστικών φορέων και Συλλόγων.

Ο Γιώργος Ζάψας για την αναβάθμιση αεροδρόμιου Ιωαννίνων

Ποτέ δεν συζητήθηκε οργανωμένα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο!
Στην πρώτη ανακοίνωση του προχώρησε με αφορμή το έργο
αναβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων ο επικεφαλής ως
υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου, του συνδυασμού
«Ήπειρος Ανατροπής», Γιώργος Ζάψας.
Η ανακοίνωση με τίτλο «Διαπιστώσεις για την αναβάθμιση του
αεροδρομίου Ιωαννίνων και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας», αναφέρει: «Η σπουδαιότητα του αεροδρομίου για την
Ήπειρο, κι όχι μόνο, δεν επιτρέπει μονόπλευρη ανάγνωση των
προθέσεων του υπουργείου και της κυβέρνησης, από κανέναν.
Το πότε ξεκίνησαν τα έργα της αναβάθμισης του αεροδρομίου,
γιατί σταμάτησαν και πότε έγινε η επανεκκίνηση τους, ώστε να
ολοκληρωθούν και να παραδοθεί το αεροδρόμιο σε χρήση είναι
σε όλους γνωστό και δεν χωρούν άλλες ερμηνείες που πηγαίνουν κόντρα στη λογική, εκτός και αν έτσι εξυπηρετείται η προεκλογική τους τακτική. Από εδώ και πέρα ότι κάνει η Περιφέρεια
Ηπείρου εκλαμβάνεται ως προεκλογική δραστηριότητα. Κι αυτό
γιατί βιάστηκαν να χριστούν υποψήφιοι ένα χρόνο πριν τις εκλο-

γές! Αλήθεια, γιατί να πιστέψουμε τον απερχόμενο περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο κι όχι τον Γενικό Γραμματέα του
υπουργείου κ. Θ. Βούρδα που εξασφάλισε την χρηματοδοτική
ροή του έργου της αναβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων;
Άλλωστε, το θέμα του αεροδρομίου ποτέ δεν συζητήθηκε οργανωμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο! Κανείς δεν εμποδίζει την
περιφερειακή Αρχή να κάνει όσες συναντήσεις θέλει με το
υπουργείο αρκεί να ενημερώσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συμβολή της περιφερειακής Αρχής στην ανάπτυξη της
Ηπείρου είναι μετρήσιμη. Στις τελευταίες θέσεις παρέλαβε την
Περιφέρεια και τελευταία θα την παραδώσει. Αναζητείται η προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε στην παραγωγή και στην
ανεργία.
Τέλος, καλά θα κάνει η περιφερειακή Αρχή να μην εμπλέκει τους
φορείς των Ιωαννίνων στο προεκλογικό της πρόγραμμα και οι
φορείς να προστατευθούν από την εκμετάλλευση που γίνεται.
Αυτά, κι αν χρειαστεί θα επανέλθουμε».
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Δημήτρης Δημητρίου για
την επίσημη παρουσίαση

«Η Διαδρομή των αρχαίων
θεάτρων και το «θέατρο»
της Περιφέρειας»

Μ

ετά την παρουσίαση της Πολιτιστικής Διαδρομής, ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής συνδυασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου με την υποστήριξη
του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος με τίτλο «Η Διαδρομή των αρχαίων θεάτρων και το
«θέατρο» της Περιφέρειας», αναφέρει: «Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο όταν ένας δημόσιος φορέας εκμεταλλεύεται τον πόθο, το μεράκι και την δουλειά των εργαζομένων, των συνεργατών του και των πολιτών για να
προβάλει τον δικό του πολιτικό λόγο. Και σε ό,τι μας
αφορά ως Ηπειρώτες, είναι πολλές φορές πιο δυσάρεστο όταν αυτό αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου.
Παρευρεθήκαμε στην εναρκτήρια εκδήλωση της
“Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της
Ηπείρου” αναμένοντας με ενδιαφέρον να ακούσουμε
την περιγραφή της διαδρομής αυτής, τα οφέλη της
για τους επισκέπτες της περιοχής αλλά και για τις
τοπικές επιχειρήσεις του “Δικτύου Επιχειρήσεων” της,
τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την υποστήριξή της από ελληνικούς και διεθνείς tour
operators και όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες που
φανταστήκαμε ότι θα είχε αναλάβει η Περιφέρεια, και
αντί αυτών ακούσαμε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου να μας αφηγείται με “λυρικότητα” και χωρίς κανένα στοιχείο το τι έκανε ο ίδιος (κυρίως) για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα.
Επί μισή ώρα η ομιλία του ταξίδευε σε ομιχλώδεις
εκφράσεις, αναφερόταν σε οικονομικές συνεισφορές
επιχειρήσεων, χορηγών, ακόμη και σε crowdfunding
χωρίς κανένα στοιχείο ώστε να πείσει για την κοινωνική και επιχειρηματική αποδοχή της πρωτοβουλίας.
Διανθισμένη από άσχετες εικόνες, η πλέον της μισής
ώρας παρουσίασή του έδειξε ότι ούτε ο ίδιος δεν είχε
ιδέα για τι πράγμα μιλούσε, πολύ δε περισσότερο
ήταν αδύνατον να πείσει το κοινό για την μεγάλη ανάπτυξη που θα φέρει στην Ήπειρο η πρωτοβουλία
αυτή.Ένα πρόχειρα φτιαγμένο video με λήψεις που
δεν τιμούσαν ούτε καν την πραγματική εικόνα των τουριστικών περιοχών της Περιφέρειάς μας, επιδείνωνε
ακόμη περισσότερο την κατάσταση και αδικούσε
κατάφωρα το ίδιο το εγχείρημα. Επί τη ευκαιρία,
καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τοπικοί παραγωγοί
video που έχουν δημιουργήσει αριστουργηματικές
βιντεοπαρουσιάσεις περιοχών και επιχειρήσεων της
Ηπείρου, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κο Περιφερειάρχη αν ζητήθηκε η συμμετοχή τους ή σε αυτό το
Ηπειρωτικό εγχείρημα οι Ηπειρώτες επαγγελματίες
έμειναν απ’ έξω;
Σε ότι αφορά την περίφημη κοινωνική συμμετοχή και
συνεργασία, ανενημέρωτες επιχειρήσεις, ακόμη και οι
άμεσα ενδιαφερόμενες (τουριστικές, πολιτιστικές
κλπ), πολίτες της Περιφέρειας με πλήρη άγνοια και
δημόσιες και δημοτικές αρχές με ελάχιστη έως μηδενική ουσιαστική εμπλοκή στο σχέδιο αυτό καταμαρτηρούν την πλήρη αποτυχία της δημόσιας εικόνας της
Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων.
Όλα αυτά άφησαν την αίσθηση (η οποία, προφανώς,
αντικατοπτρίζει και την αλήθεια) ότι το μόνο πραγματικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα είναι η χρηματοδότηση
των παρεμβάσεων στα αρχαία θέατρα που και αυτή,
όπως μας πληροφόρησε η Instagrammer Ρόη του διαφημιστικού βίντεο, θα ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο
(!) διάστημα, δυο – τρία χρόνια (και βλέπουμε).
Μετά απ’ όλα αυτά, επισκεφθήκαμε και το site του
προγράμματος. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στην παρουσίαση των επιχειρήσεων. Ελάχιστες
ηπειρωτικές επιχειρήσεις καταχωρημένες (πείτε μας
κε Ιωάννου για την μεγάλη υποστήριξη του σχεδίου
από τις Ηπειρωτικές επιχειρήσεις. Ούτε τους χορηγούς δεν έχετε καταχωρήσει). Στοιχεία ελάχιστα για
κάθε επιχείρηση καθώς ούτε η πόλη – έδρα της κάθε
μίας δεν είναι καταχωρημένη (ο επισκέπτης θα πρέπει
να ζητήσει χρησμό από το Μαντείο της Δωδώνης για
το που θα βρει κάθε επιχείρηση!) και, το κυριότερο,
χωρίς links που να παραπέμπουν στους δικτυακούς
τόπους των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, για άλλη
μια φορά μια πολύ πρόχειρη, απαράδεκτη για την
αίγλη του όλου σχεδίου, δουλειά.
Για να σταθούμε όμως δίκαιοι, θα πρέπει να εξάρουμε τόσο το έργο του Διαζώματος και του κου Μπένου
όσο και τις προσπάθειες της των εμπλεκομένων στελεχών και προϊσταμένων της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας και της Ήπειρος ΑΕ.
Είναι κρίμα μια τέτοια σοβαρή προσπάθεια στην
οποία οι προαναφερόμενοι διέθεσαν τεράστιο απόθεμα γνώσεων, χρόνου και δραστηριότητας να απαξιώνεται με μια τόσο ανήθικη πολιτική εκμετάλλευση από
τους πολιτικούς προϊσταμένους της Περιφέρειας
Ηπείρου. Αποδεικνύεται έτσι, για μια φορά ακόμη, ότι
ο πολιτισμός για αυτούς δεν είναι ένα δυναμικό στοιχείο για οικονομική και επιχειρηματική αξιοποίηση
αλλά απλώς άλλο ένα στοιχείο προς εκμετάλλευση,
προκειμένου να διατηρήσουν τον διοικητικό τους
θώκο. Κρίμα... Πολύ κρίμα...».
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Έρευνα του Συλλόγου Αιμοδοτών Άρτας

