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Ηπειρ�τες 
γρηγ�ρε�τε 

Γρ�φ�ντας αυτ� τ� σηµε�ωµα
ε��α κατ� ν�υ πως κ�θε στιγµ�
γ�νεται στη… στιγµ� παρελθ�ν,
εκ�ωρ�ντας τη θ�ση της στην
επ�µενη.
Με γν�ση και επ�γνωση στα
παραπ�νω, καταθ�τω τις απ�-
ψεις µ�υ σ�ετικ�ς µε τα µελλ��-
µενα στ� ��ρ� της γεν�θλιας
γης, της… θε�γ�ννητης Ηπε�-
ρ�υ. Της Ηπε�ρ�υ µας, αδ�λφια,
π�υ για αι�νες �µεινε �σπιλη
και ανεκµετ�λλευτη αν και π�λ-
λ�� την π�θησαν, την π�λι�ρκη-
σαν και την κατ�κτησαν, αλλ�
και την απεµπ�λησαν.
Αυτ� η παρθ�να γης, π�υ τ�σ�
πλ�υσι�π�ρ��α την πρ��κισε η
φ�ση µε ανε�πωτες �µ�ρφι�ς,
πλ�υτ�παραγωγικ�ς πηγ�ς,
επιφανειακ�ς και υπ�γειες, ��ει
µπει στ� στ��αστρ� πλει�νων
πρ�ικ�θ�ρων. Πρωταγωνιστ�ς
�σ�ι πρ�σ$λ�π�υν στην εκµε-
τ�λλευση-υφαρπαγ� των υπ�-
γειων και υπ�θαλ�σσιων υδρ�-
γ�νανθρ�κων µε �,τι αυτ� συ-
νεπ�γεται στα παρθ�να εδ�φη
µας, τ� περι$�λλ�ν, τ�υς κατ��-
κ�υς, την παν�δα, τη �λωρ�δα
και την �µ$ια %ω�.
Τα απ�τελ�σµατα θα ε�ναι τρα-
γικ�, �σ� και αν πρ�σπαθ��ν
να τα υπ�τιµ�σ�υν � να τα δια-
ψε�σ�υν. Αναπ�φευκτα, �µως,
ε&αιτ�ας της π�λιτικ�ς, της �ι-
κ�ν�µ�ας, της τε�ν�λ�γικ�ς
ε&�λι&ης και των αναγκ�ν, αλ-
λ� και της εγγεν��ς αδυναµ�ας
µας να τα απ�τρ�ψ�υµε, �ωρ�ς
αυτ� να σηµα�νει πως καταθ�-
τ�υµε τα �πλα µας για την υπε-
ρ�σπιση και σωτηρ�α τ�υ τ�-
π�υ µας. Και δεν πρ�κειται να
παραδ�θ��µε αµα�ητ�. Αν και
�ι µ��ες σε διεθν� επ�πεδα ε�-
ναι εκ των πρ�τ�ρων �αµ�νες. 
Θ´ αγωνιστ��µε και �,τι περι-
σ�σ�υµε, ακ�µη και για µια $ε-
λανιδι� και µια πηγ��λα.
Εδ�, λ�ιπ�ν, θ´ αντισταθ��µε
και δεν θ´ απεµπ�λ�σ�υµε  εδ�-
φη και επι�ειρ�σεις διευκ�λ�-
ν�ντας τ�υς «εισ$�λε�ς». Κι αυ-
τ� µπ�ρε� να γ�νει και να ελα�ι-
στ�π�ι�σει τα αρνητικ� απ�τε-
λ�σµατα, αν δεν εκ�ωρ�σ�υµε
ιδιωτικ�ς εκτ�σεις και αν π�-
ρ�υµε στα ��ρια µας �λες τις
υπηρεσ�ες, τις εγκαταστ�σεις,
τις µεταφ�ρ�ς και �,τι �λλ� θα
�ρειαστ��ν, θα απαιτ�σ�υν και
θα σφετεριστ��ν �ι αλλ�δαπ��-
αλλ�εθνε�ς και ηµεδαπ�� επι-
�ειρηµατ�ες και να τα α&ι�π�ι-
�σ�υµε για λ�γαριασµ� µας µε
λ�γισµ� και µ�τρ� για τ� καλ�
των Ηπειρωτ�ν, των Ελλ�νων. 
Αγαπητ�� συµπατρι�τες, επι-
�ειρηµατ�ες και ευεργ�τες π�ρ-
τε τις µελλ�ντικ�ς υπ�δ�µ�ς
στ�ν τ�µ�α �ντλησης υδρ�γ�-
νανθρ�κων στα ��ρια σας πρ�ς
�δι�ν �φελ�ς, αλλ� και της
Ηπε�ρ�υ γενικ�τερα. Και �λ�ι
µας θα σας ευγνωµ�ν��µε.

Η ΣΥΝΤΑ�Η
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∆ρ�µ�ς για δ�� γαϊδ�υρ�-µ��λαρα

Πεσσ�τερα απ� 70 �ρ�νια �παρ&ης
µετρ�ει � δρ�µ�ς π�υ �αρ��τηκε

για να καλ�ψει τις αν�γκες πρ�σ$α-
σης κατ��κων και εµπ�ρευ�µενων
απ� τ�ν Αµµ�τ�π� /ρτας �ως τη
διαστα�ρωση µε τη 2η Επαρ�ιακ�
1δ� Ιωανν�νων-Γ�φυρας Πλ�κας.

Για µεγ�λ� �ρ�νικ� δι�στηµα απ�
τ�τε τ� πλ�τ�ς τ�υ δρ�µ�υ περι�ρι-
%�ταν στ� π�ρασµα δ�� αντιθ�τως
ερ��µενων φ�ρτωµ�νων γαϊδ�ρων �
µ�υλαρι�ν.

Με την π�ρ�δ� των �ρ�νων και την
�λευση ��ηµ�των, αγρ�τικ�ν µη�α-
νηµ�των, λεωφ�ρε�ων και φ�ρτηγ�ν
�ι αν�γκες διε�ρυνσης τ�υ υφιστ�-
µεν�υ δρ�µ�υ κατ�στησαν επιτακτι-
κ�ς. Για την ε&υπηρ�τησ� τ�υς �γινε
αρ�ικ� �αλικ�στρωτ�ς και στη συν�-
�εια ασφαλτ�στρ�θηκε και σε αρκε-
τ� σηµε�α τ�υ, �π�υ �ι συνθ�κες τ�
επ�τρεπαν διαπλατ�νθηκε. 5µως
αυτ� δεν στ�θηκε αρκετ� να καλ�-
ψει τις �λ� και αυ&αν�µενες διελε�-
σεις $αρ�ων ��ηµ�των-νταλικ�ν, τα
�π��α µε τ� π�ρασµ� τ�υς επι$αρ�-
ν�υν και καταστρ�φ�υν σε πλε�στα
σηµε�α την επιφ�νεια τ�υ �δ�στρ�-
µατ�ς, τ� �π��� απ�καθ�σταται πρ�-
�ειρα και µε µεγ�λη καθυστ�ρηση.

Π�ραν �µως των παραπ�νω φθ�-
ρ�ν και της πληµµελ��ς συντ�ρησ�ς
τ�υ, φθ�ρ�ς σε µεγ�λ� $αθµ� σηµει-
�ν�νται και απ� τις �ντ�νες $ρ���-
πτ�σεις, αφ�� τα νερ� π�υ κατε$α�-
ν�υν απ� τα $�υν� δεν ���υν τε�νικ�
π�ρασµα κ�τωθι αυτ��, µε απ�τ�λε-

σµα να «&ηλ�ν�υν» την ασφαλτ�-
στρωση, να δηµι�υργ��ν επικ�νδυνα
νερ�φαγ�µατα στις �κρες τ�υ δρ�-
µ�υ, κ�τι π�υ αυ&�νει την επικινδυ-
ν�τητα δι�λευσης των ��ηµ�των ιδι-
α�τερα �ταν ��ει �µ��λη, $ρ��ει, �ι�ν�-
%ει � ε�ναι $ρ�δυ, φαιν�µενα π�υ µει-
�ν�υν την �ρατ�τητα των �δηγ�ν
και δεν µπ�ρ��ν να δ�υν τις παγ�δες
π�υ υπ�ρ��υν, µε �,τι αυτ� συνεπ�γε-
ται για την ακεραι�τητ� τ�υς.

