
TÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 

™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ Aı‹Ó·È˜ 

AÔ‰‹ÌˆÓ AÛÛÈˆÙÒÓ

“O M¿ÚÎÔ˜ MfiÙÛ·ÚË˜”

XÚfiÓÔ˜ 11Ô˜

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 43

ñ OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - NÔ¤Ì‚ÚÈÔ˜

¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009

ñ TÈÌ‹: 0,30 ú

AÛÛÔ˜
¶··‰¿ 27, Aı‹Ó·, T.K. 115 26 ñ TËÏ. 210 6982661 ñ Kø¢. ENTY¶OY 5386

ãO

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τα µέλη
του συλλόγου να λάβουν µέρος στις ερ-
γασίες της Τακτικής Καταστατικής Γενι-

κής Συνέλευσης που θα γίνει στις 28 Φε-
βρουαρίου 2010, ηµέρα Κυριακή και ώρα α-
πό 10.00 το πρωί, στα γραφεία του συλλό-
γου στην Αθήνα, οδός Πειραιώς 4 (4ος όρο-
φος), όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν α-
ποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:
1. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός.
2. Προγραµµατισµός-Προϋπολογισµός για
την επόµενη διετία (1010-2011).   
3. Έγκριση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών πε-

πραγµένων.
4. Εκλογή τριµελούς εφορευτικής επιτροπής
για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη: 
α) Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β) Αντιπροσώπων στην οµοσπονδία Ηπειρω-
τών «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ»
γ) Αντιπροσώπων στην Πανηπειρωτική Συνο-
µοσπονδία Ελλάδας (Π.Σ.Ε.).
δ) Εξελεγκτικής επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέ-
µατα θα συζητηθούν την επόµενη Κυριακή, 7
Μαρτίου 2010, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Όλοι
µαζί να προγραµµατίσουµε τη δράση του

συλλόγου για την επόµενη διετία, λέγοντας
τις απόψεις  και διατυπώνοντας τις προτάσεις
(αν είναι δυνατόν όλα τα µέλη του συλλόγου
µας). 

Όποιος  επιθυµεί να είναι υποψήφιος, ας το
δηλώσει έγκαιρα µε αίτησή του προς το ∆.Σ ή
και τηλεφωνικώς σε κάποιο µέλος του ∆.Σ.
του Συλλόγου µας.

Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

Κων/νος Σωτ. Ευγένιος Κ. 
Λαµπρούσης Παφίλας

Ετήσιος χορός του 
Συλλόγου µας

Το µεσηµέρι της Κυριακής 31 Ιανουαρίου 2010,
στην οικογενειακή ταβέρνα «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ»
Λεωφ. Λαυρίου στο 17ο χλµ. Παιανία (στάση Λα-
γός) και από Αττική οδό έξοδος 17 τηλ. 210-
6646498, θα πραγµατοποιηθεί ο ετήσιος χορός
του συλλόγου µας. 
Την ίδια ηµέρα θα κόψει ο σύλλογος την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα και θα γίνει η βράβευση των αρι-
στούχων µαθητών του χωριού µας. 
Όλοι οι Ασσιώτες και οι φίλοι του συλλόγου πρέ-
πει να δώσουν το παρόν. Σας περιµένουµε να δια-
σκεδάσουµε όλοι παρέα µε ένα πλούσιο µουσικό
πρόγραµµα. Η τιµή της πρόσκλησης είναι 25 €. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα ποτά και τα α-
ναψυκτικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοι-
νωνήσετε µε τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου µας. 
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Ήθη κι έθιµα του χωριού µας 
Ηλέξη Πάσχα είναι εβραϊκή, εκκλησιαστική και

λόγια. Προέρχεται από την εβραϊκή «pesah»
που σηµαίνει διάβαση. Η Κυριακή του Πάσχα

λέγεται διαφορετικά από το λαό Πασχαλιά, Λα-
µπρή, Ανάσταση. Η Λαµπρή είναι για τους Έλληνες
η µεγαλύτερη γιορτή που χαίρονται πραγµατικά
και βαθύτατα, γιατί ο Χριστός νίκησε τους εχθρούς
και το θάνατο χαρίζοντας έτσι την αιώνια ζωή στην
ανθρωπότητα. 

Η εορτή του Πάσχα καθιερώθηκε
από τους Αποστόλους για την ανά-
µνηση της Σταυρικής θυσίας  του
Χριστού. Το Πάσχα είναι κινητή εορ-

τή και αποτελεί µία από τις σπουδαιότερες ∆εσπο-
τικές εορτές της εκκλησίας και γιορτάζεται την
πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο της εαρινής ι-
σηµερίας. Ως Πάσχα χαρακτηρίζεται η ακολουθία
που ψάλλεται  τη νύχτα του Μ. Σαββάτου, ξηµερώ-
νοντας Κυριακή. Με τη λέξη Ανάσταση εννοούµε
την ηµέρα του Πάσχα και ειδικότερα την ώρα του
«Χριστός Ανέστη». Η ηµέρα της Αναστάσεως χαρα-
κτηρίζεται από τον εκκλησιαστικό υµνωδό ως «ε-
ορτή των εορτών και πανήγυρις των πανηγύρεων».
Έχουµε τρεις Αναστάσεις: την προαγγελτική, του
Μ. Σαββάτου, την κυρία Ανάσταση που γίνεται µε-
τά τα µεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου ξηµερώνοντας
Κυριακή και την Ανάσταση που γίνεται την Κυριακή
το απόγευµα. Το Πάσχα είναι µέρες αγάπης, καλο-
σύνης, χαράς, συναδέλφωσης και ευφροσύνης. Η
νυχτερινή ώρα της Ανάστασης που γιορτάζεται πά-
ντα την εποχή των λουλουδιών, την εποχή που α-

ναγεννιέται η φύση, έχει ζωντάνια, γραφικότητα,
γίνεται στην ύπαιθρο και όλος ο κόσµος συµµετέχει
στο ιερό γεγονός λαµπαδηφόρος και λαµπροφορε-
µένος, εκδηλώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη µε-
γάλη χαρά του για το χαρµόσυνο γεγονός.  Την ιδι-
αίτερη φυσιογνωµία του ελληνικού Πάσχα αποτε-
λούν η ποικιλία των εθίµων, όλα όµως έχουν τη δι-
κή τους σφραγίδα, αξία, ιστορία και όλα έχουν τις
ρίζες τους µέσα στην παράδοση αιώνων ή ακόµα
και χιλιετιών. 

Πολλά από τα έθιµα έχουν τις ρίζες τους στην
Αρχαία Ελλάδα και η λαϊκή παράδοση τα έχει προ-
σαρµόσει στη χριστιανική πίστη και λατρεία. Αρκε-
τά όµως από αυτά παρουσιάζουν τον άνθρωπο µε
πάθη και αδυναµίες και όχι σύµφωνα µε τις αξίες
της χριστιανικής διδασκαλίας. 

συνέχεια στην 5η σελίδα

Του Παύλου 
Γ. Χρήστου, 
∆ασκάλου
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Γάµοι
• Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009
στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου
Σαρωνίδας ο Κων/νος Κούσης του
Περικλή και της Χρυσαυγής από
τον Άσσο παντρεύτηκε την εκλεκτή
της καρδιάς του Μητσοπούλου Φω-
τεινή. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώ-
θηκε τους προσκεκληµένους στο
Κτήµα “Φιλύρα”, Θερµοπυλών 103
στο 6ο χλµ. Λεωφ. Αγ. Μαρίνας -
Κορωπίου. 
• Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2009
στον Ιερό Ναό Αγίας Tριάδος στους
Θρακοµακεδόνες ο ∆ήµας Νικόλαος
του Παναγιώτη και της Βασιλικής πα-
ντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς
του Χρυσικάκη Παναγιώτα από την
Αθήνα. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώ-
θηκε τους προσκεκληµένους στο κο-
σµικό κέντρο «Αίγλη» στην Λ. Πάρνη-
θας. Ο γαµπρός Νικόλας ∆ήµας είναι
γιος του χωριανού µας Παναγιώτη
∆ήµα του Χρήστου (Παναγιώτης του
Τάκη Θύµιο Tούση).
• Την Παρασκευή 5 Νοεµβρίου 2009
ο ∆ήµας Χρήστος του Παναγιώτη και

της Βασιλικής ενώθηκε, στο ∆ηµαρ-
χείο της Πάτρας, µε τα δεσµά του γά-
µου µε την εκλεκτή της καρδιάς του
Κατσούπη Ρεβέκα από το Αγρίνιο. Ο
γαµπρός Χρήστος ∆ήµας είναι γιος
του χωριανού µας Παναγιώτη ∆ήµα
του Χρήστου (Παναγιώτης του Τάκη
Θύµιο τούση).   
Ο σύλλογός µας και η εφηµερίδα ο
Άσσος εύχεται στα νιόπαντρα ζευγά-
ρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη ,
πολλούς και καλούς  απογόνους».
Στους γονείς, συγγενείς και κουµπά-
ρους των νιόπαντρων ζευγαριών
«πάντα χαρές».

Γεννήσεις
• Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η
Μαρία Κατσάνου και ο ∆ηµήτρης Κα-
τσιγιάννης.
Στις 12 Μαΐου 2009  στο Μαιευτήριο
«Μητέρα», η Μαρία Κατσάνου, έφερε
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωµέ-
νο αγοράκι. Ο παππούς Ανδρέας Κα-
τσάνος (Ανδρέας του Νάκο Θωµά) και
η γιαγιά Κωνσταντίνα δεν µπορούν να
κρύψουν τη χαρά τους για το πρώτο
τους εγγονάκι. Ευχόµαστε στους ευ-
τυχισµένους γονείς Μαρία και ∆ηµή-
τρη, στον παππού Ανδρέα και στη
γιαγιά Κωνσταντίνα να τους ζήσει.

• Στις 13 Νοεµβρίου 2009 έγινε πα-
τέρας για δεύτερη φορά ο Χρήστος
Γούλας του Κων/νου και της Αγγε-
λικής. Η σύζυγός του Λαµπρινή Βα-
σιλείου, στη µαιευτική κλινική του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιω-
αννίνων έφερε στη ζωή ένα υγιέ-
στατο και χαριτωµένο αγοράκι. Ευ-
χόµαστε στους ευτυχισµένους γο-
νείς Χρήστο και Λαµπρινή να τους
ζήσει.
• Στις 14 Νοεµβρίου 2009 έγινε πατέ-
ρας για δεύτερη φορά ο Κων/νος Κα-
λέσιος του ∆ηµητρίου και της Βαρβά-
ρας. Η σύζυγός του Ιωάννα Γκανίδη
στο Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα» έφερε
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωµέ-
νο αγοράκι. Ευχόµαστε στους ευτυχι-
σµένους γονείς Κώστα και Ιωάννα,
στον παππού ∆ηµήτρη (Μήτσο Τάκη
Βαγγέλη) και στη γιαγιά Βαρβάρα να
τους ζήσει.