Α

Περισσότερο φιλότιμοι, λιγότερο
οργανωμένοι στην αιμοδοσία οι Αρτινοί

πό φόβο στη βελόνα και από αμέλεια
δεν προχωρούν σε ποσοστό 30,9 στην
προσφορά αίματος οι Αρτινοί, σύμφωνα με
τις απαντήσεις που δίνουν σε σχετική διαδικτυακή έρευνα που έκανε ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό όλων δεν μπορεί να συμμετέχει λόγω προβλημάτων υγείας.
Η έρευνα φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία
ακριβώς γιατί αναφέρεται σε τοπικό επίπεδο
και μεταξύ άλλων αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής ορισμένα από τα ευρήματα όπως για
παράδειγμα ότι το 37,3% μη αιμοδοτών σήμερα απαντά θετικά στην συμμετοχή του σε αιμοληψίες στο μέλλον, ενώ στοιχείο που αποδεικνύει ότι περισσεύει το φιλότιμο είναι πως σε
ποσοστό 37,4% αιμοδότησαν πρώτη φορά
όταν χρειάστηκε κάποιος συγγενής ή φίλος.
Βέβαια αυτό δείχνει ότι απαιτείται περισσότερη
ενημέρωση για τακτική αιμοδοσία κι όχι την
λεγόμενη ανάγκης, όταν δηλαδή παρουσιαστεί
το πρόβλημα στο κοντινό περιβάλλον.
Αναλυτικότερα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας πραγματοποίησε την έρευνα για
την αιμοδοσία με τη χρήση Φόρμας της
Google, η οποία απευθυνόταν σε κατοίκους
του νομού Άρτας. Απάντησαν συνολικά 226
άτομα, εκ των οποίων το 23,9% ήταν ηλικίας
18-30, το 43,8% ηλικίας 31-40, το 23,9% ηλικίας 41-50 και το 8,4% ηλικίας 51-65 ετών.
Από τους ερωτηθέντες, το 55,8% δεν ήταν
αιμοδότες και στην ερώτηση «Για ποιο λόγο
δεν δίνετε αίμα», απάντησαν: Το 67,7% για
λόγους υγείας (είτε προσωρινούς, όπως
φάρμακα τη δεδομένη στιγμή, είτε μόνιμους,
όπως χρόνιες παθήσεις). Το 12,6% από φόβο
για τη βελόνα, το αίμα. Το 18,3% από αμέλεια
(έλλειψη χρόνου).To 1,4% για λόγους που
αφορούν το Νοσοκομείο (ωράριο λειτουργίας, αυστηρά κριτήρια επιλογής).
Στην ερώτηση που αφορούσε τους μη αιμοδότες «πόσο πιθανόν είναι να δώσετε αίμα στο
μέλλον», το 37,3% απάντησε ότι σίγουρα θα
δώσουν, το 28,2% ότι δεν θα δώσουν για
λόγους υγείας, το 29,6%, δεν γνωρίζουν αν θα

δώσουν και το 4,9% όχι και τόσο πιθανόν. Το
44,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν αιμοδότες,
με την πλειοψηφία (άνω του 70%) να δίνει αίμα
τακτικά (κάθε χρόνο) και εθελοντικά (δηλαδή
για τον άγνωστο πάσχοντα και όχι μόνο για
συγγενή). Το 9,9% δήλωσε ότι δίνει αίμα μόνο
όταν του το ζητήσουν συγγενείς και φίλοι, ενώ
το 12,6% δήλωσε ότι δίνει μεν εθελοντικά
αλλά όχι τακτικά, όχι δηλαδή κάθε χρόνο. Στην
ερώτηση «Ποιο ήταν το κίνητρο όταν δώσατε
αίμα την πρώτη φορά», το 37,4% δήλωσε ότι
αιμοδότησε για πρώτη φορά όταν χρειάστηκε
κάποιος συγγενής/φίλος. Το 19,6% απάντησε
ότι το οικογενειακό περιβάλλον έπαιξε καθοριστικό ρόλο, το 15% το φιλικό περιβάλλον, το
5,6% τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, κ.ά.), το
16% για αλτρουιστικούς λόγους (προσφορά
στο συμπολίτη, εσωτερική ανάγκη για προσφορά).
Στην ερώτηση «Γνωρίζετε αν η Άρτα είναι
αυτάρκης σε αίμα», το 38,1% απάντησε ότι
δεν είναι αυτάρκης, το 60,2% απάντησε ότι
δεν γνωρίζει και το 1,8% ότι είναι αυτάρκης.
Στην τελευταία ερώτηση «Με ποιον τρόπο
πιστεύετε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τους
αιμοδότες, ώστε να πετύχουμε την αυτάρκεια

Επιστολές Δήμου Ζηρού σε Ε. Τσακαλώτο
και Ι. Στουρνάρα για το υποκατάστημα της
Εθνικής τράπεζας στο Θεσπρωτικό

Ν. Καλατζής: Ζητούμε την επίλυση και
στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας

Κ

λιμακώνονται οι κινητοποιήσεις
των κατοίκων Θεσπρωτικού απέναντι στην απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδας για απομάκρυνση του
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας από την περιοχή τους και στο
πλευρό τους εξακολουθεί να βρίσκεται ο Δήμος Ζηρού.
Οι πολίτες οργανώνουν κινητοποίησης
όπως το περασμένο Σάββατο με συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο
ύψος της Στεφάνη και ταυτόχρονα ο
Δήμος Ζηρού απευθύνεται στο υπουργείο και στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Με θέμα «αναστολή λειτουργίας του
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Θεσπρωτικό», ο δήμαρχος απέστειλε ήδη επιστολές τόσο προς τον
υπουργό Οικονομίας Ευκλείδη Τσακαλώτο όσο και προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Ιωάννη Στουρνάρα.
Στις επιστολές, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Σε μία δύσκολη περίοδο με έντονα
τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα,
όπου οι συμπολίτες επιχειρηματίες,
επαγγελματίες και αγρότες αλλά και
ολόκληρη η τοπική κοινωνία δοκιμάζονται, η αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και θα λειτουργήσει
ανασταλτικά στις προοπτικές ανάπτυξης
της περιοχής μας, για τις οποίες αγωνιζόμαστε καθημερινά ως Δημοτική Αρχή.
Επίσης θα πλήξει σοβαρά τους ηλικιωμένους συνταξιούχους οι οποίοι θ' αναγκαστούν είτε να ταλαιπωρηθούν ταξιδεύοντας δεκάδες χιλιόμετρα μακριά