Σε �λα αυτ� αν πρ�σθ�σ�υµε τη µε�-
ωση της �ρατ�τητας ε&αιτ�ας τ�υ
λ�γγι�σµατ�ς των πραν�ν τ�υ δρ�-

µ�υ, τη µεγ�λη στεν�τητα σε π�λλ�
τµ�µατ� τ�υ και τις συ�ν�ς $ρα��-
πτ�σεις στ� κατ�στρωµ� τ�υ πρ�κ�-
πτει τ� συµπ�ρασµα πως η ν�α ��ρα-
&η ε�ναι αναγκα�α και επι$ε$ληµ�νη
σε �λ� τ� µ�κ�ς τ�υ, µε ε&α�ρεση τ�
τµ�µα απ� Κι�φα, Ρ�δαυγ� �ως τη
διαστα�ρωση µε τη Γ�φυρα Τ%αρρ�.

Στ�ν υφιστ�µεν� σ�µερα δρ�µ�
δεν �ωρ�νε δ�� αντιθ�τως ερ��µενες
νταλ�κες �ι �π��ες αν συναντηθ��ν
σε µεγ�λ� στ�νεµα –µ�ν�δρ�µηση–
αυτ�� παγιδε��νται µη µπ�ρ�ντας
να κ�ν�υν ��τε µπρ�ς ��τε π�σω, ει-

δικ� αν ε�ναι $ρ�δυ, απ�κλε��ντας
και τη δι�λευση �λων των ��ηµ�των
και πρ�ς τις δ�� κατευθ�νσεις.

Απ� αυτ�ν τ� δρ�µ� ε�ναι $�$αι�

πως δεν �ωρ�ει να περ�σει ��τε η

αν�πτυ&η, ��τε � τ�υρισµ�ς. 

Γι´ αυτ� ε�ναι καιρ�ς η Περιφ�ρεια

Ηπε�ρ�υ να πρ�$ε� σε µελ�τη ν�ας

��ρα&ης π�υ θα καλ�πτει τις σηµε-

ριν�ς αν�γκες σε πλ�τ�ς και ασφ�-

λεια �στε να γ�νει εφικτ� η επικ�ι-

νων�α µε τ� σηµαντικ� τµ�µα της

Ηπε�ρ�υ, αυτ� των Τ%�υµ�ρκων.

Με κατ�θεση στεφ�ν�υ στ� µνηµε�� της κεντρικ�ς πλατε�ας τ�υ �ωρι�� µας �ι µαθητ�ς τ�υ δηµ�τικ��

σ��λε��υ µας  τ�µησαν την εθνικ� επ�τει� της 28ης 1κτω$ρ��υ 1940.

Αρ�ικ� τελ�στηκε τρισ�γι� στη µν�µη των πεσ�ντων, ακ�λ��θησε απαγγελ�α π�ι�µατ�ς και τηρ�θηκε

εν�ς λεπτ�� σιγ�ς.

<ταν µια σεµν� τελετ� στην �π��α παρα$ρ�θηκαν � δ�µαρ��ς Β�ρε�ων Τ%�υµ�ρκων κ. Ι. Σεντελ�ς, � πρ�ε-

δρ�ς της Τ.Κ. κ. Γ. Τρι�ντ�ς, αρκετ�� συγ�ωριαν�� και απ�δηµ�ι πατρι�τες απ� την Αθ�να.

1 πρ�εδρ�ς τ�υ Μ�ρφωτικ�� Εκπ�λιτιστικ�� Συλλ�γ�υ Πλαταν��σας κ. Γρ. Κωσταγι�ργ�ς µ��ρασε δ�-

ρα στ�υς µαθητ�ς, κλε�ν�ντας ευ��ριστα τη γι�ρταστικ� µ�ρα.

Τα «Η. Ν.» ε���νται

σε �λ�υς 

�ρ�νια ειρηνικ�, καλ�,

υγιειν� και δηµι�υργικ�

Τ�υ Κ�στα Μπατσ�

T�µησαν τ�υς πεσ!ντες τ�υ επικ�� �τ�υς 1940



>ναν αι�να στ�κεται πλ�ι στα $ρ��ια αυ-
τ� τ� σπ�τι. Π�ρασε φτ��ειες, $�στα&ε π�-
λ�µ�υς, �κλαψε νεκρ��ς. Κι απ� π�νω τ�
`δερναν κι �ι $�ρι�δες. Κι �στερα �ρθαν �ι
&ενιτι�ς. Κι αυτ� εκε�, στα θεµ�λια τ�υ.
>ρηµ� κι �λ�ρθ�. 1ι π�τρες τ�υ σκ��ρια-
σαν µα δε ρ�γισαν, τα &�λα τ�υ µα�ρισαν
µα δε σ�πισαν, η αυλ� τ�υ ��ρτ�ριασε µα
δεν �κλεισε.
Στ� µεσα�� δωµ�τι�, τ� �ειµωνι�τικ�, $ρ�-
σκεται η Παναγι� ψηλ� στην κ��η µε τ�
?ριστ� στην αγκαλι�. Τα µ�τια της τα ��ει
στ� τ%�κι. Πρ�σ��ει µη σ$�σει η φωτι�
π�υ κα�ει, �ρ�νια τ�ρα, κ�τω απ’ τη στ�-
�τη. Τις ν��τες π�υ κ�νει κρ��, η Παναγι�
κατε$α�νει απ’ την κ��η κι αναµερ�%ει τη
στ��τη π�νω απ’ τ’ αναµµ�να κ�ρ$�υνα.
Και $�%ει &�λα. Απ’ τ� τ%�κι τιν�%�νται
φλ�γες και τ� σπ�τι φωτ�%εται. Απλ�νεται
κι η %�στη, κι �λα εκε� µ�σα – τ� ντ�υλ�πι
µε τα γυαλικ�, τα σκαµνι�, η πρ�ικι�τικη
κασ�λα µε τις παλι�ς �αρ�ς διπλωµ�νες, τ�
νερ�$�ρελ� κ�τω απ’ τ� νερ���τη – �λα
αναδε��νται κι ανασα�ν�υν. Βγα�ν�υν κι
�ι �λλ�ι απ’ τ� κ�ιµητ�ρι κι �ρ��νται· �
παππ��ς, � πατ�ρας, η µ�να, τα �αµ�να
παιδι�. Φτ�ν�υν και τ’ αδ�ρφια π�υ ε��αν
σκ�ρπ�σει στα σταυρ�δρ�µια των αν�µων.
Σµ�γ�υν, κ�ιτ�%�νται $αθι�-$αθι� στα µ�-
τια, κρατ��ν µε κ�π� τ� δ�κρυ µην τρ�&ει
και ντρ�πιαστ��ν, σωπα�ν�υν. 

Κι �στερα:
«Τι κ�νεις, µ�να;»
«Μη ��λι�τε για µας. Εσ�ς να µαθα�ν�υµε
καλ�».
Και π�ραν να λ�νε γι’ αυτ� π�υ π�ρασαν,
για κε�να π�υ ν�στ�λγησαν, για τ’ �λλα
π�υ ��θηκαν.   
Η Παναγι� αφ�νει τ� παιδ� δ�πλα στ�
τ%�κι και π�ει και φων�%ει και τ�υς γε�τ�-
νες. Και µα%ε��νται �λ�ι γ�ρω απ’ τη
στρ�γγυλ� τ�$λα. Και τρ�νε, και π�ν�υν.
Β�%�υν και τ� γραµµ�φων�, κι �να π�υλ�
&ενιτεµ�ν� πετ�ει στ�υς �υραν��ς για να
κ�νει $�λτα µε τ� φεγγ�ρι στην π�ρτα
µιας αγ�πης. Να φ�ρει �αµπ�ρι και στη
µ�να µε τα π�λλ� παιδι�, τ�ν Γι�ννη, την
5λγα, π�υ �ταν κιν��ν για να `ρθ�υν, �ι�-
νια και $ρ���ς, τ�ν Ηλ�α, τ�ν Αντ�νη, τη
∆�µητρα, µ�να µε τα π�λλ� παιδι�, µ�να
�λ�µ�να�η, µ�να π�υ κρατ�ς στα ��ρια
σ�υ τη µ��ρα �λ�υ τ�υ κ�σµ�υ. 
5ταν τελει�ν�υν τα τραγ��δια κι η φωτι�
λιγ�στε�ει, �ι �νθρωπ�ι γυρ�%�υν αλλ��
τ� πρ�σωπ� τ�υς. Η Παναγι� ανε$α�νει
π�λι στην κ��η µε τ�ν ?ριστ� στην αγκα-
λι�. >&ω � $�ρι�ς σφυρ�%ει. Τ� σπ�τι γρ�-
γ�ρα-γρ�γ�ρα υψ�νει γ�ρω τ�υ φρ��τες
�ι σπιτ�σι�ι να µην &αναφ�γ�υν. 
5µως εκε�ν�ι $ρ�σκ�υν π�ρασµα κι �λ�
��ν�νται. 