Θάνατοι 
• Στις 12 ∆εκεµβρί-
ου 2009 σε ηλικία 74
ετών απεβίωσε η
Κατσάνου ∆ήµητρα
του ∆ηµητρίου (Μή-
τσο Γιάνναινα).

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 15
∆εκεµβρίου στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κων/νου & Ελένης και ενταφιάστηκε
στο κοιµητήριο του Αγίου Κων/νου.
Στην τελευταία της κατοικία την συ-
νόδευσαν συγγενείς, φίλοι και πολ-
λοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
µα που την σκέπασε. Αιωνία η µνήµη
της.  

• Στις 28 ∆εκεµβρί-
ου 2009 σε ηλικία 78
ετών απεβίωσε ο
Γούλας Γρηγόριος
του Αναστασίου
(Γρηγόρη Γούλας).
Η κηδεία του έγινε
την επόµενη ηµέρα

στο κοιµητήριο της Φιλιππιάδας, ό-
που ο εκλιπών διέµενε µε την οικογέ-
νειά του. 
Στην τελευταία του κατοικία τον συ-
νόδευσαν συγγενείς, φίλοι και πολ-
λοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
µα που τον σκέπασε. Αιωνία η µνήµη
του.
Ο σύλλογος Αποδήµων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφηµε-
ρίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οι-
κείους και τους συγγενείς των µετα-
στάντων. 
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• ∆ήµα-Παπακώστα Αλεξάνδρα 
του Μάρκου ............................100 €

• ∆ήµας ∆ηµήτριος του Σπύρου ........50 €
• Θεοδώρου Αλεξάνδρα του ∆ηµοσθένη30 €
• Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου & 

της Γεωργίας ....................................50 €
• Καλεσίου-Φέκα Γιάννα του Γεωργίου 50 €
• Κατσάνος Ιωάννης του Αναστασίου ..25 €
• Κατσάνος Κων/νος του Γεωργίου ..100 €
• Κατσάνος Μάριος του Χρήστου........25 €
• Κατσάνος Χρήστος του Νικολάου ....25 €
• Kούση - Kουρτέση ∆ήµητρα του Kων. 30 €
• Κώνστας Αναστάσιος του Χρήστου ..50 €
• Λαµπρούσης Παναγιώτης του Νικολ. 30 €
• Ντίµερη Γεωργία του Κων/νου........25 €
• Παφίλα-Παπαδιώτη Αλεξάνδρα 

του Αθαν. ................................20 €
• Παφίλας Χρήστος του Σπύρου ........20 €
• Xρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου ....50 € 

Προσφορές εις µνήµη
•  Η ∆ήµα Αλεξάνδρα του
Μάρκου και της Λαµπρινής
σύζυγος, Απόστολου Παπα-
κώστα, προσέφερε στην εφη-
µερίδα µας το ποσό των 100 €
στη µνή-
µη του
π α τ έ ρ α
της ∆ήµα
Μάρκου
του Θεο-

δ ώ ρ ο υ
(Μάρκο Θόδωρου) και στη
µνήµη του συζύγου της Από-
στολου Παπακώστα. 
Την ευχαριστούµε και ευχόµα-
στε να είναι πάντα καλά µε την
οικογένειά της, να τους θυµούνται. Ας είναι ελαφρύ
το χώµα που τους σκέπασε.  Αιωνία η µνήµη τους..

¶¶ÚÚÔÔÛÛÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÊÊËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰··  

K
ÔÏ·ÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÏfiÁÈ· ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÁÂ›ÙÔÓ¤˜
Ì·˜ NÈÎÔÏÈÙÛÈÒÙÂ˜ ÛÙËÓ “EÓ NIÎÔÏÈÙÛ›ˆ”
ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈ·Ófi Ì·˜, Û˘ÏÏ¤ÎÙË Ï·ÔÁÚ·-

ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ E. §·ÌÚÔ‡ÛË (T·-
ÛÔ‡ÏË B·ÁÁ¤Ï’ TÔ‡ÛË).
«ªÚ¿‚Ô ∆¿ÛÔ. √ ∆¿ÛÔ˜ §·ÌÚÔ‡ÛË˜ ÌÚÔ-
ÛÙ¿ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿ ·fi Ù· ·Á·ËÌ¤Ó· ÙÔ˘ ÂÎı¤-
Ì·Ù·. √ ∆¿ÛÔ˜ ÌÂ ˘ÔÌÔÓ‹, ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÔÏ‡
ÌÂÚ¿ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· Ï·Ô-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·-
ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ  fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏËÛË ˘¿Ú-
¯ÂÈ Î·È ÙÚfiÔ˜. ™ÙÔ ı¤Ì· ‚¤‚·È· ı· Â·Ó¤Ï-
ıÔ˘ÌÂ ÌÂ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿. ÕÏÏˆÛÙÂ Ô
∆¿ÛÔ˜ Î·Ù¿ÁÂÙ·È Î·È ·ã ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ ÔfiÙÂ
ÙÔ˘ ÙÔ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ.» (EÓ NIÎÔÏÈÙÛ›ˆ, Ê. 24)

™‡ÓÙÔÌ· ¡¤·
ñ √ ∑‹Î·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘
∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ÚÂÙ‹˜ ÂÈ-
Û‹¯ıË ÌÂ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ¤˜ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜ ÙË˜ ∂ÏÏË-
ÓÈÎ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.
ñ ™ÙÔ ÓÔÌfi ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·-
Ó›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ˆ˜ ·Ó·ÏË-
ÚÒÙÚÈ· ‰·ÛÎ¿Ï· Ë °Ô‡Ï· ∂È-
Ú‹ÓË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ÙË˜ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∆Ú›ÎÏÈÓÔ ∞ÌÊÈÏÔ¯›·˜.
ñ ™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹ ∞ÙÙÈÎ‹  ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚÒ-
ÙÚÈ· ‰·ÛÎ¿Ï· Ë °Ô‡Ï· µ¿È· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ÙË˜ µ·ÛÈ-
ÏÈÎ‹˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ™Ô‡ÏÈ ª·Ú·ıÒÓÔ˜.
ñ ™ÙÈ˜ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô  27Ô˜
ÎÏ·ÛÛÈÎfi˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘ÙfiÓ
‹ÚÂ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô ¯ˆÚÈ·Ófi˜ Ì·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜
ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙË˜ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÚ-
Ì¿ÙÈÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ Î·Ï‹ ÛÂÈÚ¿ ÌÂ ¯ÚfiÓÔ 3 h Î·È
10ã.

Απόστολος Παπακώστας

Mάρκος Θ. ∆ήµας
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Συνάντηση για τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας

∆
ην Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου 2009
στην αίθουσα της αδελφότητας
Παπαδιωτών, συναντήθηκαν µε

πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού –
Πολιτιστικού Συλλόγου εκπρόσωποι
των διοικητικών συµβουλίων των
συλλόγων του δήµου Θεσπρωτικού
µε έδρα την Αθήνα. Η συνάντηση έγι-
νε µε θέµα τις εξαγγελίες κυβερνητι-
κών στελεχών για τη νέα διοικητική
µεταρρύθµιση της χώρας. Στην εκδή-
λωση παρέστη ο ∆ήµαρχος Θεσπρω-
τικού και εκπρόσωποι της οµοσπον-
δίας Λάκκας Σουλίου. 

Μετά από γόνιµο και δηµιουργικό
διάλογο αποφασίστηκε να δηµιουρ-
γηθεί επιτροπή παρακολούθησης και
διερεύνησης του θέµατος και να συ-
νταχθεί το παρόν υπόµνηµα µε απο-
δέκτες τους πολιτικούς, τους φορείς
της περιοχής και τον τοπικό τύπο.

ÀfiÌÓËÌ·
Ÿˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ô «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ 2»
¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È·

«ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ» Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈ-
Îfi, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·-
ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. 
∞fi fiÛ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚÂ‡-
ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙÂ› ·fi
Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁËıÂ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜ Ì·˜.
∞ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ Ë-
Á¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
1. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›·
·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ıËÙÂÈÒÓ Ô˘ ·-
Ú‹Ïı·Ó Î·È ÙË˜ ÙÚ›ÙË˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒ-
ÓÂÙ·È ÙÔ 2010 ÌÂ ÙÔÓ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· π».
¢ÂÓ ·ÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ıÂÙÈÎ¿ ‹ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ
·ıÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÂÌÂÚÈÛÙ·Ùˆ-
Ì¤Ó· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ
Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó.
2. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÌÂÙ·Ú-
Ú‡ıÌÈÛË, fiˆ˜ Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÌÂÙ·Ú-
Ú‡ıÌÈÛË ¿ÏÏˆÛÙÂ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi
‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ «Ô˘Û›·» Î·È
ÙÔÓ «Ù‡Ô». °È· Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹,
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÂ› ·fi Ì¤ÙÚ· Ô˘
··ÏÂ›ÊÔ˘Ó Ù· Î·ÎÒ˜ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ·Ï-
Ï¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰ÔÌ¤˜ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜. ∞˘Ù¿
fiÌˆ˜ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Î˘-
Ú›ˆ˜ ··Û¯ÔÏÂ› Â›Ó·È Ô «Ù‡Ô˜» ÙË˜ ÌÂ-
Ù·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜, ‰ËÏ. ÔÈÔÈ ‰‹ÌÔÈ ı· Û˘-
ÓÂÓˆıÔ‡Ó, ÔÈÔ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, Ë
ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÎÙ·ÛË, ÎÏ. 
3. ∞fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ù‡Ô
ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·ÛÙÂ fiÙÈ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
Á›ÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË

ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
ÛË˜ (π∆∞), Ë ÔÔ›· Â›¯Â Î·Ù·ÙÂıÂ› ÙÔ
2008, fiÙ·Ó Ë ·ÚÂÏıÔ‡Û· Î˘‚¤ÚÓËÛË
Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂ-
Ù·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∂ÁÎ·Ù·ÏÂ›ÊıËÎÂ fiÌˆ˜
ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ·ÓÂ‡ÚÂÛË˜ ÙˆÓ ··-
Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È
ÙˆÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁËıÂ›. ∞ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Â·Ó¤Ú-
¯ÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û’ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË fiÙ·Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂÏ¤¯Ë
ÙË˜ ÙfiÙÂ Â›¯·Ó ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹. ¶ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
ÌÈ· ÚÔÌÂÏ¤ÙË, ·ÊÔ‡ ˘ÔÏÂ›ÂÙ·È
ÔÏÏÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·È ÛÂ Î·-
ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÂÈ ÌÂÏ¤ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
4. √È ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ
¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤Ï· ÂÓfi˜ ÂÈÙÂ-
ÏÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÌÈ·˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹˜
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜. ™ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·˘Ù¤˜ fiÌˆ˜,
ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ
ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ··È-

ÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈÎ‹ Î·È ÂÓÈ·›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-
ÛË fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹, Ë
¿Ì˘Ó· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿-
ÏÂÈ·, Ë ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË, ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤Ú-
ÁÔ, ·Ú·ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ÌfiÓÔ
ÂÎÂ›Ó· Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›-
ÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÂ¯fiÌÂÓÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙÂ-
ÏÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ™ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ‹ Â-
ÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÂÎ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÂ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ-
Â˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Â˘ı‡ÓÂ˜
ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ fiˆ˜: Ë ·È-
‰Â›·, Ë ˘ÁÂ›·, Ë ÚfiÓÔÈ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÔÏÈÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ··-
Û¯fiÏËÛË, ÙËÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÈ˜
˘Ô‰ÔÌ¤˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È· Ó· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó fiÌˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ
ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÌÈ· ·Ï‹, ÔÏÈÙÈÎ‹ ·fi-
Ê·ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹, ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹ Ú‡ıÌÈ-
ÛË. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÚÈ˙ÈÎ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Î·È ÊÔ-
ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ªÈ· ÂÎ ‚¿-
ıÚˆÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ı·
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈ-
Î‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙË˜ ∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
ÛË˜. ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÏ·‰‹ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÁÈ·
Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ô Ó¤Ô˜ «∫·Ô‰›-
ÛÙÚÈ·˜ ππ» Î·È fi¯È ¤Ó· ‰ÈÔÁÎˆÌ¤ÓÔ ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ· π», Ë ÌÈ· ¿Ï-
ÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÓÔÌ·Ú¯È·Î‹ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.
5. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÌÂÏÂ-
ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¿ÚÙË, Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ-
¯Â›· Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ Ë
ÌÂÏ¤ÙË, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ π∆∞
ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÂ› ¤Ó· Ó¤Ô ‰‹ÌÔ, ÁÈÁ·ÓÙˆÌ¤ÓÔ

¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿ (Ô ÌÈÛfi˜ ÂÚ›Ô˘ ÏËı˘-
ÛÌÈ·Î¿ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿ ÓÔÌfi˜ ¶Ú¤‚Â-
˙·˜), ÌÂ ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÛÙ· ÁÂˆÁÚ·-
ÊÈÎ¿, ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÛÂ fiÏ· Ù· ˘-
fiÏÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, Ô˘ Ë ÌÂÏ¤-
ÙË ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÈ˙ËÙÂ›. ŒÓ· ‰‹ÌÔ
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÌÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ (fi-
Ô˘ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ›). ŒÓ·
‰‹ÌÔ Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· fiÛ· ÎÏËÚÔ-
ÓÔÌ‹ÛÂÈ ı· ˘ÛÙÂÚÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÂ ˘Ô-
‰ÔÌ¤˜, Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯Â‰È·ÛÌfi.
ŒÓ· ‰‹ÌÔ ÌÂ ÔÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È
‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÓ· ‰‹ÌÔ ÓÈÁÌ¤ÓÔ ÛÙ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈ-
ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰Â ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÂÏÈÎ¿ Ó·
Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÔÙÈ-
Î‹ Î·È ÙËÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ-
Î‹ Î·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ù· ÌÂÁ¿-
Ï· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜.

√ «∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ 2» Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú-
¯ÔÓÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÈ
ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·
·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿. ∆· ¯ˆÚÈ¿
Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡ÙÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›-
ÓÔ˘Ó ¯ˆÚÈ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ô‰‹ÌÔ˘˜.
¶Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚÈ¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿,
ÌÂ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜, Ô˘ ı· ‰È·-
ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ Â˘ËÌÂÚ›·
ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È
fi¯È ÌfiÓÔ Ù· Î·ÏÔÎ·›ÚÈ·.

°È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ
ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fi-
ÛÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÏÔÔÈËıÂ› Ë ‚’ Ê¿ÛË
ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜. 

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ Â-
Í·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ÚÔÙÂ›-
ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡ÌÂ:

•Â¯ˆÚÈÛÙfi ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ‰‹ÌÔ, fi-
ˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎfi
·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ·Ù›
fi¯È ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ¯ˆÚÔ-
Ù·ÍÈÎ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ. ŒÓ· ‰‹ÌÔ
Ô˘ ı· ÚÔÎ‡„ÂÈ ÌÂ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Û˘-
Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ı· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ È-
ÛÙÔÚÈÎ‹˜ «§¿ÎÎ·˜ ™Ô˘Ï›Ô˘». ŒÓ· ‰‹ÌÔ
ÌÂ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙ· ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· ÙË˜ Û˘Ó¤ÓˆÛË˜. ŒÓ· ‰‹ÌÔ Ô˘
ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›-
Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈ˙fiÓÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
ŒÓ· ‰‹ÌÔ ÌÂ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È ˘·Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
Î·È ÛÙfi¯Ô Î·ı·Ú¿ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿, fiˆ˜
·˘Ù¿ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.
∆· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜, Ô ‰‹ÌÔ˜, Ô ÓÔÌfi˜ Ì·˜ ¤-
¯Ô˘Ó ÌÂ›ÓÂÈ ÔÏ‡ ›Ûˆ ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈ-

Â˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Ô˘
·ÏÏÔ‡ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ú·Á‰·›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¯·ı‹Î·ÓÂ ÔÏÏ¤˜ Â˘-
Î·ÈÚ›Â˜. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÔÏ›ÙÂ˜, ÊÔÚÂ›˜, ·˘-
ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi
Ô˘ ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ŒÓ· ÈÛ¯˘-
Úfi ‰‹ÌÔ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. 

∫ÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÈÙÒÓ ¢‹ÌˆÓ
£ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡ Î·È §Ô‡ÚÔ˘ 

√ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó·
ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜.

∫√π¡√ æ∏ºπ™ª∞

OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ £ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡ Î·È §Ô‡ÚÔ˘
Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ı-
ÌÈÛË (∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ππ), ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂ-
ÍÔ‰ÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È
‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡Ó:
ñ ∆Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÔ‡ ∫·Ô‰È-
ÛÙÚÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ¶Ú¤‚Â˙·˜
Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô-
ÓÙÂ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ £ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡ Î·È §Ô‡ÚÔ˘
Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫Ú·ÓÈ¿˜.
ñ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂ ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ™˘Ì-
‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰˘Ô ‰‹ÌˆÓ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓfi-
ÙËÙ·˜ ∫Ú·ÓÈ¿˜ Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ¿ÌÂ-
Û· Î·È ÚÈÓ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ∫∂¢∫∂, ÌÂ
ı¤Ì· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ™Ù·
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ó· ·ÚÂ˘ÚÂıÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙË˜
ÂÈÙÚÔ‹˜.
ñ ∫·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔ-
ÌÔ‡ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂÎ-
‰›ÎËÛË˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ
‰‡Ô ‰‹ÌˆÓ Î·È Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘Ó ·fi
ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜.
ñ ∫·ÏÔ‡ÌÂ Â›ÛË˜ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ˘˜
¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜ ÎÔÈ-
ÓfiÙËÙ·˜ ∫Ú·ÓÈ¿˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ
·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÙˆÓ
∆∂¢∫, ∫∂¢∫∂, Î·È ∂¡∞∂, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.
ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÔÏ›ÙÂ˜, ÊÔÚÂ›˜, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÔÊÂ›-
ÏÔ˘ÌÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ ·˘-
ÙÔÓfiËÙ· Ì·˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi ‰‹ÌÔ
ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. 
√ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó·
ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·Î‹ ÚÔÔÙÈÎ‹ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜.

∏ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹

TÔ „‹ÊÈÛÌ· ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ
ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÚˆÙÎÔ‡

·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· 4.
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AA§§IIMM¶¶EEPPTTHH™™  MMIIXXAA§§HH™™
ºˆÙÔÙ˘ÈÎfi - ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· - 
ºˆÙÔÙ˘›Â˜ - BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›Â˜
¢ÂÎÂÏÂ›·˜ 110, N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·
∆ËÏ.: 210 2583366,
Mihalis.alibertis@gmail.com

∞∞¡¡øø¶¶√√§§ππ∆∆∞∞∫∫∏∏™™  ∞∞°°°°∂∂§§√√™™
∂Ï·ÈÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ‹˜
µÈ¿ÓÓÔ˘ 14,13671, ∫fiÎÎ. ª‡ÏÔ˜
∞¯·ÚÓ·›, ∆ËÏ.: 210 2382848

BBAAKKIIPPTTZZHH™™  KKøøNN™™TTAANNTTIINNOO™™--  
KKAATT™™AANNOOYY  EE§§EENNHH
hotel “¶˘ÚÁ¿ÎÈ” ¶·ÚÔÈÎÈ¿ ¶¿ÚÔ˘

°°√√ÀÀ§§∞∞  ∞∞¡¡∞∞™™∆∆∞∞™™ππ∞∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∫·ÊÂ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜ - ∆ËÏ.: 2683 0 61237

°°√√ÀÀ§§∞∞™™  ∂∂§§∂∂ÀÀ££∂∂ƒƒππ√√™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
CAFE RELAX - ™ÙÔ¿ Ã¿ÓÈ·, 
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 32, 48100 ¶ÚÂ‚Â˙·, 
ËÏ.: 2682 0 25462

°°√√ÀÀ§§∞∞™™  ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™
æËÛÙ·ÚÈ¿ - ∫·Ê¤ «∆Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ»
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜ ÙËÏ.: 6973 852390

¢¢∏∏ªª∞∞™™  µµ∞∞™™ππ§§∂∂ππ√√™™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
∫·ÊÂÓÂ›Ô - ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61275

¢¢∏∏ªª∞∞™™  ¢¢HHMMHHTTPPIIOO™™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
T·‚¤ÚÓ· “H NÈÎfiÔÏÈ˜”
§. ¶ÔÛÂÈ‰ÒÓÔ˜ 57, ZÔ‡ÌÂÚÈ AÙÙÈÎ‹˜
∆ËÏ.: 22940 69056 - 6978992125

¢¢∏∏ªª∞∞™™  KKøøNN™™TTAANNTTIINNOO™™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
MË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - æ˘ÎÙÈÎfi˜ Euroclima 
TÂ¯ÓÈÎ‹ YÔÛÙ‹ÚÈÍË EÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ - KÏÈÌ·-
ÙÈÛÌÔ‡, MÂÏ¤ÙÂ˜, EÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ™˘ÓÙË-
Ú‹ÛÂÈ˜ HÂ›ÚÔ˘ 10, K¿Ùˆ ¶·ÏÏ‹ÓË
18Ô XÈÏ. §. M·Ú·ıÒÓÔ˜
∆ËÏ.: 210 6034167 - 6978992126

¢¢∏∏ªª∞∞™™  ªªππ§§∆∆ππ∞∞¢¢∏∏™™ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
∫·ÊÂ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô - 
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜ ∆ËÏ.: 2683 0 61285

¢¢∏∏ªª∞∞™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
∞ÚÙÔÔÈ˝· - ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹
§. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 167, 19005 ¡. ª¿ÎÚË
∆ËÏ.: 2294 0 91188

¢¢∏∏ªª∞∞™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
À‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ - ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 6974498667

¢¢∏∏ªª∞∞™™  ™™øø∆∆∏∏ƒƒππ√√™™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
À‰Ú·˘ÏÈÎ¿ - ∫·ÏÔÚÈÊ¤Ú, 
∞Ó. ƒˆÌ˘Ï›·˜ 10, ∆Ô‡Ì·, 
54352 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ.: 2310 9 42817 - 6977688650

∑∑∂∂§§∂∂¶¶√√™™  ºº∞∞¡¡∏∏™™--  ¶¶∞∞ººππ§§∞∞  ªª∞∞ƒƒππ∞∞
ŒÈÏÔ - ¢È·ÎfiÛÌËÛË
§. ¶¿ÚÓËı·˜ 71, ∞¯·ÚÓ¤˜ 136 71
∆ËÏ.: 210 2446785, ÎÈÓ.: 6977340134