για να εξυπηρετηθούν από άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας με ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε κόστος και χρόνο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι
μόνο οι κάτοικοι του Θεσπρωτικού, των
οποίων τις ανάγκες εξυπηρετεί το
συγκεκριμένο υποκατάστημα, αλλά και
πολλοί ακόμη, κυρίως ηλικιωμένοι απομακρυσμένων χωριών των όμορων
Δήμων Δωδώνης και Πρέβεζας, ενώ
κατά τη θερινή περίοδο, εξυπηρετούνται
και οι χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες
της περιοχής».
Και οι δυο επιστολές ενημερώνουν ότι
με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό
Συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε μια τέτοια εξέλιξη και ζητείται:
Να αρθεί άμεσα η απόφαση αναστολής
λειτουργίας του υποκαταστήματος της
Εθνικής Τράπεζας στο Θεσπρωτικό. Να
ληφθούν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα
που θα δημιουργήσει η αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να
γίνει προσπάθεια για περαιτέρω στήριξη
της τοπικής επιχειρηματικότητας των
επαγγελματιών και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.
Καταλήγοντας στις επιστολές του ο
δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλατζής, επισημαίνει: «Αναμένουμε τις ενέργειές
σας για την επίλυση ενός πολύ σοβαρού
ζητήματος, το οποίο έχει προκαλέσει
τεράστια αναστάτωση και ανησυχία σε
επιχειρηματίες, αγρότες και κοινωνικούς
φορείς, οι οποίοι επί σειρά δεκαετιών
στήριξαν την Εθνική Τράπεζα και ανέπτυξαν μαζί της σχέσεις εμπιστοσύνης».

του νομού μας», οι απαντήσεις συνοψίζονται
στα εξής: Εκπαίδευση (σχολεία, φροντιστήρια). Ενημέρωση (ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, σε
κεντρικά σημεία της πόλης με φυλλάδια). Διαφήμιση, προβολή Προσέγγιση της νεολαίας.
Περισσότερες εκδηλώσεις. Εξοικείωση πολιτών με τη διαδικασία της αιμοληψίας. Συνεχής
λειτουργία του γραφείου του συλλόγου στο
κέντρο της πόλης. Πιο ελαστικά κριτήρια από
το νοσοκομείο. Συνεργασία με Δήμο, σχολεία,
επιχειρήσεις, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων,
πολιτιστικούς συλλόγους. Πιο ευέλικτο ωράριο στην αιμοδοσία (αιμοδοσίες Κυριακή).
Ενημερωτικά σεμινάρια. Παρουσία του συλλόγου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Περισσότερα κίνητρα (δωρεάν εξετάσεις, παροχή
μπόνους μέσω ειδικής κάρτας). Προβολή των
αιμοδοτών αλλά και των ασθενών που μεταγγίζονται. Καλύτερες συνθήκες αιμοδοσίας
(καλύτερος χώρος). Συνεχής υπενθύμιση
μέσω προβολής μηνυμάτων για την αιμοδοσία. Εξωτερική κινητή μονάδα.

Τα συμπεράσματα
Παρόλο που τα ποσοστά των ατόμων που δεν
αιμοδοτούν για λόγους φοβίας και από αμέλεια (12,6% και 18,3% αντίστοιχα) δεν είναι
υψηλά, ωστόσο το σύνολό τους (30,9%) είναι
ένα ποσοστό που είναι υπολογίσιμο και
καλούμαστε να βρούμε τρόπους να αποβάλλουν κάθε είδους φοβία για τη διαδικασία της
αιμοδοσίας αλλά και να τους πείσουμε για τη
σημαντικότητά της. Από τα άτομα που δεν
είναι αιμοδότες, το θετικό είναι ότι το 37,3%
απάντησε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα
προσπαθήσει. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε
τρόπους να πείσουμε το 29,6% που απάντησε
ότι δεν γνωρίζει αν θα αιμοδοτήσει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων (60,2%) δεν γνωρίζουν αν η
Άρτα είναι αυτάρκης σε αίμα. Είναι σημαντικό
να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας ότι οι ανάγκες σε αίμα των ανθρώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Άρτας δεν καλύπτονται από αιμοδότες του νομού Άρτας αλλά

φέρνουμε αίμα από άλλα νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε ακόμη 1000 νέους αιμοδότες που να
αιμοδοτούν μια φορά το χρόνο (ή 500 αιμοδότες που να αιμοδοτούν δύο φορές το χρόνο)
ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες του νομού μας. Η εύρεση αυτών των
αιμοδοτών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά
σίγουρα δεν είναι και ακατόρθωτη. Χρειάζεται
η προσπάθεια όλων των φορέων. Όσον
αφορά τα κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών
από το Νοσοκομείο, αυτά καθορίζονται από
τον «Kώδικα δεοντολογίας για την προσφορά
και τη μετάγγιση αίματος» που εκδίδεται και
επικαιροποιείται τακτικά από την Ελληνική
Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας, σύμφωνα με
τις τελευταίες οδηγίες των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών.Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική με μοναδικό στόχο την ασφάλεια
τόσο του δότη όσο και του λήπτη.
Τέλος, η πλειοψηφία δήλωσε ότι η αυτάρκεια
μπορεί να επιτευχθεί μέσω των σχολείων,
καθώς εκεί διαμορφώνονται οι αυριανοί αιμοδότες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη
καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
των μαθητών και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή
η δράση θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα τα
επόμενα χρόνια. Ωστόσο για να πετύχουμε
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και να απευθυνθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό
μαθητών, χρειάζεται η συμπαράσταση και η
αρωγή περισσότερων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν, μέσω του εκπαιδευτικού υλικού
που έχει ετοιμάσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σύλλογος
θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα και δεσμεύεται να υλοποιήσει πολλές από τις δράσεις που προτάθηκαν,
όπως για παράδειγμα, αιμοδοσία την Κυριακή, εξωτερική κινητή μονάδα, λειτουργία γραφείου, βελτίωση χώρου κλπ.
Το μήνυμα του Συλλόγου λοιπόν είναι «Ας
κάνουμε την Άρτα πρώτη πόλη αυτάρκη σε
εθελοντικά προσφερόμενο αίμα».