* Φιλ!λ�γ�ς - Συγγρα��ας
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Μια υπ�ρ�	η �ραδι ��ωσαν τ� Σ��ατ�,
9 Ι�υν��υ 2018, �σ�ι ε�	αν την πρ�ν�ια να
παρακ�λ�υθ�σ�υν τη «Μεγλη Γι�ρτ� Π�-
λυ�ωνικ�� Τραγ�υδι�� 2018» π�υ �λα�ε
	"ρα στ� Θ�ατρ� Π�τρας της Πετρ��π�-
λης Αττικ�ς.

Μια �ραδι π�υ τα ε�	ε �λα: 19 Π�λυ�ωνι-
κ��ς &µ�λ�υς απ� την Ελλδα και την αλ-
λ�δαπ�, µ�υσικ�, 	�ρ�, �ρα�ε�σεις, συγκ�-
νηση και π�λλ 	ειρ�κρ�τ�µατα. (ειρ�κρ�-
τ�µατα τα περισσ�τερα των �π��ων απ�-
σπασε �νας δικ�ς µας κατα)ιωµ�ν�ς Πλατα-
ν�υσι"της, � 	�ρ�διδσκαλ�ς Κ"στας
Μπατσ�ς, �ταν αναγγ�λθηκε η �ρ�ευσ�
τ�υ για την 65	ρ�νη πρ�σ��ρ τ�υ στη δι-
δασκαλ�α 	ιλιδων Ηπειρωτ"ν και λλων
συµπατριωτ"ν µας στη µθηση 	�ρ"ν.

∆�δα)ε ανιδι�τελ"ς σε περισσ�τερ�υς
απ� 50 συλλ�γ�υς καθ�δηγ"ντας τα ��-
µατα µικρ"ν και µεγλων  σε παραδ�σια-
κ ακ��σµατα και συµµετ�	�ντας σε π�λ-
λ�ς εκδηλ"σεις της Πανηπειρωτικ�ς Συ-
ν�µ�σπ�νδ�ας Ελλδας, σε �λες τις µεγ-
λες π�λεις της 	"ρας µας, αλλ και στη
Β�υλγαρ�α, την Ισπαν�α, την πρ"ην Σ�-
�ιετικ� 4νωση, κ.α., απ�σπ"ντας τιµητι-
κ�ς διακρ�σεις και επα�ν�υς για την ψ�-
γη εµ�νιση των 	�ρευτικ"ν τ�υ τµηµ-
των και των &ρ�ικ"ν Μπαλ�των των
�π��ων ε�ναι και � ιδρυτ�ς τ�υς. Εµ�αν�-
στηκε επ�σης στα Θ�ατρα ∆"ρας Στρ-
τ�υ, Λυκα�ηττ��, Βεκει� Πειραι, κ.α.,
αλλ και στην τηλε�ραση.

Για �λ� αυτ� τ� σπ�υδα�� �ργ� τ�υ, στ�
�π��� αναλ"θηκε και συνε	�<ει ακµατ�ς
αν και διγει τ� 84� �τ�ς �παρ)�ς τ�υ, τι-

µ�θηκε για λλη µια ��ρ µε αναµνηστικ�
πλακ�τα π�υ τ�υ απ�νειµε η «>πειρ�ς»
και τ� Π�λυ�ωνικ� Καρα�νι, � πι� µα-
κρ�	ρ�ν�ς π�λιτιστικ�ς θεσµ�ς της παρα-
µεθ�ριας Ελλδας, µε τερστια πρ�σ��ρ
στ� Ηπειρ"τικ� Π�λυ�ωνικ� Τραγ��δι.
Τη �ρ�ευση υπ�γραψε � «κυραντ<�ς»
τ�υ Καρα�ανι�� Αλ�)ανδρ�ς Λαµπρ�δης,
δσκαλ�ς εδ" και 	ρ�νια και στ� Εργα-
στ�ρι Π�λυ�ων�ας της Πανηπειρωτικ�ς
Συν�µ�σπ�νδ�ας Ελλδας, �π�υ για π�λλ
	ρ�νια διατ�λεσε και 4��ρ�ς Π�λιτισµ��.
Τη �ρ�ευση παρ�υσ�ασε τ� στ�λε	�ς τ�υ
Π�λυ�ωνικ�� Καρα�ανι�� και Αντιπρ�ε-
δρ�ς της «Απε�ρ�υ» Αλ�κη Γκαν, πλαι-
σιωµ�νη απ� τα µ�λη τ�υ ∆.Σ. της Π.Σ.Ε.
Μαρ�να Τ<κ�υ και Ελ�νη Ντσι�υ.

@ταν µια τιµ� π�υ την )ι<ε µε τ� παρα-

πνω. Τιµ� π�υ κνει �λ�υς εµς τ�υς συ-
µπατρι"τες τ�υ υπερ��αν�υς. Αγαπητ�
Κ"στα, σε ευ	αριστ��µε θερµ για �λα
�σα καθηµεριν µας πρ�σ��ρεις µ�σα απ�
τ�υς συλλ�γ�υς µας, τα «Ηπειρωτικ
Ν�α», λλ� �να δηµι��ργηµα και «παιδ�
σ�υ», τ�υς αγ"νες σ�υ και τα γραπτ σ�υ
για �λα τα µικρ και µεγλα πρ��λ�µατα
π�υ απασ	�λ��ν τ� 	ωρι� µας, τ�υς απ�-
δηµ�υς της περι�	�ς και των Ηπειρωτ"ν
γενικ�τερα.

Η Πλαταν��σα ευτ�	ησε να γενν�σει µε-
γλ�υς δηµι�υργ��ς στα γρµµατα, τη
µ�υσικ�, τ�ν π�λιτισµ�, µε κ�ρυ�α��υς και
πανελλαδικ αναγνωρισµ�ν�υς τ�υς Γι"ρ-
γ� Κ�τ<ι��λα και ∆ηµ�τρη ∆ραγατκη.
Στη 	�ρε�α των παραπνω �	εις και εσ� τη
δικ� σ�υ θ�ση.

Π�λυφωνικ$ %ρ�%ευση τ�υ K�στα Mπατσ$

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Τριµηνια�α 4κδ�ση

Ι∆Ι/ΚΤΗΣΙΑ
Συλλ�γ�υ Πλαταν��σας Ιωανν�νων,

Σµ�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

(& εκστ�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 Eλλδ�ς

Kλεισθ�ν�υς 15, 105 52 Aθ�να 

2. Mε κατ�θεση
TPAΠEZA ALPHA BANK

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

BIC: CRBAGRAA
Παρακαλ��νται !σ�ι καταθ�τ�υν
τη συνδρ�µ� τ�υς στην τρ�πε<α

να γρ���υν τα �ν!µατ� τ�υς

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 υπερ�α�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

Γερ�υσιαστικ�ς εκλ�γ�ς 
στην =πειρ� (1929)

& θεσµ�ς της Γερ�υσ�ας � >νω Β�υλ�ς απ�τε-
λε� αναπ�σπαστ� συστατικ� στ�ι	ε�� της ν�µ�-
θετικ�ς ε)�υσ�ας στα κ�ιν���υλευτικ π�λιτε�-
µατα µε διπλ� Β�υλ� (Bicameralism). & θεσµ�ς
της ∆ε�τερης Β�υλ�ς επι	ωρι<ει µε τη µ�ρ��
&µ�σπ�νδιακ"ν Συµ��υλ�ων � Γερ�υσ�ας σε
&µ�σπ�νδιακ κρτη κυρ�ως (π.	. Η.Π.Α., Γερ-
µαν�α, Αυστρ�α, Ελ�ετ�α, Καναδς, Αυστραλ�α
κ.α.), αλλ και σε ενια�α Κρτη µε �ντ�νες ιστ�-
ρικ�ς τ�πικ�ς και περι�ερειακ�ς δια��ρ�π�ι�-
σεις (π.	. Γαλλ�α, Ιταλ�α, Ισπαν�α, Ρωσ�α, Π�λω-
ν�α, Κρ�ατ�α κ.α.).