∑∑∏∏∫∫∞∞  ∞∞¡¡¢¢ƒƒππ∞∞¡¡¡¡∞∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
ŒÚÁ· ∆¤¯ÓË˜-∫ÔÚÓ›˙Â˜ - ¶›Ó·ÎÂ˜ ∑ˆÁÚ·-
ÊÈÎ‹˜. ¢Â¯fiÌÂı· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ Î·È ÂÈÎfi-
ÓÂ˜. 
§. °Ú¤ÁÔ˘ 1, 19003 ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË. 
∆ËÏ.: 2299 0 87030

∑∑∏∏∫∫∞∞  §§OOYY´́ZZAA
“¢È· ¯ÂÈÚfi˜”
°ÂÓÓ·›Ô˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 17,  ÕÚÁÔ˜
∆ËÏ.: 2751 0 22454

∑∑∏∏∫∫∞∞--MM¶¶AAMM¶¶AA°°IIAANNNNHH  ¶¶AANNAA°°IIøøTTAA  
ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·Ù›ÓÔ˘
¶ÂÚ›ÙÂÚÔ - Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ - TUPERWARE
K·Ïfi˜ °̆ ·Ïfi˜, 19003 ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË. 
∆ËÏ.: 2299 0 71501, 6946709244

∑∑∏∏∫∫∞∞™™  µµ∞∞°°°°∂∂§§∏∏™™ - General Manager °Ú·-
ÊÂ›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜
3Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 39, ÙËÏ.: 210 5228080

∑∑∏∏∫∫∞∞™™    °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
æ·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ· - √˘˙ÂÚ› 
“∏ Ú·ÊÙÔÔ‡Ï·” ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 
19003 §ÈÌ¿ÓÈ ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË
∆ËÏ.: 2299 0 87870

∑∑∏∏∫∫∞∞™™    ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
∞ÚÙÔÔÈÂ›Ô - °Ú¤ÁÔ˘ 33,19003 
¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË. ∆ËÏ.: 2299 0 73762

∑∑∏∏∫∫∞∞™™    §§AAMM¶¶PPOO™™
¢ÈÏ. XËÌÈÎfi˜ - EÂÍÂÚÁ·Û›· ÓÂÚÔ‡ - 
¶ÈÛ›ÓÂ˜ - XËÌÈÎ¿ - MÂÏ¤ÙË - EÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË 
- K·Ù·ÛÎÂ˘‹ -  ™˘ÓÙ‹ÚËÛË 
¶ËÏ›Ô˘ 13, 13562, AÁ. AÓ¿ÚÁ˘ÚÔÈ
6974 196828

∑∑∏∏∫∫∞∞™™    NNIIKKOO™™
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ - XÂÈÚÔÔ›ËÙ·
KˆÙÛÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ 8, N·‡ÏÈÔ
2752 0 26539

∑∑∏∏∫∫∞∞™™    ¶¶∞∞¡¡∞∞°°ππøø∆∆∏∏™™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ - ¡˘ÊÈÎ¿ - µ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ªÈ˙·Ó›Ô˘ 157,  ºÈÏÈÈ¿‰· ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 23330

∑∑∏∏∫∫∞∞™™  ™™¶¶ÀÀƒƒππ¢¢øø¡¡ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∆∞•π - ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2783 0 61753 - 6977796033

££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√ÀÀ ((ææøøªª∞∞))  ∞∞ππ∫∫∞∞∆∆∂∂ƒƒππ¡¡∏∏
ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ - √ˆÚÔˆÏÂÈÔ
ºÈÏÈÈ¿‰· ¶Ú¤‚Â˙·˜ 48200
∆ËÏ.: 2683 0 24172

££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√ÀÀ ∂∂ÀÀ∞∞°°°°∂∂§§ππ∞∞ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
∫·ÊÂÓÂ›Ô - ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61303

££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√ÀÀ  ∂∂ÀÀ∞∞°°°°∂∂§§√√™™
∫·Ê¤ √˘˙ÂÚ›
™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 137, ªÂÓ›‰È
∆ËÏ.: 210 2462189

££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√ÀÀ  ∫∫øø¡¡™™∆∆∞∞¡¡∆∆ππ¡¡∞∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘
√ˆÚÔˆÏÂ›Ô - ∞Á. ª·Ú›Ó·˜ 68, 
πˆ¿ÓÓÈÓ·. ∆ËÏ.: 2651 0 25559

∫∫∞∞µµ∞∞§§∞∞ƒƒ∏∏™™  ÃÃ∞∞ƒƒ∞∞§§∞∞ªª¶¶√√™™
∆Â¯Ó›ÙË˜ ¶·ÙˆÌ¿ÙˆÓ - 
ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 56,
∞¯·ÚÓ¤˜. ∆ËÏ.: 210 2461036

∫∫∞∞§§∂∂™™ππ√√™™  ∞∞¡¡∆∆øø¡¡ππ√√™™  ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
ÃˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜-
ÙËÏ.: 2683 0 61617

∫∫∞∞§§∂∂™™ππ√√™™ °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ.
∆ËÏ.: 2683 0 61588

∫∫∞∞§§∂∂™™ππ√√ÀÀ °°ππ∞∞¡¡¡¡√√ÀÀ§§∞∞ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜
∞ÏÂ˘ÚfiÌ˘ÏÔ˜ - ∫·ÊÂÓÂ›Ô, 
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜. ∆ËÏ.: 2683 0 61288

∫∫∞∞§§∂∂™™ππ√√ÀÀ--ººEEKKKKAA  °°IIAANNNNOOYY§§AA
Z·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô “H Î·Ï‹ ÁˆÓÈ¿”
£ÂÛÚˆÙÈÎfi ¶Ú¤‚Â˙·˜ 
∆ËÏ.: 2683 0 32600

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  ∞∞££∞∞¡¡∞∞™™ππ√√™™ ÙÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ - 
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61624

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  ∞∞¡¡∆∆øø¡¡ππ√√™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ - 
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 268 30 61610

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
ÃˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜- ÕÛÛÔ˜ 
¶Ú¤‚Â˙·˜. ∆ËÏ.: 2683 0 61610

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
¶Ï·Ófi‰ÈÔ˜ √ˆÚÔˆÏËÙ‹˜-ÕÛÛÔ˜
¶Ú¤‚Â˙·˜ - ÙËÏ.: 2683 0 61593

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘
∞ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜ π¡∆∂R∞ª∂RπC∞¡
¢ËÌËÙÛ¿Ó·˜ 3, 145 64 ∫ËÊÈÛÈ¿
∆ËÏ.: 210 6253175 - 6942426505

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  ∂∂ÀÀ££ÀÀªªππ√√™™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
™¯Â‰È·ÛÌÔ‡-∞ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜-¢¿ÓÂÈ·-∞ÌÔÈ‚·›·
™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
£ÂÛÚˆÙÈÎfi ¶Ú¤‚Â˙·˜ 48300
∆ËÏ.: 2683 0 32910

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  ££øøªª∞∞™™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ô˝·˜ - ∂›‰Ë §·˚Î‹˜
∆¤¯ÓË˜ - ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ∂›‰Ë
πÂÚ¿Ú¯Ô˘ °ÂÚ‚·Û›Ô˘ 2, πˆ¿ÓÓÈÓ·
∆ËÏ.: 2651 0 34782

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
º·ÓÔÔÈÂ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. £ÂÛÚˆÙÈÎfi
¶Ú¤‚Â˙·˜-ÙËÏ.: 2683 0 31864

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™ ∫∫øø¡¡//¡¡√√™™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
√ˆÚÔˆÏÂÈÔ. £ÂÛÚˆÙÈÎfi ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 31338

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√™™ ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
æËÛÙ·ÚÈ¿ - ∫·Ê¤ Ì·Ú
ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜. ∆ËÏ.: 2683 0 61554

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√ÀÀ ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒ√√ÀÀ§§∞∞ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ.
¶ÂÚ›ÙÂÚÔ- ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 14, ¶Ú¤‚Â˙·
∆ËÏ.: 2682 0 26106

∫∫∞∞∆∆™™∞∞¡¡√√ÀÀ MMAAPPIIAA ÙÔ˘ £ˆÌ¿.
KÔÛÌ‹Ì·Ù·-AÚÁ˘Ú¿-EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Â›‰Ë
A‚¤ÚˆÊ 32, Iˆ¿ÓÓÈÓ·
∆ËÏ.: 2651 0 34782

∫∫∞∞∆∆™™∞∞ƒƒ√√ÀÀ  ((¶¶∞∞ººππ§§∞∞))  ∂∂§§∂∂¡¡∏∏
∆˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô, ÃÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓË˜ 100
∞Á. πˆ¿ÓÓË˜ ƒ¤ÓÙË
∆ËÏ.: 210 4814105

∫∫√√ÀÀ™™∏∏™™ ™™¶¶ÀÀƒƒππ¢¢øø¡¡ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô-™. §¿ÌÚÔ˘ 49
πˆ¿ÓÓÈÓ·-ÙËÏ.: 2651 0 25334

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏ °°EEøøPP°°IIAA -- BBIIPP°°IINNIIAA
TEXNIKO °PAºEIO H/M ME§ETøN
AfiÏÏˆÓÔ˜ 6, 19002 - ¶AIANIA
6932769144, gvlamp@gmail.com

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏  ((∆∆∑∑∞∞∫∫√√ÀÀ))  ∂∂§§∂∂∞∞¡¡∞∞
ÙÔ˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘-º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹-
ÚÈÔ. ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ 86, ¶Ú¤‚Â˙· -
∆ËÏ. 2682 0 29386

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏  EE§§EEYY££EEPPIIAA
TÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿ E›‰Ë.
ºÈÏ·ÚÌÔÓÈÎ‹˜ 42, K¤ÚÎ˘Ú·, 49100
∆ËÏ. 2661048316

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏  --  ££∂∂√√¢¢øøƒƒ√√ÀÀ  ∫∫øø¡¡//¡¡∞∞
ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘-ŒÙÔÈÌ· ÂÓ‰‡Ì·Ù·-¶·È‰ÈÎ¿ -
°̆ Ó·ÈÎÂ›·. £ÂÛÚˆÙÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ
∞ÁÚÔÙÈÎ‹ ∆Ú¿Â˙· - ÙËÏ.: 6974794203

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏  °°..  ªª∞∞ƒƒππ∞∞
∆Â¯ÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô-¢ÈÏ. ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜
ªÂÏ¤ÙÂ˜-∂È‚Ï¤„ÂÈ˜-∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿
¶. ∆Û·Ï‰¿ÚË 12, ¶Ú¤‚Â˙·
∆ËÏ.: 2682 0 29946 ∫ÈÓ.: 6932 434831

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™    °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™  ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∫ÚÂÔˆÏÂ›Ô-£ÂÛÚˆÙÈÎfi ¶Ú¤‚Â˙·˜
48300. ∆ËÏ.: 2683 0 31018

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™    °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™    ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
ÀÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ-∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË
32, ∑ÂÊ‡ÚÈ. TËÏ.: 210 2481834