Αδελφοποίηση Δήμων Αρταίων και
Διδυμότειχου με σύνδεσμο την Αγία Θεοδώρα

Κι έπεται συνέχεια στα βήματα
του Μάξιμου του Γραικού
Πόλεις αδελφοποιημένες είναι πλέον ο Δήμος
Αρταίων και ο Δήμος Διδυμοτείχου, μετά την
υπογραφή του σχετικού συμφώνου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θράκης, το Σάββατο, μεταξύ του δημάρχου Αρταίων Χρήστου
Τσιρογιάννη και του δημάρχου Διδυμοτείχου
Παρασκευά Πατσουρίδη.
Επίκεντρο και αφορμή της αδελφοποίησης ήταν η
Πολιούχος της Άρτας Αγία Θεοδώρα και ο Άγιος
Ιωάννης Βατάτζης, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο.
Η οικογένεια της Αγίας Θεοδώρας πρωτοεγκαταστάθηκε στο Διδυμότειχο επί αυτοκράτορα Αλέξιου
Κομνηνού και έζησε στην ίδια εποχή με τον Άγιο
Ιωάννη Βατάτζη. Οι εξαίρετες διακρατικές επαφές
στα τότε κράτη της Ηπείρου και Νίκαιας «σφραγίστηκαν» με τον γάμο της εγγονής του Άγιου Ιωάννη
Βατάτζη με τον γιο της Αγίας Θεοδώρας.
«Σήμερα, εμείς, με αφορμή αυτό το γεγονός, ερχόμαστε να «σφραγίσουμε» και τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο Δήμων και με όχημα την κοινή θέλησή
μας για να ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού,
να συνεργαστούμε σε μια σειρά από τομείς, ανταλλάσσοντας σκέψεις, προτάσεις, ιδέες, τεχνογνωσία, πολιτισμό, Ευρωπαϊκά προγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης έργων και δράσεων και
γιατί όχι να συνεργαστούμε ακόμη και σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο» ανέφερε στην ομιλία του
ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, κατά
τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, το βράδυ του Σαββάτου, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για τις
ιστορικές σχέσεις των δύο περιοχών, ενώ ακούστηκαν παραδοσιακοί ήχοι από τη Θράκη και την Άρτα,
με το χορευτικό του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» να συμμετέχει και να κερδίζει εντυπώσεις και χειροκρότημα. Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του
Δήμου Αρατίων, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται
στον σχεδιασμό εξωστρέφειας της Άρτας και ακολουθεί τις αδελφοποιήσεις που έχουν υπογραφεί
με την πόλη Λεύκαρα της Κύπρου και Σιδέρνο της

Ο δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης και ο δήμαρχος Διδυμοτείχου,
Παρασκευάς Πατσουρίδης υπογράφουν το σύμφωνο αδελφοποίησης
Ιταλίας. Το επόμενο διάστημα ακολουθεί ανάλογη
κίνηση και με τη Ρουμάνικη πόλη Φαγκαράς, ενώ
στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας διαδρομής στα βήματα του Μάξιμου Γραικού από την
Άρτα, όπου γεννήθηκε μέχρι και τη Μόσχα, όπου
μεγαλούργησε.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο
μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, Δαμασκηνός, βουλευτές Έβρου, ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, οι αντιδήμαρχοι Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας και Κώστας
Τράμπας, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ΟΤΑ Νίκος Λιόντος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί Σύμβουλοι Διδυμοτείχου και περιφερειακοί σύμβουλοι Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του Στρατού,
εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, το χορευτικό
του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Σκουφάς»,
πολλοί απόδημοι Αρτινοί και Ηπειρώτες.
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κή 50 δημοσιογράφοι, τουριστικοί πράκτορες, αλλά και 80
ς» (με διαμονή στην Άρτα) για να την γνωρίσουν από κοντά

προβολή η Πολιτιστική
χαίων Θεάτρων Ηπείρου
Δήλωση αντιπεριφερειάρχη
Στράτου Ιωάννου στον «Τ»

Μοναδική
διαδρομή 344
χιλιομέτρων και
2.300 χρόνια
ιστορίας
Σ

ων Θεσπρωτίας, Θέατρο Κασσώπης Πρέβεζας σε μακέτα δηλαδή όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες

τρο Δωδώνης και δεξιά το επιβλητικό από κάθε άποψη Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης

ποδαρικό τον Μάρτιο 2019 με τους πρώτους
ς από Ισπανία και με τόπο αφετηρίας την Άρτα

άλε» μπορεί να
ό μας η μεθαυριανή
νούμενων του
υν ως αφετηρία

οι πρώτοι επίσημοι επιού τουρισμού Ηπείρου,
άτρων» που θέτουν ως
συνολικά 200 Ισπανούς
από το ταξιδιωτικό γραθα περάσουν τις απόαυτό θα πραγματοποιηυτέρα 11 Μαρτίου 2019.

Άρτα

πρόγραμμα που αφορά
Πολιτιστικής Διαδρομής
ποίο υιοθετείται από το
ετηρία την Άρτα.
ειρο «πιάνουν» από την
ερο …πολιτιστικό ταξίδι
το πρωί από Αθήνα για
1χιλιόμετρα). Άφιξη και
αθμό Ακράτας (10:30 το
άτα -Άρτα, 2ώρες, 172

Άφιξη στην Άρτα (12:30 πμ). Περιήγηση στην πόλη με
διάρκεια 1,5 ώρα (ξενάγηση σε αρχαίο θέατρο Αμβρακίας,
το μικρότερο από τα αρχαία Ελληνικά Θέατρα που έχουν
αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας και βρίσκεται
μέσα στον ιστό της πόλης. Σε πολύ κοντινή απόσταση θα
θαυμάσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα της Άρτας και την
Παναγία Παρηγορήτισσα, ένα εντυπωσιακό μνημείο βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Γεύμα στο ιστορικό γεφύρι και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.
Απόγευμα (16:00) αναχώρηση για την αρχαία πόλη της
Κασσώπης, που χτίστηκε στα μέσα του 4ου αιώνα πΧ, στις
πλαγιές του βουνού Ζαλόγγου κι όπου εκεί βρίσκεται το
αρχαίο θέατρο (Άρτα -Κασσώπη, 40λεπτά, 38 χιλιόμετρα).
Περιήγηση 1,5 ώρα και επιστροφή στην Άρτα.

Δεύτερη μέρα
Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης με το
αρχαίο Θέατρο, το αρχαίο Ιερό και μαντείο του Δία, που
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ήταν η αρχαιότερη πόλη της
Ελλάδας και σημαντικό πνευματικό κέντρο της αρχαιότητας
(Άρτα-Δωδώνη, 52λεπτά, 72 χιλιόμετρα). Αναχώρηση για
την πόλη των Ιωαννίνων (Δωδώνη -Ιωάννινα, 25λεπτά, 20
χιλιόμετρα). Επίσκεψη στην πόλη των Ιωαννίνων (Κάστρο,
Μουσείο Αργυροτεχνίας ΠΙΟΠ, Αρχαιολογικό Μουσείο).
Απόγευμα: Αναχώρηση για την αρχαία πόλη Γιτάνων (Φιλιάτες) που χτίστηκε στη βόρεια πλευρά του ποταμού Καλαμά
περίπου το 335 με 350 πΧ.
Πρόκειται για μία περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς,

που περιβάλλεται σχεδόν από όλες τις πλευρές από νερό.
Τα Γίτανα ήταν το πολιτικό κέντρο και έδρα του Κοινού των
Θεσπρωτών. Το αρχαίο Θέατρο μπορούσε να φιλοξενήσει
πάνω από 4.000 θεατές κατά τη διάρκεια θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων. (Ιωάννινα -Φιλιάτες, 1ώρα
και 15λεπτά, 90,8 χιλιόμετρα), περιήγηση 1,5 ώρα και επιστροφή στην Άρτα (Φιλιάτες -Άρτα, 1ώρα και 50λεπτά, 145
χιλιόμετρα).