Στην Ελλδα � θεσµ�ς της Γερ�υσ�ας δεν ευ-
δ�κ�µησε, α�εν�ς γιατ� θεωρ�θηκε ιδια�τερα
συντηρητικ�ς, ανα	ρ�νιστικ�ς και δαπανηρ�ς,
α�ετ�ρ�υ γιατ� θα καθυστερ��σε τη ν�µ�θετικ�
διαδικασ�α. Ε)λλ�υ στην Ελλδα δεν υπ�ρ	αν
�ντ�νες περι�ερειακ�ς δια��ρ�π�ι�σεις ��τε
�µ�σπ�νδιακ�ς π�λιτειακ�ς κατα��λ�ς. Στην
περ��δ� τ�υ Μεσ�π�λ�µ�υ �µως (ΒO Ελληνικ�
∆ηµ�κρατ�α) λειτ�υργε� παρλληλα µε τη Β�υ-
λ� και Γερ�υσ�α κατ την ε)αετ�α 1929-1935,
�πως �ρι<ε τ� ∆ηµ�κρατικ� Σ�νταγµα τ�υ
1927. Πρ�πει εδ" να σηµει"σ�υµε �τι τ� Σ�-
νταγµα τ�υ 1844 πρ���λεπε την �δρυση Γερ�υ-
σ�ας. &ι Γερ�υσιαστ�ς διατηρ��σαν τ� α)�ωµ
τ�υς ισ��ια και δι�ρ�<�νταν απ� τ�ν �ασιλι.

Η Γερ�υσ�α συγκρ�τ�θηκε µε �ση τ� Ν�µ�
3786 της 14ης Ιαν�υαρ��υ 1929 και απαρτι<�ταν
απ� 120 µ�λη µε µικτ� �µως σ�νθεση και πρ��-
λευση. Συγκεκριµ�να 92 Γερ�υσιαστ�ς εκλ�γ�-
νταν µεσα απ� τ� λα�, 18 Γερ�υσιαστ�ς εκλ�-
γ�νταν απ� τις επαγγελµατικ�ς �ργαν"σεις, 10
Γερ�υσιαστ�ς εκλ�γ�νταν σε κ�ιν� συνεδρ�αση
Β�υλ�ς και Γερ�υσ�ας. Ως εκλ�γικ� περι��ρεια
για την µεση εκλ�γ� γερ�υσιαστ"ν �ρ�στηκε �
Ν�µ�ς. 4τσι στην @πειρ� εκλ�γ�νταν 5 Γερ�υ-
σιαστ�ς, �νας στην >ρτα, �νας στην Πρ��ε<α
και τρεις στα Γιννενα.

&ι πρ"τες Γερ�υσιαστικ�ς εκλ�γ�ς στη Μεσ�-
π�λεµικ� Ελλδα �γιναν στις 22 Απριλ��υ 1929.
�ι εκλ�γ�ς αυτ�ς αν�δει)αν σα��στατη Βενι<ε-
λικ� πλει�ψη��α µετα)� των µεσα εκλεγ�µε-
νων Γερ�υσιαστ"ν.

Συγκεκριµ�να ε)ελ�γησαν 64 γερ�υσιαστ�ς
απ� τ� κ�µµα Φιλελευθ�ρων τ�υ Ελ. Βενι<�λ�υ,
3 απ� τ� Πρ��δευτικ� Κ�µµα, 2  απ� την Πρ��-
δευτικ� 4νωση, 4 απ� τ� Αγρ�τικ�-Εργατικ�
Κ�µµα (Παπαναστασ��υ), 5 απ� τ� Συντηρητι-
κ� ∆ηµ�κρατικ� Κ�µµα. Συν�λικ η ευρ�τερη
Βενι<ελικ� Παρτα)η ε)�λι)ε 78 Γερ�υσιαστ�ς.
Η Αντι�ενι<ελικ� Παρτα)η ε)�λε)ε 12 Γερ�υ-
σιαστ�ς (10 Λαϊκ�� και 2 τ�υ Κ�µµατ�ς Ελευθε-
ρ��ρ�νων τ�υ Μετα)), εν" εκλ�	τηκαν και 2
Γερ�υσιαστ�ς τ�υ Αγρ�τικ�� Κ�µµατ�ς.

Στην @πειρ� εκλ�	τηκαν 4 Γερ�υσιαστ�ς απ�
τ� Κ�µµα των Φιλελευθ�ρων και 1 Γερ�υσια-
στ�ς απ� τ� Συντηρητικ� ∆ηµ�κρατικ� κ�µµα.
Συγκεκριµ�να στ�ν ν�µ� Ιωανν�νων �ι Φιλελε�-
θερ�ι απ�σπασαν τ� 52,25% των ψ��ων και
ε)�λε)αν και τ�υς τρεις Γερ�υσιαστ�ς. Εκλ�	τη-
καν � Π�τρ�ς Μπ�µπης, � Γε"ργι�ς Βηλαρς
και � Αθανσι�ς Τρα	�λης απ� τ�υς Φιλελε�θε-
ρ�υς. Στ�ν ν�µ� >ρτας εκλ�	τηκε Γερ�υσιαστ�ς
� Π�ρρ�ς Καραπν�ς απ� τ�υς Φιλελε�θε-
ρ�υς, εν" στ�ν ν�µ� Πρε��<ης την γερ�υσιαστι-
κ� �δρα �λα�ε � Γερσιµ�ς Σ�λδτ�ς τ�υ Συ-
ντηρητικ�� ∆ηµ�κρατικ�� Κ�µµατ�ς τ�υ Ανδρ.
Μι	αλακ�π�υλ�υ.

Σε �τι α��ρ την Πλαταν��σα, αυτ� εκπρ�-
σωπ�θηκε στη Γερ�υσ�α απ� τ�ν Γερσιµ� Σ�λ-
δτ�, Λευκαδ�τη ως πρ�ς την καταγωγ�, α���
αν�κε ακ�µη δι�ικητικ στ�ν ν�µ� Πρε��<ης
στ�ν �π��� αν�κε και η Λευκδα απ� τ� 1925
µ�	ρι τ� 1946!!

Την επ�	� εκε�νη (1929-1935) � ν�µ�ς Πρε��-
<ης περιελµ�ανε, εκτ�ς απ� την εδα�ικ� επι-
κρτεια τ�υ σηµεριν�� ν�µ�� Πρε��<ης, τ�ν
δ�µ� Μαργαριτ��υ, τη Λευκδα, τη δηµ�τικ�
κ�ιν�τητα Α	�ρ�ντα, τη δηµ�τικ� κ�ιν�τητα
∆ερ�ιλινων και τ�σσερα 	ωρι τ�υ Ανατ�λι-
κ�� Vηρ���υν��υ (Πλατανσα, Μ�ν�λ�θι,
Σκ��πα, ∆α�νωτ�). Wλη αυτ� η �κταση εκλ�γι-
κ αντιπρ�σωπε��νταν απ� τ�υς Β�υλευτ�ς
και τ�υς Γερ�υσιαστ�ς τ�υ ν�µ�� Πρε��<ης.
Τα µ�λη της Γερ�υσ�ας ανανε"ν�νταν κθε τρ�α
	ρ�νια κατ τ� 1/3 τ�υ συν�λικ�� αριθµ��
τ�υς. 4τσι τ� 1932 διε)�	θησαν Γερ�υσιαστικ�ς
εκλ�γ�ς για την µεση εκλ�γ� 30 Γερ�υσιαστ"ν.
Στην @πειρ� �µως δεν διε)�	θησαν στην επ�-
µενη τριετ�α. Αυτ�ς �µως δεν �γιναν π�τ�, α���
η Γερ�υσ�α ως θεσµ�ς καταργ�θηκε τ� 1935
απ� την αντι�ενι<ελικ� κυ��ρνηση Τσαλδρη,
επειδ� θεωρ�θηκε αν	ωµα τ�υ Βενε<ελισµ��.