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
ÀÏÈÎ¿ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ-ÃˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ 
ÂÚÁ·Û›Â˜, £ÂÛÚˆÙÈÎfi- ÙËÏ.: 2683 0
61609 ÔÈÎ. - 2683 0 31247 Ì¿ÓÙÚ· -
6977949271

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™  §§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√™™ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘
¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61185

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™    ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™
KÔ˘ÊÒÌ·Ù· ¤ÙÔÈÌ· TEDESCO
KÖMMERLING ¶fiÚÙÂ˜- ¶·Ú¿ı˘Ú· PVC
∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜
∂ıÓ. ¶·Ï·ÈÔÎ·ÛÙÚ›ÙÛ·˜ 68 - ∫¤ÚÎ˘Ú·
∆ËÏ/fax: 2661 0 25818 - 6972 406657

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™    ªªππÃÃ∞∞∏∏§§
∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-æËÛÙ·ÚÈ¿
∞ÏÂÍ. ¢È¿ÎÔ˘ 61, ƒfi‰Ô˜ 85 100

§§∞∞ªª¶¶ƒƒ√√ÀÀ™™∏∏™™    ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
™˘ÓÂÚÁÂ›Ô ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ- £ÂÛÚˆÙÈÎfi
¶Ú¤‚Â˙·˜ 48300 -TËÏ.: 2683 0 31617

¡¡∞∞∫∫ππ∞∞™™  ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒππ√√™™
™Ó·Î-Ì·Ú-Ô˘˙ÂÚ› «ÕÛÛÔ˜»
¢ˆ‰ÒÓË˜ 2 - ¶Â‰ÈÓ‹ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
(¶ÚÈÓ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∫ÔÛÌËÚ¿˜)
∆ËÏ.: 2651 0 94302

¡¡∞∞∫∫ππ∞∞™™    ∂∂ÀÀ∞∞°°°°∂∂§§√√™™ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘
∫·ÊÂ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61377

¡¡∞∞∫∫ππ∞∞™™  ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∫·ÊÂÓÂ›Ô-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61322

¡¡∞∞™™™™∏∏™™    ∞∞ππªªππ§§ππ√√™™
æËÙÔˆÏÂ›Ô “√ ∞πªπ§π√™"
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 105, ÕÓˆ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË
ÙËÏ.: 210 9913881 - 210 9960488

¡¡∆∆∞∞∆∆™™√√¶¶√√ÀÀ§§√√™™ µµ∞∞™™ππ§§∂∂ππ√√™™
∂Ï·ÈÔ¯ÚˆÌ·ÙÈÔÌÔ› & ªÔÓÒÛÂÈ˜ ∫ÙÈÚ›ˆÓ
∫Úˆ›·˜ 39, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-∆ËÏ.: 210
5054615, 6934 790431, 6979 422603

¶¶∞∞¡¡√√ÀÀ™™∏∏™™    ¶¶∞∞¡¡∞∞°°ππøø∆∆∏∏™™  ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
∏ÏÂÎÙÚ·ÁÔÚ¿- £ÂÛÚˆÙÈÎfi ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 31422, 6976 202017

¶¶∞∞ººππ§§∞∞  ((∑∑∏∏∫∫∞∞))  µµ∞∞™™ππ§§ππ∫∫∏∏  ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘
∫ÔÌÌˆÙ‹ÚÈÔ “∏ µ∞™ø"- §. °Ú¤ÁÔ˘ 
¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË-∆ËÏ.: 2299 0 85489

¶¶∞∞ººππ§§∞∞ ¢¢∏∏ªª∏∏∆∆ƒƒ∞∞ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
¶ÂÚ›ÙÂÚÔ-¶Ï. ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, 11524
∞ÌÂÏfiÎËÔÈ-∆ËÏ.: 210 6438004

¶¶∞∞ººππ§§∞∞™™ ∞∞££∞∞¡¡∞∞™™ππ√√™™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61301

¶¶∞∞ººππ§§∞∞™™ ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
∫·ÊÂÓÂ›Ô - ªÂ˙Â‰ÔˆÏÂ›Ô 
«¶¿Óˆ ·’ Ù’ ·˘Ï¿ÎÈ»
∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ 104 & ∫·Ì¿ÓË 2
∆ËÏ.: 210 8627568

¶¶∞∞ººππ§§∞∞™™  ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√™™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
ª¿ÚÌ·Ú· - ¶Ï·Î¿ÎÈ·-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61528, 6978 367104

¶¶∞∞ººππ§§∞∞™™  ÃÃƒƒππ™™∆∆√√¢¢√√ÀÀ§§√√™™
æ·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ· “√ §∞∫∏™” - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6
§ÈÌ¿ÓÈ ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË-ÙËÏ.: 2299 0 71791

¶¶AAººYY§§AA  BB§§AA™™™™IIAA °Ú·ÊÂ›Ô TÂÏÂÙÒÓ
£Ú·Û˘‚Ô‡ÏÔ˘ 12,13671, AÛÚfi˘ÚÁÔ˜
¤Ó·ÓÙÈ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘
∆ËÏ.: 210 5576661, 6933337037

¶¶∞∞ººÀÀ§§§§∞∞™™  ¡¡∞∞¶¶√√§§∂∂øø¡¡
∂ÈÏÔ-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ∂È‰ÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘-
¤˜, ™·ÏfiÓÈ·, ªÔ˘Ê¤, ∆Ú·Â˙·Ú›Â˜, ∫ÚÂ-
‚·ÙÔÎ¿Ì·ÚÂ˜, ™˘Óı¤ÛÂÈ˜
π. ¡›Î· - Ã·ÌfiÌ˘ÏÔ˜ ∞¯·ÚÓ·› 136 71
∆ËÏ.: 210 2311141, 2383556, 2321440

¶¶§§AABBOOYYKKAA™™  °°IIAANNNNHH™™  --  
¶¶§§AABBOOYYKKOOYY  ((¢¢HHMMAA))  ¢¢HHMMHHTTPPAA    
KÔÛÌÈÎ‹ Ù·‚¤ÚÓ· “Ô MøPIA™” 
§. º˘Ï‹˜  64, º˘Ï‹
∆ËÏ.: 210 2411804

¶¶§§AABBOOYYKKAA™™  °°IIAANNNNHH™™  
KÔÛÌÈÎ‹ Ù·‚¤ÚÓ· “Ë POYME§H” 
§. º˘Ï‹˜  57, º˘Ï‹
∆ËÏ.: 210 2411344

™™¶¶ÀÀƒƒ√√ÀÀ  ∂∂ÀÀ∞∞°°°°∂∂§§√√™™
¶ÔÙ¿-¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ √‰fi˜ ÕÚÙ·˜
∆ËÏ.:2681 0 78167

™™∆∆∞∞ÀÀƒƒ√√ÀÀ  µµ∞∞™™ππ§§∂∂ππ√√™™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
¶ÂÚ›ÙÂÚÔ-¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8
¶Ï. ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ∞ı‹Ó·-ÙËÏ. 210
3232182

™™∆∆∞∞ÀÀƒƒ√√ÀÀ  °°∂∂flflƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹
¶Ú·Ù‹ÚÈÔ µÂÓ˙›ÓË˜-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ. 2683 0 61586

™™∆∆∞∞ÀÀƒƒ√√ÀÀ--¶¶∞∞¶¶¶¶∞∞  ªª∞∞¡¡££∞∞ ÙÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∫ÔÊÂÓÂ›Ô-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2683 0 61586

TTƒƒÀÀººøø¡¡∞∞  --  °°√√ÀÀ§§∞∞  BB√√ÀÀ§§∞∞
§Â˘Î¿ Â›‰Ë XÂÈÚÔÔ›ËÙ· & MË¯·Ó‹˜
ºÈÏ·ÚÌÔÓÈÎ‹˜ 21, K¤ÚÎ˘Ú·
TËÏ.: 2661 0 22574

TT™™AA§§HH™™  °°EEøøPP°°IIOO™™  
--  KKøøNN//NNAA  §§AAMM¶¶PPOOYY™™HH
K·Ê¤ Ì·Ú “OI KO§øNE™”
K·Ó¿ÏÈ ¶Ú¤‚Â˙·˜
∆ËÏ.: 2682 0 51275

∆∆™™√√°°∫∫∞∞™™    °°∂∂ƒƒ∞∞™™ππªª√√™™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ - 
À‰Ú·˘ÏÈÎ¤˜ ∂ÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 56 ∞¯·ÚÓ¤˜ 
ÙËÏ.: 210 2442622

∆∆™™√√°°∫∫∞∞™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
¢È·ÎÔÛÌËÙÈÎ¿ ¢¿Â‰· - 
ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 56,
136 71 ∞¯ÔÚÓ¤˜-ÙËÏ.: 210 2442622

∆∆™™√√°°∫∫∞∞™™  °°∂∂øøƒƒ°°ππ√√™™ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜
¶fiÌÔÏ· - ∫Ô˘ÚÙÈÓfiÍ˘Ï· - 
∞ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì¿ÓÈÔ˘ - ALGOLO 
µ‡ÛÛË˜ 22 & ∞ıËÓ¿˜ 18
∆ËÏ.: 210 3211976-210 3214852

∆∆™™√√°°∫∫∞∞™™  ¡¡ππ∫∫√√§§∞∞√√™™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∂ÌÔÚ›· ∞Ï˘ÛÔÚÈfiÓˆÓ
ı·ÌÓÔÎfiÙÂ˜ service-¶¿ÚÓËıÔ˜ 69
∞¯·ÚÓ¤˜-ÙËÏ. 210 24442421

ÃÃ√√ÀÀ££∏∏™™  ππøø∞∞¡¡¡¡∏∏™™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∫·ÊÂÓÂ›Ô-ÕÛÛÔ˜ ¶Ú¤‚Â˙·˜
2683 0 61308

ÃÃƒƒ∏∏™™∆∆√√ÀÀ  ∞∞¡¡∞∞™™∆∆∞∞™™ππ√√™™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
π·ÙÚfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ - ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜
πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ & ÃÚ. ∫ÔÓÙÔ‡, 
48100 ¶Ú¤‚Â˙·

E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ O‰ËÁfi˜ AÛÛÈˆÙÒÓ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Λυκείου Θεσπρωτικού
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µετά από
πρόσκληση του ∆ηµάρχου στους κατοί-
κους της περιοχής, στους βουλευτές του
Νοµού Πρεβέζης, το Νοµάρχη, τα σωµα-
τεία και τους συλλόγους των ∆.∆. του ∆ή-
µου µε θέµα συζήτησης τη νέα διοικητική
µεταρρύθµιση.

Μετά από γόνιµο διάλογο αποφασίστη-
κε να συνταχθεί το παρακάτω ψήφισµα:
Εκφράζουµε τον προβληµατισµό και την
ανησυχία µας για όσα διαρρέουν από κυ-

βερνητικούς παράγοντες και δηµοσιεύο-
νται στον τύπο σχετικά µε τη νέα διοικητι-
κή µεταρρύθµιση και την συγκρότηση των
νέων ΟΤΑ.