Τρίτη μέρα
Αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης με το
εντυπωσιακό αρχαίο Θέατρο. Η πόλη της Νίκης. Ιδρύθηκε
το 31πΧ από τον Ρωμαίο Αύγουστο Οκταβιανό μετά τη νίκη
του στη ναυμαχία του Ακτίου κατά των δυνάμεων του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Ρωμαϊκή πόλη της Ελλάδας
(Άρτα -Νικόπολη, 51λεπτά, 41 χιλιόμετρα). Περιήγηση διάρκειας 2 ωρών στα μνημεία της αρχαίας Νικόπολης και αναχώρηση για το Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας για γεύμα (Νικόπολη - Μενίδι, 1ώρα και 10 λεπτά, 66 χιλιόμετρα). Γεύμα και
αναχώρηση μέσω Ιόνιας οδού για Αθήνα, αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος, με στάση για ξεκούραση και καφέ μισής ώρας
στα ΣΕΑ Ακράτας. (Αθήνα στις 9 το βράδυ).
ΥΓ: Το εν λόγω πρόγραμμα αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια σε χρόνους αφίξεων, αναχωρήσεων, επισκέψεων, γευμάτων κλπ, σε συνάρτηση και καταγραφή χιλιομετρικών
αποστάσεων και χρόνου κάλυψης αυτών.

ε δήλωσή του για την εκκίνηση της Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου,
ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και υπεύθυνος τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, Στράτος Ιωάννου, αναφέρει: «Είναι
μια ξεχωριστή στιγμή για όλους μας, αλλά
και για μένα, η εκκίνηση της Διαδρομής στα
Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, ενός πρωτοποριακού προγράμματος που συνδυάζει
πολιτισμό, τουρισμό και τοπικά προϊόντα,
και το οποίο τώρα γίνεται πράξη.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα
διεθνούς εμβέλειας, το οποίο φέρνει στην
Ήπειρο 39 εκατ. ευρώ τόσο για την αναστήλωση και αναβάθμιση των αρχαιολογικών μας χώρων, όσο και για την βελτίωση
των συνδεόμενων υποδομών, αλλά και για
την τοπική ανάπτυξη, την τοπική επιχειρηματικότητα. Αρκετά από τα έργα έχουν
ολοκληρωθεί, ενώ όλα είναι σε φάση υλοποίησης. Η Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα
αξιοποιεί την κλασσική αίγλη των μνημείων, επαναπροτείνοντάς τα ως αφορμή επίσκεψης στην 'Ήπειρο με τον πιο μοντέρνο
τρόπο, στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον
του τουριστικού ανταγωνισμού.
Η Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου είναι πρωτίστως ένα τουριστικό προϊόν, μια τουριστική πρόταση προς τον επισκέπτη. Πρόκειται για ένα επιμελημένο
πρόγραμμα επίσκεψης, που με αφετηρία
τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου μπορεί ο
επισκέπτης να εξακτινώσει το δικό του
δρομολόγιο.
Η Διαδρομή, περιλαμβάνει και τις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες και χτίζεται πάνω
στους πέντε αρχαιολογικούς χώρους
(Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης, Αρχαιολογικός
χώρος Κασσώπης, Αρχαιολογικός χώρος
Αμβρακίας και Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων), προσφέροντας στον επισκέπτη μια
μοναδική διαδρομή 344 χιλιομέτρων και
2.300 χρόνια ιστορίας.
Τα 39 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη δημιουργήσει
θέσεις εργασίας και δίνουν άμεση ανάπτυξη στην περιοχή. Η Διαδρομή θα δημιουργήσει τουριστικό ρεύμα, προσελκύοντας
νέους τουρίστες, προσφέροντάς τους
έναν νέο τρόπο γνωριμίας με την Ήπειρο.
Αυξάνει τους λόγους επιμήκυνσης της
παραμονής των επισκεπτών και συνακόλουθα την τουριστική δαπάνη ενώ συντελεί στη διασπορά των επισκεπτών σ’ όλη
την επικράτεια της Ηπείρου και τη διασπορά των εσόδων από τον τουρισμό.
Η Διαδρομή ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει το νόημα της τουριστικής φιλοξενίας,
εισάγοντας καινοτομίες και εγκαινιάζει μια
ολιστική αντιμετώπιση της ανάπτυξης,
πρωτόγνωρη στον τόπο μας».

ÊÙÄÉÊÏÓ: 6359
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Εβδομαδιαία Εφημερίδα της Άρτας
Περίοδος Β΄ - Αριθμός φύλλου 883

1,00 ευρω

της εβδομάδας

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

“Ο τελευταίος
αυτοκράτορας”
από την ΚΛΑΡΤ
την Κυριακή
το απόγευμα
σελ. 15

www.taxydromosartas.gr

Πρώτη Σελίδα

Σε κορυφαίο επίπεδο
η υποψηφιότητα Άρη
Ραβανού στο Δήμο
Αρταίων

Όμορφη πόλη
Δεν είναι τυχαίο ούτε συμπτωματικό. Όποιος επισκέπτεται
την Άρτα δηλώνει τη θετική
έκπληξή του από τον πολιτιστικό πλούτο που συναντά στα
σπλάχνα της. Εντυπωσιάζουν
τα μνημεία που διατρέχουν
όλη την ιστορία από τους
προϊστορικούς και κλασικούς
χρόνους έως σήμερα.
Επιπροσθέτως άπαντες οι
ξένοι επισκέπτες βρίσκουν την
Άρτα όμορφη πόλη και κάνουν
ιδιαίτερη μνεία στην ευγένεια
και την οικειότητα των κατοίκων της. Τι συμβαίνει άραγε;
Μήπως την βλέπουν με άλλα
μάτια;
Ή μήπως στ’ αλήθεια όσοι την
κατοικούν δεν την γνωρίζουν
όσο θα’ πρεπε;
Ίσως την διατρέχουμε φορώντας τα γυαλιά της καθημερινότητας.Ίσως αυτά τα γυαλιά
να είναι θολά.Ίσως διδασκόμαστε την ιστορία της Ελλάδας
και ξεχνάμε του τόπου μας.
Ίσως πρέπει να δώσουμε το
χρόνο και να οργανώσουμε ο
καθένας για τον εαυτό του ένα
ταξίδι με προορισμό την Άρτα.
Συμπεριλαμβανομένων και
ξαναγήσεων.

Βίκυ Καινούργιου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ιωσήφ Αλιγυζάκη
στην Κατερίνα Σχισμένου

σελ. 6

Μια ανάσα
από τις
επίσημες
ανακοινώσεις

Πρώτη συνάντηση στα γραφεία
του ΚΙΝΑΛ Άρτας για συγκρότηση
γραμματείας και ψηφοδελτίου
με Δημήτρη Δημητρίου σελ. 6

Έρευνα του Συλλόγου Αιμοδοτών Άρτας ακτινογραφεί
την σκέψη και δράση των πολιτών για το πολύτιμο δώρο

Περισσεύει
το φιλότιμο των Αρτινών
Από φόβο στη βελόνα και από αμέλεια δεν προχωρούν σε
ποσοστό 30,9 στην προσφορά αίματος οι Αρτινοί, σύμφωνα με
τις απαντήσεις που δίνουν σε σχετική διαδικτυακή έρευνα που
έκανε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό όλων δεν μπορεί να συμμετέχει λόγω προβλημάτων υγείας. Η έρευνα φέρνει στο φως σημαντικά στοιχεία
ακριβώς γιατί αναφέρεται σε τοπικό επίπεδο και μεταξύ άλλων
αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής ορισμένα από τα ευρήματα