* Φιλ!λ�γ�ς - Ιστ�ρικ!ς

Τ�υ ∆ρ Φ�τη Παρασκευ!π�υλ�υ*

Τ�υ M�νθ�υ Σκαργι�τη*

Η φωτι� π�υ δε σ%$νει



∆ωρε�ν εις µν$µην

Τα αδ�ρφια Ευαγγελ�α
και  Γρηγ�ρης  Κωστα-
γι�ργ�ς πρ�σ�φεραν 50 €
στην εφηµερ�δα µας στη
µν�µη της θε�ας τ�υς
?ρυσ�νθης Σ. Βασιλε��υ.

1 Γι�ργ�ς Ν. Αναγν�στ�υ πρ�σ�φερε 30 €
στην εφηµερ�δα µας στη µν�µη των γ�ν�ων
τ�υ.

1 Στρ�τ�ς Καµπ�λης πρ�σ�φερε στη εφη-
µερ�δα µας 20 € εις µν�µη των γ�ν�ων τ�υ.
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Αθ$να

Μ�ν�ς Σπ�ρ�ς                        10

Γιανν��λης Ν�κ�ς                          10 

Μπατσ� Σ. Λαµπριν�                         10

Πανδ�ς Σπ�ρ�ς                           10 

Κατερ�νης Αλ�&ης                                  20

Μπατσ�ς Γε�ργι�ς                      20

Γκ�τ%ι�ς  Γι�ννης                                           20

Μπατσ�ς  Νικ�λα�ς                                       20 

Νταλ�τσας ∆ηµ�τρι�ς                         20

Νταλ�τσας Γι�ννης                       20

Καρατ%�νης Φ�τι�ς                        20

Παπαγεωρ��υ Κ�στας                            20

Μπατσ�ς Γι�ννης                                 10

Μπατσ�ς Παναγ�της                     10

Μπατσ� Ν�κη                              10

Μπατσ� Γεωργ�α                               10

Μ�υ%�κη Ειρ�νη                                   10

Γιανν��λας Ν�κ�ς                                20

Γιανν��λας Κ�στας                                10

Γιανν��λης ?ρ�στ�ς                       20

Μπατσ�ς ?ρ�στ�ς                          30

Μπατσ� Ανθ��λα                                      10 

?�ρα Παρθεν�α                            10

∆ρ�τσα  Γεωργ�α                                              10

Βαρ$αρ�γ�υ Ιφιγ�νεια                          20

Τρι�ντ�υ Αγγελικ�                             40

Μπατσ�ς Ν. Κ�στας                          10

Καµπ�λης Στρ�τ�ς                        10

Τ�δη Ντ�να                                     10

Νταραγι�ννη Βασιλικ�                    10 

Νταραιγ�ννη Φρειδερ�κη                        10

Τσακατ��ρα ?ρυσ��λα                10

Μπατσ�ς ∆. Κ�στας                               20

∆ραγατ�κης Α. ∆ηµ�τρι�ς                       10

Αναστασ��υ Βασ�λει�ς                    10

Γιανν��λα Αλε&�νδρα                    10

Μετα&� ?ρυσ��λα                          20

Πρινι� Γεωργ�α                             15

Τσ�µας Γ. Βασ�λης                                       20

Αναστασ��υ ∆ηµ�τρης                        10

Γκι�στα Αφρ�δ�τη                            10

Πα�δαρ�ς ?ρ�στ�ς                        10

?ριστ�γι�ννης Βαγγ�λης                       20

∆ρ�σ�ς Γι�ννης                               20

Αδελφ�τητα ∆αφνωτ�ς                  50 

K�λι�π��λ�υ Bασιλικ�                        10

Aγγελακ�π��λ�υ - ∆ρ�τσα Bασιλικ�        10

Πλαταν��σα

Αναγν�στ�υ Ν. Γι�ργ�ς                        20 

Γι�ννενα

Τσιλ�γι�ννη Φα�νη                                   30

Φιλιππι�δα

Γκ�τ%ι��λα Τ. Ελευθερ�α                         10 

KK√√ππ¡¡øø¡¡ππ∫∫∞∞

ΣΥΝ∆Ρ/ΜΕΣ

/λλη µια φ�ρ� �ι απ�δηµ�ι
Πλαταν�υσι�τες και �σ�ι ε& αυ-
τ�ν µπ�ρ��σαν τ�µησαν τ� πα-
τρ�παρ�δ�τ� �θιµ� των ρακ�κ�-
%ανων στ� �ωρι� τ�υς.

5πως κ�θε �ρ�ν� και παρ� τις
απ�λειες, τη γ�ρανση και τις �ι-
κ�ν�µικ�ς δυσ��ρειες π�υ αντιµε-
τωπ�%�υµε �λ�ι µας, π�λλ�� αντα-
π�κρ�θηκαν στ� κ�λεσµα τ�υ
συλλ�γ�υ µας, π�υ δι�ργ�νωσε
τη µετα$�$ασ� τ�υς στην πατρ�α
γη, τ� Παρασκευ�-Σα$$ατ�-Κ�-
ριακ� 26-27 και 28 1κτω$ρ��υ
και συµµετε��αν στ� ετ�σι� κα-
θιερωµ�ν� «πρ�σκ�νηµα µετ´

αγιασµ��» στ� �ωρι� µας.
Τ�υς καλ�ϋπ�δ��τηκαν µ�λη

τ�υ τ�πικ�� συλλ�γ�υ, συγγε-
νε�ς και φ�λ�ι στην α�θ�υσα τ�υ
Π�λιτιστικ�� Κ�ντρ�υ και τ�υς
αντ�µειψαν πλ�υσι�π�ρ��α µε
αγκαλι�ς, ασπασµ��ς και �αµ�-
γελα και $ε$α�ως µε �φθ�ν�
«ν�µα-αγιασµ�» απ� τα… �ερ�-
κια τ�υς. Και τ� γλ�ντησαν για
αρκετ�ς �ρες συν�δε�α %ωντα-
ν�ς µ�υσικ�ς.

Για �λλη µια φ�ρ� τ� αντ�µω-
µα στ�φθηκε απ� επιτυ��α, αφ��
�λ�ι �%ησαν µια αδελφικ� $ρα-
δι� ανταλλ�σσ�ντας ευ��ς, �α-
µπ�ρια και �αµ�γελα. Επι$ε$αι-
�ν�ντας πως � θεσµ�ς της Γι�ρ-

τ�ς Τσ�π�υρ�υ ε�ναι σηµαντικ�ς
κρ�κ�ς στη διαι�νιση τ�υ εθ�µ�υ
π�υ φ�ρνει κ�ντ� τ�υς συµπα-
τρι�τες, γηγενε�ς και απ�δη-
µ�υς, διατηρ�ντας αδι�ρρηκτ�
και %ωνταν� τ� �ραµα της συν�-
�ειας και διατ�ρησης της παρ�-
δ�σης, των εθ�µων και της σ�-
µπν�ιας.

Συγ�αρητ�ρια σε �σ�υς συµ-
µετε��αν και σ´ αυτ�ν την εκδ�-
λωση, τη δι��κηση τ�υ συλλ�γ�υ
µας π�υ συν�δραµε �ικ�ν�µικ�
στην πραγµατ�π��ησ� της και
στις συνε�ε�ς και ��κνες πρ�σπ�-
θειες της π�υ κατα$�λλει πρ�κει-
µ�ν�υ να διατηρηθε� %ωνταν� τ�
παρ�ν, πρ�σ$λ�π�ντας σε �να κα-

λ�τερ� µ�λλ�ν. Για να επιτευ�θε�
�µως αυτ� ε�ναι απαρα�τητη η
συµµετ��� �λων και η ηθικ� και
�ικ�ν�µικ� συνδρ�µ� τ�υ κ�ινω-
νικ�� �ργ�υ π�υ επιτελε�. 

Απ� την πλευρ� µας, �λα τα
µ�λη τ�υ δι�ικητικ�� συµ$�υλ��υ
κρατ�µε ψηλ� τη σηµα�α τ�υ
συλλ�γ�υ µας, �ρεια%�µαστε
�µως τη στ�ρι&η �λων  και ιδια�-
τερα των ν�ων µας. 