Ζητούµε να γίνει αξιολόγηση της πορεί-
ας του "Καποδίστρια 1" σε συνεργασία µε
την βάση, δηλ τους κατοίκους των περιο-
χών της περιφέρειας και τους αντίστοι-
χους φορείς. Να επισηµανθούν οι διοικητι-
κές δυσαρµονίες, η έλλειψη οικονοµικής
ανάπτυξης και οι αιτίες υποβάθµισης και
µαρασµού των κοινοτήτων και να εκπονη-
θεί πρόγραµµα αποκατάστασης των δυ-
σµενών αποτελεσµάτων που δηµιούργησε
ο "Καποδίστριας 1".

Αν η κυβέρνηση παρ’ όλα αυτά προχω-
ρήσει στον "Καποδίστρια 2" ζητούµε να µη
προβεί σε συνένωση δήµων χωρίς την συ-

ναίνεση των κατοίκων και σε καµία περί-
πτωση να µη υιοθετηθεί η πρόταση του ΙΤΑ
για την περιοχή µας, που προβλέπει ένα γι-
γαντωµένο χωροταξικά δήµο που θα περι-
λαµβάνει το µισό περίπου νοµό Πρεβέζης.
Ένα δήµο µε περιοχές δυσπρόσιτες, σε µε-
γάλες αποστάσεις από το διοικητικό κέ-
ντρο, ανοµοιογενή γεωφυσικά, που δεν θα
µπορούσε να διαχειριστεί τα προβλήµατα
της καθηµερινότητας και πολύ περισσότε-
ρο να συµβάλει στην αναπτυξιακή προοπτι-
κή της περιοχής.

Προτείνουµε και ζητούµε ένα ξεχωριστό
δήµο για την περιοχή µας όπως αυτός ορί-
ζεται από το γεωγραφικό ανάγλυφο της
περιοχής µας, που ξεπερνά τα γεωγραφικά
όρια των νοµών και θα περιλαµβάνει την
ευρύτερη περιοχή της ιστορικής "Λάκκας

Σουλίου".
Η ενιαία γεωγραφικά Λάκκα µε την κοι-

νή ιστορική και πολιτιστική παράδοση µε
αγροτικό κυρίως πληθυσµό µε στενές οι-
κονοµικές και διαπροσωπικές σχέσεις από
το παρελθόν πληρεί όλα τα διαφαινόµενα
κριτήρια για να αποτελέσει ένα οµογενή
δήµο της υπαίθρου, ικανό να δηµιουργή-
σει τις αναγκαίες αναπτυξιακές δοµές και
να συγκρατήσει τη πληθυσµιακή αιµορρα-
γία που εντάθηκε τελευταία.

Ένα δήµο φιλικό, κοντά στον δηµότη,
που να είναι σε θέση να του αντιµετωπίζει
τα προβλήµατα της καθηµερινότητας αλλά
και να του εξασφαλίζει τη προοπτική µιας
βιώσιµης ανάπτυξης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Xρήστος Aθανασίου
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο µεγαλύτερος, όµως, εχθρός
των εθίµων είναι ο χρόνος µε την κα-
ταλυτική δύναµη που διαθέτει. Άλλα
από αυτά αλλοιώνει και µεταλλάσσει
και άλλα τα εξαφανίζει. Χρόνια τώρα
και εµείς οι ίδιοι είµαστε µάρτυρες
του αφανισµού γραφικών εθίµων α-
πό τη µεγάλη γιορτή του Πάσχα και
δυστυχώς δεν µπορούµε να βοηθή-
σουµε αποτελεσµατικά στη διάσωση
και τη διαιώνιση των λαµπρών, γρα-
φικών και ζωντανών εθίµων. Το µό-
νο που µπορούµε να κάνουµε καλά ε-
µείς είναι η καταγραφή τους και αυτό
προσπαθούµε (να κάνουµε). Τα γνή-
σια παραδοσιακά προερχόµενα από
τα βάθη των αιώνων έθιµα δεν πρέ-
πει να λείψουν. Τα ξενόφερτα έθιµα
και οι εισαγόµενοι άγιοι δεν µπορούν
να µας κρατήσουν, γιατί είναι χαλ-
κευµένα και θα παρέλθουν. Μόνο ότι
είναι γνήσιο, παραδοσιακό, αληθινό
µένει για πάντα. Είναι πασίγνωστο ό-
τι στα χωριά µας και ευρύτερα στην
Ήπειρο γιορτάζεται µε λαµπρότητα
και µε µεγάλη ποικιλία εθίµων. Στην
επιστήµη της Λαογραφίας µεγάλο µέ-
ρος κατέχουν τα πασχαλιάτικα ηπει-
ρώτικα έθιµα. Οι Ηπειρώτες θεµατο-
φύλακες των παραδόσεων κάθε Πά-
σχα, όπου και αν βρίσκονται, προ-
γραµµατίζουν να βρίσκονται στην γε-
νέτειρα για να γιορτάσουν µαζί µε τα
συγγενικά και φιλικά πρόσωπα τις ά-
γιες αυτές µέρες. Το χωριό µας ο
Άσσος δεν µπορεί να αποτελέσει ε-
ξαίρεση και να κάνει κάτι εντελώς

διαφορετικό απ΄ ότι γίνεται στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Λάκκας. Το βρά-
δυ της Ανάστασης µε το πρώτο χτύ-
πηµα της καµπάνας, όλοι µε τις λα-
µπάδες στα χέρια τους πήγαιναν
στην εκκλησία. Όλοι οι δρόµοι (ρού-
γες) του χωριού γέµιζαν από κόσµο,
παντού ακούγονταν φωνές, όλοι µε
τα δαδιά και τους φακούς στα χέρια
για να βλέπουν µέσα στο σκοτάδι. Οι
γυναίκες µε τα καινούργια παπού-
τσια στα χέρια για να µη χαλάσουν.
Οι γυναίκες συνήθως φορούσαν πρό-
χειρα παπούτσια και τα µοναδικά
καινούργια (παπούτσια της εκκλη-
σίας) τα φορούσαν λίγο πριν φθά-
σουν στην εκκλησία  

Οι αποστάσεις ήταν µεγάλες και οι
δρόµοι ανώµαλοι και λασπωµένοι και

τα καινούργια παπούτσια χάλαγαν
και λερώνονταν. Ο ιερέας, του χωρι-
ού πριν βγει στην Ωραία Πύλη για να
πει το «∆εύτε λάβετε φως εκ του α-
νεσπέρου φωτός», ρωτούσε αν είχαν
έρθει όλοι οι χωριανοί. Πολλοί θυµό-
µαστε τον αείµνηστο π. Ευθύµιο Χού-
θη (παπά Θύµιο) που έβγαινε στην ω-
ραία πύλη και ρωτούσε ήρθαν οι Ζη-
καίοι, οι Κατσαναίοι (οικογένειες που
έµεναν στα πιο αποµακρυσµένα σπί-
τια του χωριού). 

Ο Άσσος ήταν χωριό αραιοκατοι-
κηµένο και πολλές οικογένειες µέσα
στη νύχτα και αρκετές φορές σε σκο-
τάδι χρειάζονταν αρκετή ώρα για να
φθάσουν στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου στο κέντρο του χωριού.

Οι ηλικιωµένοι που έµεναν σε α-
ποµακρυσµένα σπίτια και ήταν η δύ-
σκολη η µετάβαση, µε αυτές τις ά-
σχηµες συνθήκες, φρόντιζαν το βρά-
δυ του Σαββάτου να φιλοξενούνται
σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια που
βρίσκονταν όσο το δυνατόν πιο κο-
ντά στην εκκλησία. Στο σπίτι µου θυ-
µάµαι ότι τέτοια µέρα φιλοξενούσαµε
τον Αντώνιο Κατσάνο (Ντώνη Κων-
σταντή), γέρο σε προχωρηµένη ηλι-
κία, ο οποίος ήταν αδελφός του παπ-
πού µου Αθανάσιου Κατσάνου (Ανο-
στάκη). Σε περίπτωση, που δεν είχαν
έρθει όλοι οι χωριανοί, τούς περίµε-
ναν και όταν διαπιστωνόταν η πα-
ρουσία όλων των οικογενειών και µε
τη συγκατάθεση του προέδρου του
χωριού ο ιερέας έλεγε το «∆εύτε λά-
βετε ...» και το «Χριστός Ανέστη». 

Όταν πλέον ήταν όλοι παρόντες έ-

σβηναν όλα τα φώτα µέσα στην εκ-
κλησία και ιερέας έβγαινε στην ω-
ραία πύλη και µε τη δική του λαµπά-
δα αναµµένη προσκαλεί τους πιστούς
ψάλλοντας το «∆εύτε λάβετε φως…». 

Όλοι προσπαθούν να πάρουν το
άγιο φώς από τη λαµπάδα του ιερέα
και στη συνέχεια ο ένας από τον άλ-
λον και έτσι µεταλαµπαδεύεται δια-
δοχικά το άγιο φως σε όλους τους
εκκλησιαζόµενους. Τα ανύπαντρα
κορίτσια προσπαθούσαν ν΄ ανάψουν
τη λαµπάδα από άνδρα παντρεµένο
για να παντρευτούν και αυτές µέσα
σε αυτόν το χρόνο.  Στη συνέχεια έ-
βγαιναν όλοι οι πιστοί στο προαύλιο
της εκκλησίας και πρωτοψάλλεται α-
µέσως το «Χριστός Ανέστη». Οι πι-
στοί χωρισµένοι σε δύο οµάδες έψελ-
ναν το «Χριστός Ανέστη», η κάθε µία
µε τη σειρά της και εύχονταν ο ένας
στον άλλον «Χριστός Ανέστη», «Αλη-
θώς Ανέστη» και αντάλλασσαν φιλιά.
Το φιλί της Ανάστασης ήταν το φιλί
της αγάπης, της συγχώρεσης γι΄ αυ-
τό και ο υµνογράφος γράφει «Ανα-
στάσεως ηµέρα …συγχωρήσωµεν πά-
ντα τη Αναστάσει». ∆ύσκολα όµως α-
κουγόταν η ψαλτική, γιατί καµπάνες,
ρουκέτες, κροτίδες, φιλιά και ευχές
είχαν την τιµητική τους. 

Παλαιότερα δεν υπήρχε η ποικιλία
των σηµερινών βεγγαλικών και το
γεγονός της Ανάστασης εορταζόταν
µε πυροβολισµούς στον αέρα και άλ-
λους αυτοσχέδιους µηχανισµούς, που
µε την έκρηξη δηµιουργούσαν δυνα-
τό κρότο.  

Ήθη κι έθιµα του χωριού µας Του Παύλου Γ. Χρήστου, ∆ασκάλου

EÈÎÚ¿ÙÂÈ·

AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡ AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¢.¢. ÕÛÛÔ˘

28Ô E.T. ÕÛÛÔ˘27Ô E.T. ÕÛÛÔ˘

EÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¶Ú¤‚Â˙·˜

AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ EıÓÈÎÒÓ EÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· 
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ˜, ‚·Ù›ÛÂÈ˜, ·ÚÚ·‚ÒÓÂ˜,

Á¿ÌÔ˘˜, ı·Ó¿ÙÔ˘˜, ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ıÏËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Î.Ï.), 
ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,  

fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈ·ÓÔ›  Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜.  ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙÂ
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È Ï›ÁÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜  ÁÈ· ÙÔ Î¿ıÂ ÁÂÁÔÓfi˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.  

H ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· EÏÏ¿‰Ô˜
ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›ÙÙ· ÙË˜ 
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™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ Ê‡ÏÏÔ 42

º¿Ú· ÙˆÓ ¢·Ì·›ˆÓ

∏
Ê¿Ú· ÙˆÓ ¢·Ì·›ˆÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È
·fi ÙÈ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ Ê¿ÚÂ˜
ÙÔ˘ ÕÛÛÔ˘. ∆Ô Â›ıÂÙÔ ∞‰¿Ì

‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È.
√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÙË Ê¿Ú·
ÙˆÓ ¢·Ì·›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ
∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ  ∞∞‰‰¿¿ÌÌ, Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·È ·Ú-
¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜.

√ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜
∞‰¿Ì ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ∞)
ÙÔÓ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ ((∫∫››ÙÙÛÛÔÔ  ¢¢¿¿ÌÌËË,,  11885599  --  ¿-
ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·Â‚›ˆÛÂ)). µ) ∆ÔÓ °°ÂÂ--
ÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ  ((°°ÈÈˆ̂ÚÚ‰‰¿¿ÌÌËË)). °) ÙË °°ÈÈ··ÓÓÓÓÔÔ‡‡ÏÏ··.
¢) ÙË ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ··.

∞) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  ((∫∫››ÙÙÛÛÔÔ  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃))
·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ
((∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ‹‹  ¢¢¿¿ÌÌËË, 1897-1961). 

√ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ‹‹  ¢¢¿¿--
ÌÌËË˜̃ (1897-1961)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÏÂÛ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›·
ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (
1905-1978- ÎfiÚË
ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∫¿-
ÏÈÔÛË) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙË-
ÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: 1)
ÙÔÓ §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ (§¿-
ÌÚÔ ¢¿ÌË, 1925-
2003). 2) ÙÔÓ ÃÃÚÚ‹‹--
ÛÛÙÙÔÔ (∆∆¿¿ÎÎËË  ¢¢¿¿ÌÌËË,
1927-1987). 3)
ÙÔÓ °°ÈÈÒÒÚÚÁÁÔÔ (°ÈÒÚ-
ÁÔ ¢¿ÌË, 1932-
1972). 
1) √ ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  §§¿¿--
ÌÌÚÚÔÔ˜̃  (§¿ÌÚÔ
¢¿ÌË˜, 1925-
2003) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ

ÙËÓ ª·ÙÛÔ‡ÏË ŸÏÁ· (ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡¿-
ÎÔ °ÈÒÚÁË) ·fi ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ· ·¤ÎÙË-
ÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·Á-
Á¤ÏË ¢¿ÌË). ‚) ÙË °È·ÓÓÔ‡Ï· (™‡ÚÔ
∆Û¤Ï·ÈÓ·). Á) ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·.
·) √ ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃
(µ·ÁÁÂÏ‰¿ÌË˜, 1948-
2001) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË
¢‹ÌËÙÚ· ¶·Ê›Ï· ÙÔ˘
ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘
∫›ÙÛÔ ¶·Ê›Ï·) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÚ›· ·È‰È¿: 1) ÙÔ µ·-
Û›ÏË ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÙËÓ ∆ÚÈÛÂ‡ÁÂÓË ∆ÛÈ-
Ì›‰Ë ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·
¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙË
ª·Ú›· Î·È ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ. 2) ÙËÓ ŸÏÁ·-
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ¶·-
Ó·ÁÈÒÙË ™Ù·Ì¤ÏÔ ·fi ÙËÓ À¿ÙË §·-
Ì›·, ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ.
3) ÙÔÓ §¿ÌÚÔ.
‚) ∏ °°ÈÈ··ÓÓÓÓÔÔ‡‡ÏÏ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
∫·Ï¤ÛÈÔ ™‡ÚÔ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
(1947-1994) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ-µ·Û›ÏË, ÙË
ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ.
Á) ∏ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓ··
·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÈÙÛ·-
ÓÙ¿ (πÂÚ¤· ·fi ÙËÓ
∫Ú·ÓÈ¿) ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙËÓ
∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË, ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ
¢ËÌ‹ÙÚË. 
2) √ ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  ÃÃÚÚ‹‹--

ÛÛÙÙÔÔ˜̃  (∆¿ÎË ¢¿ÌË˜, 1927-1987) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ¢‹Ì· §·ÌÚÈÓ‹ ÙÔ˘ £Â-
Ô‰ÒÚÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ °ÈˆÚ‰‹-
ÌÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂ-
Ú· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ µ·Û›ÏË (µ·Û›ÏË ∆¿-
ÎË ¢¿ÌË) ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ¢È·Ì·-
ÓÙ¿ÎÔ˘ Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ·fi ÙÔ ¶ÂÏfiÈÔ
∏ÏÂ›·˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ, ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ Î·È ÙË §·-
ÌÚÈÓ‹ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·fi Ù· µ·ÛÈ-
ÏÈÎ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È-
‰È¿ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ Î·È ÙÔÓ µ·Û›ÏÂÈÔ.
‚) ÙËÓ ∂∂ÏÏ¤¤ÓÓËË ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ∑∑‹‹--
ÎÎ··  ™™‡‡ÚÚÔÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (™‡ÚÔ °¿ÎË
∑‹Î·) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹.
Á) ÙË ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË  ¶¶ÚÚÔÔ‚‚ÈÈ¿¿ ·fi Ù· ÃÚ‡Û·ı·
™¿ÚÙË˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔÓ πˆ-
¿ÓÓË, ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ Î·È ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ.
‰) ÙË °°ÂÂˆ̂ÚÚÁÁ››·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ªª··--

ÓÓ››ÎÎ··  ªªÈÈ¯̄··‹‹ÏÏ ÙÔ˘
§¿ÌÚÔ˘ ·fi ÙËÓ
∞Ï›·ÚÙÔ §È‚·‰ÂÈ-
¿˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô
·È‰È¿ ÙÔÓ §¿-
ÌÚÔ Î·È ÙÔÓ °È¿Ó-
ÓË. 
3) √ ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  °°ÂÂÒÒÚÚ--
ÁÁÈÈÔÔ˜̃  (°ÈÒÚÁÔ ¢¿-
ÌË˜, 1932-1972):
∞) ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ
ÙÔ˘ Á¿ÌÔ ÌÂ ÙË ∑∑··--

ÊÊÂÂ››ÚÚËË  ªª··ÚÚ››·· (1928-1969) ·fi ÙÔ
∞ÏÂÔ¯ÒÚÈ ªfiÙÛ·ÚË ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ.
‚) ÙËÓ ∂∂˘̆··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››··. 
·) √ ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˜̃ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÙËÓ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ∏Ï›·
·fi ÙÈ˜ ¶··‰¿ÙÂ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹-
ÛÂÈ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ, ÙË ª·-
Ú›· Î·È ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ. 
‚) ∏ ∂∂˘̆··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
¢È·Ì¿ÓÙË ÃÚ‹ÛÙÔ ·fi ÙË º·ÛÎÔÌË-
ÏÈ¿ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
‰‡Ô ·È‰È¿: ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· Î·È ÙÔÓ ¢Ë-
Ì‹ÙÚË. 

∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ∑∑ÈÈÒÒ--
ÁÁ·· ªª··ÚÚ››·· (1930-2007) ·fi ÙÔ ™È-
ÛÙÚÔ‡ÓÈ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó·
·È‰›, ÙË °ÂˆÚÁ›·, ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
££ˆ̂ÌÌ¿¿  §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ  ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ·fi ÙËÓ
∂Ï·›· (¡Ù¿Ú·) Î·È ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿
ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙË ª·Ú›·.
µ) √ °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  ∞∞‰‰¿¿ÌÌ  (°ÂˆÚ‰¿ÌË˜) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫ÒÓÛÙ· ÕÓÓ· ÙÔ˘ µ·ÛÈ-
ÏÂ›Ô˘ (∫fiÚË ÙÔ˘ ∫ÒÓÛÙ· µ·Û›ÏÂÈÔ˘
ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ‹ µ·Û›ÏË ∫ÒÛÙ·) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
µ·Û›ÏÂÈÔ (µ·Û›ÏË ¢¿ÌË), ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ¶·Ó¿ÁÈˆ ÙÔ˘ ÃÚ‹-
ÛÙÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡¿ÎÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ. 2) ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË. 
°) ∏ °°ÈÈ··ÓÓÓÓÔÔ‡‡ÏÏ·· (·Â‚›ˆÛÂ ÙÔ 1922)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙ· ¢ÂÚ‚›˙È·Ó· Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ÂÙ¿ ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ ££ÂÂfifi‰‰ˆ̂ÚÚÔÔ.
2) ÙË §§··ÌÌÚÚÈÈÓÓ‹‹ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ªª¿¿ÏÏÔÔ  ººÒÒÙÙÈÈÔÔ  ·fi ÙË ƒÂÌ·ÙÈ¿

(∫Ô‡ÙÛÈ·ÚË) Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ
Î·È ÙÔÓ °°ÚÚËËÁÁfifiÚÚÈÈÔÔ
((°°ÚÚËËÁÁfifiÚÚËË  ªª¿¿ÏÏÔÔ)).
3) ÙË °°ÂÂˆ̂ÚÚÁÁ››·· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ §¿-
ÌÚÔ ª¿ÛÙÔÚ· ·-
fi Ù· ∑·ÁfiÚÈ· Î·È
¤ÌÂÓÂ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÛÙ¿-
Ê˘ÏÔ. 4) ÙËÓ ¶¶··ÓÓ··--

ÁÁÈÈÒÒÙÙ·· (·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙÔÓ ÕÛÛÔ ·ÏÏ¿
¯ÒÚÈÛÂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ .
5) ÙË ¡¡››ÙÙÛÛ·· (Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔ-

ÊÔÚ›Â˜ Ì·˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙË ¡Ù¿Ú·).
∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ (›Ûˆ˜ ·Â‚›ˆ-
Û·Ó ÛÂ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó
·ÔÁfiÓÔ˘˜).
¢) ∏ ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ∫·-
ÙÛ¿ÓÔ -∫ˆÓ/ÓÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
(¡ÙÔ˘ÏÙ¿ÛË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ ™‡ÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ª¿Óı· ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË
∫¿ÏÈÔÛË ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ. ∂ÊÔÓÂ‡ıË ÙÔ
1922 Î·Ù¿ ÙËÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·-
ÙÂ›·. 2) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡-
ÙËÎÂ ÙÔÓ ∆Û›Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ·fi ÙÔ
¶ÔÏ˘ÛÙ¿Ê˘ÏÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ
·È‰È¿: ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÙË µÈÚÁÈÓ›·, ÙËÓ
∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë, ÙËÓ ∫·ÏÏÈÚÚfiË Î·È ÙÔÓ
°ÂÒÚÁÈÔ (°ÈÒÚÁÔ ∆Û›Ë).