όπως για παράδειγμα ότι το 37,3% μη αιμοδοτών σήμερα απαντά
θετικά στην συμμετοχή του σε αιμοληψίες στο μέλλον, ενώ στοιχείο που αποδεικνύει ότι περισσεύει το φιλότιμο είναι πως σε
ποσοστό 37,4% αιμοδότησαν πρώτη φορά όταν χρειάστηκε
κάποιος συγγενής ή φίλος. Βέβαια αυτό δείχνει ότι απαιτείται
περισσότερη ενημέρωση για τακτική αιμοδοσία κι όχι την λεγόμενη ανάγκης, όταν δηλαδή παρουσιαστεί το πρόβλημα στο κοντινό
περιβάλλον. σελ. 10

Ο Αρτινός δρομέας Χρήστος Παππάς
στους 238 του ...Λεωνίδα

Εκδήλωση το Σάββατο
από φροντιστήριο “Αστρολάβος” και “ΣΚΟΥΦΑ”. Ας
συστηθούμε ξανά… σελ. 9

Το αναγνωστικό κοινό
είναι ο καθρέφτης της
Ελληνικής κοινωνίας
σελ. 14

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΑΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ

Τα Αρχαία Θέατρα,
«μοχλός» για τη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη της
Ηπείρου σελ. 7

Νεκτάριος
Σπ. Γιαννάκος
Νευρολόγος
Πτυχιούχος Α.Π.Θ.
Ειδικευθείς στη Σουηδία,
τ. επιμελητής Gothenburg
University Hospital
Δεν υπάρχουν εμπόδια. Τα πραγματικά εμπόδια και οι… εχθροί στους στόχους
μας, είμαστε εμείς λέει ο Αρτινός Σπαρταθλητής που τερμάτησε δύο φορές
από την Αθήνα στη Σπάρτη στα βήματα του Φειδιπίδη σελ. 12 13

τηλ.: 26810 76570, 6974 431 293
giannakos.nektarios@gmail.com

Α. Γαρουφαλιά 3
(κάθετος επί
της Κομμένου)
Τρίγωνο

Άρτα
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ÃÍÙÌÇ
ΤΑ όσα συμβαίνουν φέτος με τα ακτινίδια θα
μπορούσαν να ηχήσουν και σαν καμπανάκι γιατί
όπως είναι διαρθρωμένη η παγκόσμια αγορά τίποτα
δεν είναι σίγουρο και τίποτα δεδομένο.
ΠΕΡΙΠΟΥ στο μυαλό όλων πήγε να παγιωθεί η
αντίληψη ότι καλλιεργώντας ακτινίδια είναι κάτι σαν
κι αυτό περί success story που ακούγαμε λίγα χρόνια πριν…
ΟΙ τιμές φέτος ουδεμία σχέση έχουν με πέρυσι
και μπορεί μεν η μείωση να μην είναι ραγδαία ωστόσο επηρεάζει αρνητικά την τσέπη του παραγωγού.
ΟΥΤΕ οι Έλληνες αλλά ούτε και οι Ιταλοί έμποροι όπως ήλπιζαν οι παραγωγοί εμφανίστηκαν γενναιόδωροι.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά διότι στην περίπτωσή
τους διόλου απίθανο να ισχύσει το «κάθε πέρυσι και
καλύτερα».
Η φετινή παραγωγή των Ιταλών καλλιεργητών
ήταν αυξημένη κατά 150.000 τόνους, άρα οι έμποροι μπορούν να βρουν άνετα και ν’ αγοράσουν το
συγκεκριμένο προϊόν.
ΑΝ ήρθαν φέτος στην Άρτα, έχουμε την αίσθηση
πως δεν θέλουν να χάσουν τις επαφές τους με την
ντόπια αγορά καθώς το παιχνίδι μοιάζει κάπως σαν
το σκύλο με την γάτα.
ΤΙ έχουμε πει όμως εμείς και τί υποστηρίζουν
ορθά σκεπτόμενοι για την εμπορία των ακτινιδίων;
Ο λαός το απαντάει όσο αγνά και με ακρίβεια
γίνεται: Πως αν δηλαδή δεν μπορείς να ξυστείς
μόνος σου μην περιμένεις να σε ξύσει ο άλλος.
ΨΥΓΕΙΑ, αυτή είναι η λύση και η προοπτική και
για να γίνουν χρειάζεται να ασχοληθούν λιγάκι
παραπάνω με την συνεταιριστική ιδέα, με τη
συγκρότηση ομάδων παραγωγών, με την εξασφάλιση δικών τους αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ μέσα και εργαλεία υπάρχουν
αρκεί βέβαια να μην αρχίσουν να μετράνε με τη
λογική… τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πέντε το λαδόξυδο, γιατί έτσι «στα ίδια θάμαστε άλλη μια φορά»,
που λέει και το τραγούδι το σχετιζόμενο με τους
αγρότες.
ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ οι Έλληνες έμποροι θα «παίζουν» με
τα καρτέλ τους, οι Ιταλοί θα μας προτιμούν προσφέροντας καλές τιμές μόνο όταν η χώρα τους
ξεμένει και οι ντόπιοι παραγωγοί θα τρέχουν να
πουλήσουν μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια όσο
- όσο αν η εικόνα στην εμπορία είναι σαν τη φετινή.
Η αλήθεια είναι πως οι στρεμματικές καλλιέργειες ακτινιδίων έχουν αυξηθεί, ο ένας παρασύρεται
από τον άλλον, κι όλοι μαζί ελπίζουν ότι θα κερδίσουν, μόνο που τίποτα πλέον δεν είναι βέβαιο, όσο
αφήνουν τις τύχες τους να καθαρίζουν άλλοι.
ΤΟ ακτινίδιο έχει πράγματι μέλλον, υπό την προϋπόθεση όμως ότι την διαχείριση θ’ αναλαμβάνουν
αποκλειστικά και μόνο οι ντόπιες δυνάμεις και
κυρίως φυσικά οι ίδιοι οι καλλιεργητές.
ΕΧΕΙ μέλλον, λοιπόν, αρκεί αυτό να το σχεδιάσουν οι παραγωγοί του.
ΣΕ καμία περίπτωση δεν ξεχνούμε ότι δίπλα τους
πρέπει να βρεθεί και να τους στηρίξει το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί δεν μπορεί να υποβάλλονται προτάσεις σε προγράμματα και να κάνουν…
χίλια χρόνια να αξιολογηθούν.
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ΤΟΥΝΕΛ
Στην ...Παργιορίτσα

“Καλέ αυτοί κάνουν σαν τρελοί” μας είπε συμπολίτισσα παρατηρώντας την αποστολή ξένων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων όταν αντίκρυσαν τον Βυζαντινό ναό του 13ου αιώνα.
Που να δεις πως έκαναν βλέποντας το εσωτερικό
της Παρηγορήτισας ανέφερε άλλος συνδαιτημόνας. Κουβέντα στην κουβέντα μάς ρώτησαν ποιοι
είναι και γιατί ήρθαν. Τους εξηγήσαμε όπως
βέβαια και τι άλλο επισκέφθηκαν στην Άρτα.
“Ενθουσιάζονται πράγματι τόσο πολυ από την
Άρτα και την Παρηγορήτισα” διερωτήθηκε η ίδια
και καθώς δεν της λείπει το χιούμορ πρόσθεσε:
“Και να φανταστείς ότι εμείς την έχουμε για τόπο
ραντεβού. Πού θα βρεθούμε; Στην Παργιορίτσα.
Και πάντα εννοούμε απ’ έξω”.
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Δεν το βάζει κάτω
Επιμένει στο πλευρό των κατοίκων του Θεσπρωτικού ο Δήμος Ζηρού. Στην αντίθεσή τους για την
απόφαση απομάκρυνσης του τραπεζικού καταστήματος της Εθνικής τράπεζας από το εν λόγω δημοτικό διαμέρισμα συμπαραστέκεται σταθερά με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόσφατα ο δήμαρχος Ζηρού, Νικόλαος Καλαντζής, έκανε ένα βήμα παραπέρα και διεκδικεί την
παραμονή του υποκαταστήματος στο Θεσπρωτικό
με επιστολές του προς τον υπουργό, Ευκλείδη
Τσακαλώτο και τον διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννη Στουρνάρα. Στις επιστολές αυτές ενημερώνει για δυναμικές κινητοποιήσεις των κατοίκων και με κλείσιμο δρόμων. Ο πρώτος συμβολικός
αποκλεισμός -τους λέει- ότι επρόκειτο να γίνει το
Σάββατο 3 Νοεμβρίου. Δεν το βάζει κάτω κι αυτό
είναι έκδηλο στις επιστολές του. Η φωτο από τον
αποκλεισμό που έγινε το Σάββατο.