Τ�υς �π���υς καλ��µε για �λ-
λη µια φ�ρ� να πλαισι�σ�υν τ�
σ�λλ�γ� και ν´ αναλ�$�υν τα
ην�α τ�υ ε&ασφαλ�%�ντας τη συ-
ν��ιση της �παρ&�ς τ�υ στ� µ�λ-
λ�ν, τ� �π��� ��τως � �λλως τ�υς
αν�κει.

Θ�νατ�ι
Στην Αθ�να απε$�ωσε � Στα�ρ�ς  Π. Τσ�µας.

Στην Αθ�να απε$�ωσε η ?ρυσ�νθη Στ. Βασιλε��υ,
η κηδε�α της �γινε στην Πλαταν��σα.

Στην Αθ�να απε$�ωσε � ?ρ�στ�ς Κ. Παπακ�-
στας.

Στην Αθ�να απε$�ωσε η Ρ�να Ν. Μ�στ�ρα, κ�ρη
τ�υ Ηλ�α Πρ�ντ%α.

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

Ν��ι ��ιτητ�ς
1) Τ<�µας X. Λµπρ�ς. Π�ρασε στ� Τµ�µα Π. Μη	ανικ"ν τ�υ Εθνικ�� Μετσ��ι�υ Π�λυτε	νε��υ.

2) Λυντ�ρης X . Στ�ργι�ς. Π�ρασε στη Ν�µικ� Σ	�λ� τ�υ Εθνικ�� και Καπ�διστριακ�� Πανεπι-

στηµ��υ Αθην"ν..

3) Τ<�µα K. Μαργαρ�τα. Π�ρασε στ�  Τµ�µα (ρηµατ��ικ�ν�µικ�ς τ�υ Πανεπιστηµ��υ Πειραι.

4) Κ�λικη Γ.Φα�δρα Π�ρασε στ� Τµ�µα &ργνωσης και ∆ι��κησης Επι	ειρ�σεων τ�υ Πανεπι-

στηµ��υ Πειραι.
Θερµ� συγ�αρητ�ρια και απ� τα «Η.Ν.».

ΕΥΡΩ

ΓΙ1ΡΤΗ ΤΣΙΠ1ΥΡ1Υ

Αντ�µωµα µε �ρωµα )αµπ*λας...

…και γι�ρτιν� γλ*ντι στ� Σ�λλ�γ� Αθ$νας

Τ�υ Κ�στα Μπατσ�

Περ�σεψαν �ι �ειραψ�ες, �ι ασπασµ��, �ι εναγκαλισµ��, τα σταυρ�-
φιλ�µατα, �ι ευ��ς και τα �αµ�γελα στην ετ�σια καθιερωµ�νη γι�ρτιν�
συν�ντηση π�υ πραγµατ�π�ι�θηκε τ� Σ�$$ατ�, 15 ∆εκεµ$ρ��υ, στη
φιλ�&ενη α�θ�υσα  τ�υ συλλ�γ�υ µας στην �δ� Σ�µ�υ της Αθ�νας.

Η πρ�σ�λευση συγ�ωριαν�ν απ´ �λες τις γωνι�ς της Αττικ�ς υπ�ρ&ε
αθρ�α και πληµµ�ρισε τη γι�ρτ�στ�λισµ�νη α�θ�υσα %εστα�ν�ντας
�λ�υς µας, παρ� τις δ�σκ�λες καιρικ�ς συνθ�κες π�υ επικρατ��σαν
�&ωθεν αυτ�ς.

Μας καλωσ�ρισε η �ικ�δ�σπ�ινα, πρ�εδρ�ς τ�υ συλλ�γ�υ µας, κ.
Ευαγγελ�α Κωσταγι�ργ�υ ευ��µενη σε �λ�υς µας υγε�α, ευηµερ�α
και πρ�κ�π� και καλ�ντας µας να ενισ��σ�υµε τ� �ργ� τ�υ συλλ�γ�υ,
συνδρ�µ�ντας και στην απρ�σκ�πτη �κδ�ση της εφηµερ�δας µας- κα-
θρ�φτη της κ�ινων�ας µας και των πρ�$ληµ�των π�υ µας ταλαν�%�υν.

Ακ�λ��θησε πλ��σι� φαγ�π�τι µε σπιτικ�ς π�τες  π�υ �φτια&αν µε
τα… �ερ�κια τ�υς Πλαταν�υσι�τισσες και �λλα �ρεκτικ� και κρεατι-
κ�, τ�πικ�ς “αγιασµ�ς” (τσ�π�υρ�) και �φθ�ν� κρασ�, για τα �π��α
µερ�µνησαν µ�λη τ�υ δι�ικητικ�� συµ$�υλ��υ µας,  π�υ �λ�ι τιµ�σαµε
µε τ� παραπ�νω.

Καθ´ �λη τη δι�ρκεια της εκδ�λωσης µας συντρ�φευε µ�υσικ� µε
ηπειρ�τικα ακ��σµατα, τ� $ηµατισµ� των �π��ων ακ�λ��θησαν, µετ�
τ� πλ��σι� τραπ�%ωµα, συµπατρι�τισσες και συµπατρι�τες µε πρ�ε-
&�ρ��υσα την υπ�ργηρη, αλλ� αδ�µαστη στ� �ρ�ν�, 98�ρ�νη Βασιλι-
κ� Νταραγι�ννη απ�σπ�ντας τα θερµ� �ειρ�κρ�τ�µατα �λων µας. 

�ρ�νια π�λλ
 και καλ
 σε �λ�υς.

∫O¶∏ ¶π∆∞™ 2019
O Σ�λλ�γ�ς Πλαταν��σας Ιωαν-
ν�νων «Η Αγ�α Παρασκευ�», σας
ενηµερ"νει �τι  η εκδ�λωση κ�π�
π�τας θα γ�νει τ� Σ���ατ� 23
Φλε��ρη 2019 και �ρα 09.00 µ.µ.
στην α�θ�υσα, ΚΥΒΕ τ�υ δ�µ�υ
Περιστερ��υ (Εθνρ	�υ Μακαρ�-
�υ 1 \ Κη�ισ��) Περιστ�ρι.
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Καµ�α �δικ$ σ$µανση πρ�ς
Γ*φυρα Πλ�κας-Τ)�υµ*ρκα!

Σηµαντικ� α$λεψ�α
σηµει�θηκε στην �δι-
κ� σ�µανση της Ι�νιας
1δ�� στις ε&�δ�υς της
Αµµ�τ�π�υ και Γ�ργ�-
µυλ�. Στις πινακ�δες
π�υ τ�π�θετ�θηκαν
δεν αναγρ�φ�νται �ι
σηµαντικ�� πρ��ρι-
σµ�� πρ�ς Γ�φυρα
Πλ�κας και Τ%�υµ�ρ-
κα, ��τε για τα �λλα
�ωρι� της περι���ς µε
τα πι� γνωστ� Ρ�δαυ-
γ�, ∆αφνωτ�, Πλατα-
ν��σα, Καταρρ�κτης,
/γναντα και Πρ�µα-
ντα. ?ωρι� π�υ δ���-
νται  �ιλι�δες  επισκ�-

ψεις κ�θε �ρ�ν�. Κ�ιν� α�τηµα των κατ��κων της περι�-
��ς ε�ναι η ε&�λειψη αυτ�ς της αδικ�ας µε την τ�π�θ�τηση
ν�ων πινακ�δων σ�µανσης µε την καταγραφ� των κ�ριων
πρ��ρισµ�ν πρ�ς Γ�φυρα Πλ�κας και Τ%�υµ�ρκων. Και
ευελπιστ��ν στην ικαν�π��ηση αυτ�� τ�υ δ�και�υ αιτ�µα-
τ�ς των σε ε�λ�γ� �ρ�ν�.