Στην Ήπειρο για σταβλικές εγκαταστάσεις
και φωτοβολταϊκά 4,5 εκατ. ευρώ
Πιστώσεις 4,5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια
για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
σε μετακινούμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, ανταποκρινόμενος στο από 26 Οκτωβρίου αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του έργου:
«Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων
και φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες
των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας
Ηπείρου», με προϋπολογισμό 4.500.000 ευρώ.

Άρχισε
Ο κύβος ερίφθη. Ο προεκλογικός αγώνας για την περιφέρεια της Ηπείρου άρχισε. Και
άρχισε όχι γιατί ολοκληρώθηκαν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που θα ...τρέξουν
στο στίβο των εκλογών, ούτε
γιατί αυξάνουν την παρουσία
τους επικεφαλής συνδυασμών σε Δήμους και χωριά.
Άρχισε γιατί ξεκίνησαν οι
ανακοινώσεις άσκησης κριτικής σε δράσεις ή αποφάσεις
της περιφερειακής αρχής.
‘Ηδη λάβαμε ανακοινώσεις
κριτικής από τους υποψηφίους περιφερειάρχες, Γιώργο
Ζάψα και Δημήτρη Δημητρίου, που υποστηρίζονται από
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ αντίστοιχα,
τις οποίες δημοσιεύουμε στη
σελ. 7.
Ο επικεφαλής της “Ήπειρος
Ανατροπής”, Γιώργος Ζάψας,
ασκεί κριτική στο ζήτημα της
αναβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων.
Ο Δημήτρης Δημητρίου που
το όνομα του συνδυασμού
του αναμένεται να ανακοινώσει εντός των ημερών σε επίσημη εκδήλωση ασκεί κριτική
απ’ αφορμή της επίσημης
προβολής της Πολιτιστικής
Διαδρομής Αρχαίων Θεάτρων
Ηπείρου.
Η εμπειρία λέει ότι αυτή
είναι μόνο η αρχή.

Να σας ζήσει
Και το όνομα αυτού
Ευάγγελος. Είναι ο
μικρός τυχερούλης
της φωτο (αριστερά), που του χάρισαν το όνομα δύο
όμορφες νονές
όμοιες με νεράιδες,
η Μερόπη και η
Λήδα. Ο Ευάγγελος
Ψαθάς είναι ο δεύτερος γιος του Βασίλη και της Χρύσας
και οι νονές κόρες
του Αντώνη Κοσσυβάκη με τον οποίο
τους συνδέει φιλία
και στο εξής κουμπαριά. Κάτω νονές
και κουμπαροι μαζί.
Να είναι πάντα
τυχερός και οι
νονές πάντα άξιες.
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ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως αλλάζει το
αυτοδιοικητικό σκηνικό στην
πόλη της Άρτας. Εννοούμε
φυσικά τις δημοτικές εκλογές, στις
οποίες όλα δείχνουν ότι θέτει υποψηφιότητα δημάρχου και ο Άρης Ραβανός.

U

ΚΑΛΑ ενημερωμένες πηγές
αναφέρουν ότι εκεί που το
πράγμα πήγε να «βαλτώσει»,
κάτι έγινε και τελικά βλέπουμε τα…
νερά να ταράζονται. Έβαλε μαθαίνουμε
το χεράκι του και ο Πάνος Σκουρλέτης.

U

Ο Άρης Ραβανός δεν κατέρχεται με χρίσμα. Αν δεν κάνουμε
λάθος θα ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του παίρνοντας κατά
πρώτο την στήριξη από ΣΥΡΙΖΑ. Κι
όποιος βέβαια θέλει πίσω μου
ελθείν…

U

ΤΙ προσδοκά; Τί άλλο από την
διεύρυνση της… δεξαμενής
ψήφων; Ποντάρει - λένε οι πληροφορίες μας - σε ανθρώπους του
ΚΙΝΑΛ αλλά και της ΝΔ που μέσω…
τρίτων μια διεισδυτικότητα την έχει.
Αλήθεια, οι υπέρμαχοι της κοινής καθόδου ΚΙΝΑΛ - ΣΥΡΙΖΑ τί θα κάνουν
άραγε;

U

ÔÏÕÍÅË
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NΑΙ μεν μπορεί να μην έκανε
ούτε… νηπιακά βήματα αυτή η
προσπάθεια, γνωρίζουμε όμως
καλά ότι κρατιέται ζωντανή μεταξύ
της κοινωνίας.

U

ΜΕ Άρη Ραβανό υποψήφιο
δήμαρχο Αρταίων, λογικό είναι
ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης να αναδιατάξει τις δυνάμεις
του. Πριν την εμφάνιση ήταν πράγματι
το μεγάλο φαβορί, επομένως η επικείμενη μάχη χρειάζεται ισχυρά πρόσωπα.
Οπωσδήποτε μάχη για πολύ γερά
νεύρα.

U
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είναι να επαναπροσδιορίζουν κι αυτοί
την στάση τους;

U

ΟΧΙ τίποτε άλλο, αλλά ακούμε μεταξύ άλλων - και για φυγόκεντρες δυνάμεις…

ΚΡΟΥΣΕΙΣ σε πολλά πρόσωπα
μαθαίνουμε ότι κάνει ο Γιώργος
Μπαλάγκας. Μπορεί να μην
ανακοίνωσε ακόμα επίσημα την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Αρταίων,
όμως δεν θ’ αργήσει νάρθει αυτή η
ώρα. Όχι μόνο με το ψηφοδέλτιο, ο
στρατηγός ασχολείται και με τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Ψηλά τα ανεβάζει αλλά ποιός έχει δικαίωμα να στερήσει κάποιον από το όνειρο…

U

ΕΝΑΣ Κώστας Πατήλας για
παράδειγμα θα μπορούσε να
ενισχύσει ακόμα περισσότερο
το ψηφοδέλτιο. Ο φίλος Κώστας
όμως, μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, προσανατολίζεται περισσότερο
στο «όχι». Και δεν ξέρουμε τί θα μπορούσε να τον κάνει να πει «ναι».
Πάντως πιέσεις δέχεται.

Α, έχουμε κι άλλη μια πληροφορία από το στρατόπεδο Γ.
Μπαλάγκα. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις συγκροτηθεί το
ψηφοδέλτιο και είναι όλα έτοιμα.
Έχει τα… στρατηγικά του σχέδια.

ΟΙ περισσότεροι στο τοπικό
ΚΙΝΑΛ, άσχετα με το αν άνοιξαν
οι συζητήσεις από την πρώτη
στιγμή για αυτόνομη κάθοδο, έβλεπαν
χλωμή την ανάμειξη του Άρη Ραβανού
στα δημοτικά μας πράγματα. Ε, δεν

ΔΥΟ ξένοι στο ίδιο χωριό! Αλέκος Καχριμάνης και Σπύρος
Ριζόπουλος βρέθηκαν στον
Καταρράκτη Άρτας σε εκδήλωση μνήμης των πεσόντων από τους ναζί.
Η πληροφορία που λέει ότι κάτοικοι και

U

U

U

U

φορείς τους προέτρεψαν σε… «ντιμπέϊτ» ελέγχονται ως ανακριβείς.
Πρώτα οι αυτοδιοικητικές και
μετά οι εθνικές εκλογές; Δηλαδή τα κόμματα θα «καθαρίσουν» με τους υποψηφίους σε περιφερειακές και δημοτικές και μετά θα
μάθουμε για τα χρίσματα των υποψηφίων βουλευτών;

U

ΠΑΝΤΩΣ μέχρι στιγμής άκρα
του τάφου σιωπή για τις λίστες
των υποψηφίων για εθνικές
εκλογές. Βάρδα μόνο μη διογκωθεί το
κύμα διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις. Αντέχεται εύκολα τόση αγωνία;

U

ΚΑΛΗ η πρωτοβουλία του φροντιστηρίου «Αστρολάβος» και
του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» που
παρεμβαίνουν στα των εξετάσεων και
των άλλων… δοκιμασιών, των μαθητών. Το ραντεβού δίνεται το προσεχές Σάββατο, οπότε παρέχεται μια
καλή ευκαιρία να λύσετε πολλές από
τις απορίες σας αλλά και να πάρετε
μέρος σ’ έναν εποικοδομητικό, όπως
προβλέπεται, διάλογο.

U

ΚΑΛΗΜΕΡΑ σας
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Αυτό θα περιμέναμε

Το αρχαίο θέατρο Αμβρακίας τους έφερε στην Άρτα όμως έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη δυτική
νεκρόπολη αλλά και την Παρηγορίτησσα. Είναι δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες της Ελλάδας και
του εξωτερικού που δήλωσαν εντυπωσιαμένοι στον “Τ” όταν τους συνάντησε στο Βυζαντινό μνημείο απ’
όπου και η φωτο

Ο Σταύρος έφερε την πρώτη
διάκριση για την Άρτα

Ηπειρωτική
φιλοξενία

Ο Σταύρος
Σκούμας,
αθλητής στο
Σύλλογο
TAEKWONDO
ITF «Μαχητές
Άρτας», κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TKD
που διεξήχθη
στην Ηγουμενίτσα από 2
έως 4 Νοεμβρίου.
Είναι η πρώτη φορά που αθλητής από την Άρτα κατακτά μετάλλιο σε επίσημο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα κληθεί στα προκριματικά για την συμμετοχή του
στην Εθνική Ομάδα TKD. Τον θαυμάζουμε στην απο0νομή του
μεταλλίου του από το μέλος της ΑΟΤΕ (Αθλητική Ομοσπονδία
TKD Ελλάδας), Στέφανο Ντόβα.
Ο 12χρονος Σταύρος ξεκίνησε προπονήσεις από πολύ νεαρή
και υπό την καθοδηγητή του εκπαιδευτή του, Κωνσταντίνου
Καμπέρη, έφτασε ήδη στο υψηλότερο βάθρο για την μέχρι
σήμερα πορεία της Άρτας στο εν λόγω άθλημα. Συγχαρητήρια
και πάντα επιτυχίες.

Την Παρασκευή από το πρωί η
αποστολή δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από Ελλάδα,
Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία Ιταλία,
Ολλανδία, Ισραήλ, Σουηδία ξεναγήθηκαν στην Άρτα.
Την αποστολή στη δυτική νεκρόπολη υποδέχθηκε ο αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Ψαθάς, καθώς επίσης
οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δημ.
Βαρέλης και Αναστασία Σίμου που
ακολούθησαν μέχρι και το γεύμα
στην Κορωνησία δείχνοντας τι
σημαίνει Ηπειρωτική φιλοξενία.

Ανακοίνωση σχετική με το θέμα του
ΞΕΝΙΑ και την επιστολή του δημάρχου Αρτάιων, Χρήστου Τσιρογιάννη,
εξέδωσε η περιφερειακή σύμβουλος
Τζένη Κοίλια-Ταπραντζή (φωτο).
Η κ. Ταπραντζή επί της ουσίας ασκεί
κρητική, όχι περί των όσων αναφέρονται για ελέγχους της εισαγγελέως
διαφθοράς στην προκήρυξη της
μελέτης για το έργο αναστήλωσης
και αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ, αλλά
στον τρόπο αντίδρασης της δημοτικής Αρχής και του δημάρχου Αρταίων.
Υπό τον τίτλο «H παρέμβαση της εισαγγελέως διαφθοράς και το
ΞΕΝΙΑ μας,μια ανακοίνωση που δεν δόθηκε ποτέ...», αναφέρει
συγκεκριμένα: «“Ο Δήμος μας δεν έχει καμιά απολύτως προνομιακή σχέση με μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες.
Είναι θέμα αρχών, αντίληψης και συναίσθησης ευθύνης.
Η χρηστή διοίκηση σε όλα τα επίπεδα είναι το διαρκές ζητούμενο
για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού της περιοχής μας
και στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.
Έκπληξη προκαλεί στους εκλεγμένους της πόλης μας η ενημέρωση από τον τοπικό Τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα, πως η κ. Εισαγγελέας διαφθοράς ασχολείται με τον διαγωνισμό ανακήρυξης
αναδόχου της μελέτης που θα αποδώσει το Ξενία -επιτέλουςστον Αρτινό λαό. Μέχρι να ενημερωθούμε αναλυτικά από την
Εισαγγελέα διαφθοράς, δηλώνουμε πως είμαστε στη διάθεση της,
ώστε να απεμπλακεί τάχιστα η διαγωνιστική διαδικασία από πρακτικές καθυστερήσεις και πολιτικές σκιές και βάρη”.
Αυτήν την ανακοίνωση θα περιμέναμε, τόσο εμείς όσο και οι
Αρτινοί συμπολίτες μας. Τέτοια αντίληψη και πρακτική θέλουμε
από τους "τοπικούς μας άρχοντες", προοδευτική, διαφανή, στέρεα, προωθητική.
Και όχι μακροσκελή, δυσνόητα, εσωστρεφή κείμενα, προσπάθεια
απόσεισης ατομικής ευθύνης, που πετούν την μπάλα στην κερκίδα.
Έτσι πρέπει να στεκόμαστε, με ευρείες συμμαχίες, στον τόπο
που διεκδικεί και αξίζει συμμετοχή σε όσα μας ομόρφυναν τα νεανικά μας χρόνια και θέλουμε να δούμε στην καθημερινή μας ζωή
στο μέλλον».

Τζένη Ταπραντζή

Κλειστόν
Κλειστό παραμένει από προσχθές Δευτέρα το Καστρο της
Άρτας λόγω έλλειψης προσωπικού. Φαίνεται πως επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα με εκείνα του παρελθόντος όταν η
έλλειψη φυλάκων οδηγούσε στο κλείσιμο του πολιτιστικού
χώρου.
Αυτή τη φορά με επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας εφορίας
γίνεται γνωστό το...λουκέτο και συγκεκριμένα αναφέρει:”Η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 5
Νοεμβρίου, το Κάστρο της Άρτας θα παραμείνει κλειστό λόγω
έλλειψης φυλακτικού προσωπικού. Στο εξής η επίσκεψη στο
μνημείο θα είναι εφικτή κατόπιν συνεννοήσεως με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Άρτας (τηλ. επικοινωνίας 26810 24636)”.
Την ανακοίνωση υπογράφει η προϊσταμένη της ΕΦΑ
Άρτας,Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, δρ. αρχαιολόγος.