Πρ!τυπη µ�ν�δα παραγωγ�ς 
εν�ργειας απ! απ�ρρ�µµατα

4να ακ�µα σηµαντικ� �ργ� π�υ θα δ"σει δι�)�δ� στην
απ�ρρ��ηση και επε)εργασ�α των απ�ρριµµτων της
Ηπε�ρ�υ �ρ�σκεται πρ�ς την �λ�κλ�ρωσ� τ�υ. Πρ�κειται
για την πρ�τυπη µ�νδα π�υ κατασκευ<εται στην πε-
ρι�	� τ�υ Ελευθερ�	ωρ��υ ∆ωδ"νης Ιωανν�νων µε τη
σ�µπρα)η ∆ηµ�σ��υ και Ιδιωτικ�� τ�µ�α (Σ∆ΙΤ).
Στη �ση �λ�κλ�ρωσης �ρ�σκ�νται και �ι σταθµ�� µετα-
��ρτωσης απ�ρριµµτων αν ��ρ�α δια	ε�ρισης. Τ� �ρ-
γ�, πρ�ϋπ�λ�γισµ�� πνω απ� 50 εκ. ευρ", συγ	ρηµατ�-
δ�τε�ται κατ 20 εκ. ευρ" απ� τ� ΕΣΠΑ.
&ι δ�κιµ�ς πρ�πει να �	�υν �δη �λ�κληρωθε� και η καν�-
νικ� λειτ�υργ�α τ�υ αναµ�νεται να )εκιν�σει, εκτ�ς απρ�-
�πτ�υ, εντ�ς τ�υ Ιαν�υαρ��υ. Τ� �ργ� θα συνδρµει στην
ε�ρυθµη ανα�θµιση τ�υ τρ�π�υ δια	ε�ρισης των απ�ρ-
ριµµτων της Περι��ρειας Ηπε�ρ�υ, α��� παρλληλα θα
α)ι�π�ι��νται τα απ�ρριπτ�µενα αστικ απ��λητα. Και
τ� σπ�υδαι�τερ�, ε�ναι η πρ"τη µ�νδα στην Ελλδα
π�υ θα παργει ηλεκτρικ� εν�ργεια.

Μ�ριασε � �ρ�;�ς, θα δια��

Με επιτυ	�α �λ�κληρ"θηκε η απ�µκρυνση τ�υ τερστι-
�υ �ρ	�υ π�υ επικρεµ�ταν επικ�νδυνα για διερ	�µεν�υς
και �	�µατα στα ρι< τ�υ δρ�µ�υ Σκ��πας-Πλαταν��-
σας, κ�ντ στη ∆α�νωτ�.
& �ρ	�ς αυτ�ς, µα<� µε λλ�υς µικρ�τερ�υς, ε�	ε κα-
τρακυλ�σει τ�ν περασµ�ν� Φε�ρ�υρι� µετ απ� �ντ�-
νη �ρ�	�πτωση απ�κ�πτ�ντας την κυκλ���ρ�α για µια
ε�δ�µδα και �ταν επ�����ς για κατρρευση αν πσα
στιγµ�, µετ την απ�κατσταση της κυκλ���ρ�ας, µε
απρ��λεπτες και επικ�νδυνες συν�πειες για διερ	�µε-
ν�υς.
Ανταπ�κριν�µενη στις εκκλ�σεις κατ��κων της περι�	�ς
η Περι��ρεια Ηπε�ρ�υ απλειψε αυτ�ν τ�ν κ�νδυν� απ�-
µακρ�ν�ντας τ�ν τερστι� και µετ�ωρ� �ρ	�. Παρλλη-
λα και επειδ� στ� σηµε�� αυτ� �ι καταπτ"σεις �ρ	ων ε�-
ναι σ�νηθες �αιν�µεν�, κατασκε�ασε τσιµεντ�νι� τ�ι	ε��
συγκρτησης ναυτ"ν, πρ�στατε��ντας τ� δρ�µ� και τ�υς
πρ�σπελσ�ντες αυτ�ν.
Αν, δε, γιν�ταν και σωστ� ασ�αλτ�στρωση µε παρλληλη
σωστ� δια�υγ�-εκρ�� των �µ�ριων υδτων π�υ υπ�σκ-
πτ�υν τ� �δ�στρωµα σε κθε δυνατ� νερ�π�ντ�, τ�τε η
δι�αση τ�υ δρ�µ�υ θα γιν�ταν ασ�αλ�στερη.

Κ. Μπ.

•
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>να �ργ� %ωτικ�ς σηµασ�ας
για την αν�πτυ&η των Τ%�υ-
µ�ρκων πα�ρνει σ�ρκα και
�στ� µετ� την εγκατ�σταση
τ�υ εργ�τα&��υ κατασκευ�ς
της ν�ας �δικ�ς σ�νδεσης της
Ι�νιας 1δ�� µε την περι���.
Τ� εργ�στ�σι� δηµι�υργ�θη-
κε στην περι��� τ�υ Τ�ρ�$�υ
µετ� την �κδ�ση απ� τ� ∆α-
σαρ�ε�� Ιωανν�νων τ�υ πρω-
τ�κ�λλ�υ εγκατ�στασης στις
2 Ν�εµ$ρ��υ 2018. ´Ηταν τ�
τελευτα�� απαρα�τητ� �γγρα-
φ� π�υ �δινε πρ�σιν� φως για
την πραγµατ�π��ηση τ�υ �ρ-
γ�υ και των εργασι�ν σε δη-
µ�σιες εκτ�σεις δασικ��, ��ρ-
τ�λι$αδικ�� και $ρα��δ�υς
�αρακτ�ρα � κηρυγµ�νες ως
αναδασωτ�ες περι���ς στις
τ�πικ�ς κ�ιν�τητες Καλεντ%�-
�υ, Πλαισ�ων, Σκλ�$ανης, Πε-
στ�ν και Αγ�ας Τρι�δας των
∆�µων Β�ρε�ων Τ%�υµ�ρκων
και ∆ωδ�νης.
Η πραγµατ�π��ηση τ�υ �ρ-
γ�υ δρ�µ�λ�γ�θηκε µε την
υπ�γραφ� της σ�µ$ασης κα-
τασκευ�ς µετα&� τ�υ Περιφε-
ρει�ρ�η Ηπε�ρ�υ κ.  Αλ�&αν-
δρ�υ Κα�ριµ�νη και τ�υ
αντιπρ��δρ�υ της αναδ���υ
εταιρε�ας «Εργ�δυναµικ�
Πατρ�ν Α.Π.Ε.» κ. Ευσταθ�-
�υ Αθανασ�π�υλ�υ, παρ�υ-
σ�α και της Αντιπεριφερι�ρ-
��υ κ. Τατι�νας Καλ�γι�ννη.
Τ� �ργ� �ρηµατ�δ�τε�ται απ�
τ� Επι�ειρησιακ� Πρ�γραµ-

µα «´Ηπειρ�ς 2014-2010» και �
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς τ�υ αν�ρ�ε-
ται στα 20.132.543 ευρ�. Η δε
πραγµατ�π��ησ� τ�υ �ρ�στη-
κε απ� την 1η Ι�υν��υ 2018
�ως την 1η Ι�υν��υ τ�υ 2021.
Η σ�νδεση µε την Ι�νια 1δ�
&εκιν�ει απ� τ�ν ανισ�πεδ�
κ�µ$�υ Τερ�$�υ και θα κατα-
λ�γει στη Γ�φυρα Πλ�κας.
Τ� συν�λικ� µ�κ�ς τ�υ �δι-
κ�� �&�να ε�ναι 9.809 µ. και
σ�εδ�ν στ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς
τ�υ πρ�κειται για ν�α ��ρα-
&η. Θα περιλαµ$�νει δ�� ισ�-
πεδες συνδ�σεις µε την 7η και
2η Επαρ�ιακ� 1δ�, καθ�ς
και �λλες τρεις π�υ θ´ απ�κα-
θιστ��ν την �δικ� σ�νδεση µε
τ� υπ�ρ��ν �δικ� δ�κτυ�. 
Επ�σης θα τ�π�θετηθε� εγκα-

τ�σταση �δ�φωτισµ�ν σε ε�-
λ�γ� µ�κ�ς και δι�τα&ης και
στ�υς π�ντε ισ�πεδ�υς κ�µ-
$�υς µε σκ�π� τ�ν πλ�ρη φω-
τ�τε�νικ� �λεγ�� τ�υς. Ακ�µη
πρ�$λ�πεται η κατασκευ� γ�-
φυρας µ�κ�υς 134 µ�τρων
απ� τη �ιλι�µετρικ� θ�ση
7.316 µ. �ως την 7.450 µ. της
κ�ριας �δ��.
5σ� για την καν�νικ� απ�ρ-
ρ�� των �µ$ριων και απ� τις
λεκ�νες απ�ρρ��ς της περι�-
��ς δι�λευσ�ης τ�υ δρ�µ�υ
και απ� τ� κατ�στρωµα αυ-
τ�� θα κατασκευαστ��ν 33 κι-
$ωτ�ειδε�ς ��ετ�� διαφ�ρων
διαστ�σεων, 15 σωληνωτ��
��ετ��, καθ�ς και τ�φρ�ι.
Τ� πλ�τ�ς τ�υ δρ�µ�υ θα ε�-
ναι 7.50 µ. µε µια λωρ�δα κυ-

κλ�φ�ρ�ας αν� κατε�θυνση
πλ�τ�υς 3,50 µ,, καθ�ς και
επιπλ��ν ��ρ�ς �.25 µ. πλ�-
τ�υς για την ακρα�α διαγρ�µ-
µιση.
Η δι�ν�ι&η της ν�ας �δ�� ε�-
ναι τ� µεγαλ�τερ� �ργ� υπ�-
δ�µ�ς π�υ πραγµατ�π�ιε�ται
στην περι���. Η συντ�µ�τερη
και ασφαλ�στερη πρ�σ$αση
πρ�κειται να συµ$�λλει απ�-
φασιστικ� ��ι µ�ν� στην πρ�-
σπ�λαση πρ�ς τα Τ%�υµ�ρκα,
αλλ� θα λειτ�υργ�σει ως
εφαλτ�ρι� για την αν�πτυ-
&η και περαιτ�ρω �νθιση
τ�υ τ�υρισµ�� και των ανα-
&ι�π��ητων πλ�υτ�παραγω-
γικ�ν πηγ�ν τ�υ τ�π�υ, δ��
τ�µε�ς π�υ τ�σα π�λλ�
���υν να πρ�σφ�ρ�υν.

ΣΕ ΚΑΛ& ∆Ρ&Μ& Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

Γε��ρι, Τ<�υµ�ρκα και τ�υρισµ!ς π�νε µα<� 
Την αισι�δ�)�α τ�υ �τι τ�
ιστ�ρικ� γε��ρι της Πλκας
µπ�ρε� να στηθε� )αν πνω
απ� τ�ν >ρα	θ� τ� Φθιν�πω-
ρ� τ�υ 2019, ε)��ρασε � ∆�-
µαρ	�ς Β�ρε�ων Τ<�υµ�ρκων
κ. Γιννης Σεντελ�ς σε δηλ"-
σεις τ�υ.
Wπως διαπιστ"θηκε σε συνε-
δρ�αση της Επιτρ�π�ς Παρα-
κ�λ��θησης, π�υ πραγµατ�-
π�ι�θηκε στα τ�λη &κτω�ρ�-
�υ τ�υ υπ�υργε�� Π�λιτισµ��,
�να π�λ� µεγλ� π�σ�στ� τ�υ
	αµ�ν�υ 	ρ�ν�υ τ�υ �ετιν��
καλ�καιρι�� αναπληρ"θηκε,
κτι π�υ ��ε�λεται τ�σ� στις
ευν�ϊκ�ς καιρικ�ς συνθ�κες,
�σ� και στ� �τι �ι εργασ�ες γ�-
ν�νταν µε µεγλη �νταση. &
ανδ�	�ς �α�νεται �τι ε�	ε
π�λ� καλ σ	εδιασµ�ν� τ�

πλν� τ�υ για τις πρ"τες ερ-
γασ�ες. Εργασ�ες σηµαντικ�-
τατες, κυρ�ως στην κ��τη τ�υ
π�ταµ��, π�υ α��ρ��σαν τη
στερ�ωση και τ� στ�σιµ� τ�υ
γεραν��, αλλ και την κατα-
σκευ� των �σεων, π�υ στη
συν�	εια θα στην�ταν � µε-
ταλλ�τυπ�ς για νO αρ	�σει η
�υσιαστικ� αν�γερση τ�υ γε-
�υρι��, π�γαν π�λ� καλ και
συνε	�στηκαν µε τ�ν �δι� ρυθ-
µ�, �	�ντας ως στ�	� την �λ�-
κλ�ρωση της αναστ�λωσης
µ�σα σε δ�� καλ�κα�ρια �πως
ε�	ε πρ��λε�θε�.
& κ. Σεντελ�ς ε)��ρασε επ�-
σης την π�στη τ�υ �τι θα �ρε-
θε� λ�ση για τ� πρ��ληµα π�υ
πρ��κυψε απ� τη συν�	ιση
της δραστηρι�τητας των εται-
ρει"ν αναψυ	�ς, π�υ �	�υν

ως πεδ�� τ�ν >ρα	θ�. Τ� θ�-
µα συ<ητ�θηκε στην Επιτρ�-
π� Παρακ�λ��θησης και �	ει
�δη τεθε� στην Επιστηµ�νικ�
Επιτρ�π�, π�υ µα<� µε την
επι�λ�π�υσα υπηρεσ�α τ�υ
υπ�υργε��υ Υπ�δ�µ"ν, τ�ν
ανδ�	� και τις εταιρε�ες, θα
πρ�σπαθ�σ�υν να �ρ�υν
�ναν τρ�π�, �τσι �στω, κατ
	ρ�νικ διαστ�µατα µ�σα
στην ηµ�ρα, να µπ�ρε� να
υπρ)ει δι�λευση των πλωτ"ν
µ�σων µ�σα απ� τ� εργ�τ)ι�.
&ι δραστηρι�τητες στ�ν >ρα-
	θ� ε�ναι συνυ�ασµ�νες µε
την τ�υριστικ� ανπτυ)η της
περι�	�ς γενικ�τερα, �	ι µ�ν�
των Τ<�υµ�ρκων. Ε�ναι υπ�-
	ρ�ωσ� µας να µπ�ρ�σ�υµε
να τις διευκ�λ�ν�υµε, δ�λωσε
� κ. Σεντελ�ς, ανα�ερ�µεν�ς

και στη δρ�µ�λ�γηση τ�υ �ρ-
γ�υ για την κατασκευ� ρ-
µπας για την καθ�λκυση των
�αρκ"ν rafting στ� π�τµι
και και σκαλ�πατι"ν για την
ασ�αλ� κθ�δ� των συµµετε-
	�ντων στη δραστηρι�τητα,
στη γ��υρα Π�λιτσς, �π�υ
ε�ναι τ� σηµε�� εκκ�νησης.
Η εν�σ	υση των αθλητικ"ν
δραστηρι�τ�των απ�τελε� �να
γενικ�τερ� στ�	� της δηµ�τι-
κ�ς αρ	�ς τ�υ ∆�µ�υ Β�ρε�-
ων Τ<�υµ�ρκων, π�υ µελετ
και θα κατασκευσει µια π�-
στα downhill bike απ� τη
Στρ�γγ��λα �ως τα Πρµα-
ντα, εν" στηρ�<ει και µια ιδιω-
τικ� πρωτ���υλ�α για κατα-
σκευ� γηπ�δων beach volley
στα Κατσαν�	"ρια. Κατα-
στρ���ς στα �ργα υπ�δ�µ�ς
στ�ρι)ης της αν�γερσης τ�υ
γι��υρι�� και <ηµι�ς σε µη	α-
ν�µατα πρ�κλεσαν �ι �ντ�-
νες �ρ�	�πτ"σεις π�υ σηµει"-
θηκαν τ�ν Ν��µ�ρι� στην πε-
ρι�	�, µε επακ�λ�υθ� την
απ"λεια πρ�γραµµατισµ�ν�υ
	ρ�ν�υ για τη 	ρ�ν�λ�γηµ�νη
παρδ�ση τ�υ �ργ�υ.

&ι <ηµι�ς θα επ�υλωθ��ν
και τα µη	αν�µατα θα αντι-
κατασταθ��ν και καιρ�� επι-
τρ�π�ντ�ς �ι εργασ�ες θα συ-
νε	ιστ��ν νωρ�ς την >ν�ι)η.

&ι υπε�θυν�ι ε�ναι αισι�-
δ�)�ι πως τελικ τ� γι���ρι
θα ε�ναι �τ�ιµ� τις πρ�διαγε-
γραµµ�νες ηµερ�µην�ες πα-
ρδ�σης και τα εγκα�νι τ�υ
να πραγµατ�π�ιηθ��ν τ�ν
ερ	�µεν� Ν��µ�ρι�. ^δωµεν.
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Αν��γει � δρ�µ�ς της αν�πτυ0ης
Τ�υ Κ�στα Μπατσ$