°Ô˘Ï·›ÔÈ
√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÙË Ê¿Ú·
ÙˆÓ °Ô˘Ï·›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ °°ÂÂ--
ÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ °°ÔÔ‡‡ÏÏ··, Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·È ·Ú-
¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜. ∆Ô Â›ıÂÙÔ °Ô‡Ï·˜
Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÙÈÛÙÈÎfi
fiÓÔÌ· °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô˘ ¯·˚‰Â˘ÙÈÎ¿ ÙÔÓ
ÊÒÓ·˙·Ó °ÂˆÚÁÔ‡Ï· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· °Ô‡Ï·. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ·Ú¯ÈÎ¿ Ë Ê¿Ú· ÙˆÓ °Ô˘Ï·›ˆÓ ¤-
ÊÂÚÂ ÙÔ Â›ıÂÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ-
ÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó fiÌˆ˜ ÌÂ ÙÔ Â›ıÂÙÔ °Ô‡-
Ï·˜. √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ °Ô‡Ï· XÚ‹ÛÙÔ˘
(ÃÚËÛÙ¿ÎË °Ô‡Ï·) Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Â-
›ıÂÙÔ °Ô‡Ï·˜. √È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∞ı·-
Ó·Û›Ô˘ °Ô‡Ï· (¡·ÛÁÔ‡Ï·) Ê¤ÚÔ˘Ó fi-
ÏÔÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ Â›ıÂÙÔ °Ô‡Ï·˜, ÌÂÚÈ-
ÎÔ› fiÌˆ˜ Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›ıÂÙÔ
Î·È ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È °Ô‡Ï·˜
‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘. 
√ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜ ÙˆÓ °Ô˘Ï·›ˆÓ
°°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (°ÂˆÚÁÔ‡Ï·˜) ·¤-
ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ∞) ÙÔÓ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ
(¡·ÛÁÔ‡Ï·, 1864-¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·Â-
‚›ˆÛÂ). µ) ÙÔÓ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ (ÃÚËÛÙ¿ÎË
°Ô‡Ï·, 1888-1968). °) ÙË ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ··
(ªËÙÚÔÓ¿Î·ÈÓ·)
∞) √ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃ °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (¡·ÛÁÔ‡Ï·˜,
1864-¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·Â‚›ˆÛÂ) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ª·Ú›· ÙÔ˘
∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∆¿ÛË ¶·ÓÙ·-
˙‹) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó·
·È‰›: ·) ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (™ÈÔ‡Ï·,
1892-1972).
∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ·¤ÎÙËÛÂ
‰‡Ô ·È‰È¿: ·) ÙË ªª··ÚÚ››·· (™ˆÙËÚÎ›-
ÙÛ·ÈÓ· ‹ ™ˆÙËÚ‰‹Ì·ÈÓ·, 1902-1995)

·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
¢‹Ì· ™ˆÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (™ˆÙËÚ-
‰‹Ì· ‹ ™ˆÙËÚÎ›-
ÙÛÈÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ
(µ·ÁÁ¤ÏË ™ˆÙËÚÎ›-
ÙÛÈÔ) Î·È ÙË §·-
ÌÚÈÓ‹ (¡·ÛÈÔÙfi-
Î·ÈÓ·). ‚) ÙËÓ ¶¶··ÓÓ¿¿--

ÁÁÈÈˆ̂ (µ·ÁÁÂÏÙ˙fiÏ·ÈÓ·) ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ∆˙fiÏÔ (µ·ÁÁÂÏÙ˙fiÏÔ) ·-
fi ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ. 
·) √ ∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃ °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (™Ô˘ÏÁÔ‡-
Ï·˜, 1892-1972) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ™. ™·ÎÎ¿ (1895-1989) ·-
fi ÙÔ ¶ÔÏ˘ÛÙ¿Ê˘ÏÔ ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ

·È‰È¿: 
1) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ (°¿-
ÎË °Ô‡Ï·, 1916-
2001). 2) ÙÔÓ ¶ÂÚÈ-
ÎÏ‹ (¶ÂÚÈÎÏ‹ °Ô‡-
Ï·). 3) ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË
(°ÚËÁfiÚË °Ô‡Ï·,
1931-2009). 4) ÙË
¢‹ÌËÙÚ· (™Ù¤Ê·È-
Ó·). 5) ÙË ÃÚ˘Û·˘Á‹

(ÃÚ‹ÛÙÔ £‡ÌÈÔ ∫ÔÏ¤ÛÈ·).
11))  √√  °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (°¿ÎË °Ô‡Ï·˜,
1916-2001) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ¢Ô‡ÏË
∂Ï¤ÓË ·fi ÙËÓ ¶. ºÈÏÈÈ¿‰· Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ¢Ë-

Ì‹ÙÚË. ‚) ÙÔÓ ∏Ï›·.
Á) ÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ·Ófi. ‰)
ÙÔÓ µ·Û›ÏË.
·) √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
°Ô‡Ï·˜ ·ÓÙÚÂÌ¤-
ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ °ÂˆÚÁ·-
ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË ·-
fi ¶·ÓÙ¿Ó·ÛÛ·.
‚) √ ∏Ï›·˜ °Ô‡Ï·˜
·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ
∫·Ï·ÓÙ˙‹ ª·ÚÈ¿Ó-

ıË ·fi ¶. ºÈÏÈÈ¿‰·.
Á) √ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ °Ô‡Ï·˜ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜
ÌÂ ÙË ª·Ï¿ÎÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ· ·fi ÙÔÓ ∫Â-
Ú·ÛÒÓ· (∫ÂÚ¿ÛÔ‚Ô) ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: 1) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ §ÈfiÓÙÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ·fi ∫·Ì‹
(™ÙÚÂ‚›Ó·) ÕÚÙ·˜. 2) ÙËÓ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË
·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ∫·Ú‡ÙÛË ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË ·fi πˆ¿ÓÓÈÓ·. 3) ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ
·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ¶·ÙÔ‡Ï· πˆ¿ÓÓ·
·fi ¶¿ÚÁ·..
‰) √ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ °Ô‡Ï·˜ ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ·-
ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ™Ô˘ÚÔ‚ÔÏ‹ ∞ÏÂÍ¿Ó-
‰Ú· ·fi °Ô˘ÚÈ¿ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·Ó›·˜ ·-
¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ °ÂÒÚ-
ÁÈÔ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘
¢‹ÌËÙÚ· ·fi °Ô˘ÚÈ¿ ∞ÈÙˆÏÔ·Î·ÚÓ·-
Ó›·˜. 2) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜
ÌÂ ÙË µÏ·ÛÈ¿‰Ë ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË 3) ÙÔÓ
∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ. 4) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË. 
2) √ ¶¶ÂÂÚÚÈÈÎÎÏÏ‹‹ °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ ‹ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆ ·-
ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ¶¤ÙÚÔ˘ ∂Ï¤ÓË ·fi
ªÂÏÈÁÁÔ‡˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: ·) ÙË ™Ù·˘ÚÔ‡Ï· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË
ÌÂ ÙÔÓ ∆Ú‡ÊˆÓ· ∫ˆÓ/ÓÔ ·fi ∫¤ÚÎ˘-
Ú· ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ™‡ÚÔ
Î·È ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·. ‚) ÙËÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ·-
ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ §·ÌÚÔ‡ÛË πˆ¿ÓÓË
ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (°È¿ÓÓË ¢ËÌËÙÚ¿ÎË
¶¿ÓÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿: ÙËÓ ÕÓÓ· Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. Á)
ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ
¶Ô˘Ï‹ ™˘ÚÈ‰Ô‡Ï· ·fi ∫¤ÚÎ˘Ú· ·-
¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙËÓ ∂Ï¤ÓË Î·È ÙË
¡ÈÎÔÏ¤Ù·. 
3) √ °°ÚÚËËÁÁfifiÚÚÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (1931-2009)
·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË £¿ÓÔ˘ ŸÏÁ· ÙÔ˘
°ÂˆÚÁ›Ô˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ °ÈˆÚÌ¿ÚÎÔ˘,
1935-2006) ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘ÛÙ¿Ê˘ÏÔ ·-

¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰›,
ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. √ ¢Ë-
Ì‹ÙÚË˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙË ª‹ÙÚÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹
·fi ÙËÓ ∫Ú·ÓÈ¿ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙËÓ ŸÏÁ· Î·È ÙËÓ
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·.
4) ∏ ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ·· (™Ù¤-
Ê·ÈÓ·) ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔ §·ÌÚÔ‡ÛË ™Ù¤Ê·-

ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÍÈ ·È-
‰È¿: ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (∆·-
ÛÈ¿), ÙË §·ÌÚÈÓ‹, ÙËÓ ∂Ï¤ÓË, ÙÔÓ
™‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·. 
5) ∏ ÃÃÚÚ˘̆ÛÛ··˘̆ÁÁ‹‹ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ÙË˜ ÌÂ
ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
(ÃÚ‹ÛÙÔ £‡ÌÈÔ ∫ÔÏÈfi ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿: ÙÔÓ ∂˘ı‡ÌÈÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂ-
ÏÔ.
µ) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡--
ÏÏ··˜̃  (ÃÚËÛÙ¿ÎË °Ô‡-
Ï·˜, 1888-1968)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË °Â-
ˆÚÁ›· (°ÂˆÚÁÔ‡Ï·,
1890-1954) ∫·ÙÛ¿-
ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
(ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫·ÙÛ¿-
ÓÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÙÔ˘
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ
∫ÔÏÈÔ‡) ·fi ÙÔÓ

EEÈÈÌÌ¤¤ÏÏÂÂÈÈ··::  ¶¶··‡‡ÏÏÔÔ˜̃  °°..  ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆

°ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ¿ ¢¤ÓÙÚ·

∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃ °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃
‹‹  ™™ÔÔ˘̆ÏÏÁÁÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

°°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  AA‰‰¿¿ÌÌ
‹‹  °°ÈÈÒÒÚÚÁÁÔÔ  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃

EE˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃  AA‰‰¿¿ÌÌ
BB··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏ  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃

°°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  °°¿¿ÎÎËË  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

§§··ÌÌÚÚÈÈÓÓ‹‹  
ºº..  MM¿¿ÏÏÔÔ˘̆

§§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃ AA‰‰¿¿ÌÌ
‹‹  §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃

XXÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃ AA‰‰¿¿ÌÌ
‹‹  TT¿¿ÎÎËË  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃

∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˜̃ AA‰‰¿¿ÌÌ
‹‹  KKˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ‹‹  ¢¢¿¿ÌÌËË˜̃

°°ÚÚËËÁÁfifiÚÚÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  °°ÚÚËËÁÁfifiÚÚ’’  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

XXÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  XXÚÚËËÛÛÙÙ¿¿ÎÎËË  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

MM··ÚÚ››··  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··
‹‹  ™™ˆ̂ÙÙËËÚÚÎÎ››ÙÙÛÛ··ÈÈÓÓ··
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ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿:
·) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (¢ËÌËÙÚ¿ÎË °Ô‡Ï·).
‚) ∆ÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·ÁÁ¤ÏË °Ô‡Ï·). Á)
ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ (∫ÒÙÛË °Ô‡Ï·). ‰) ∆ËÓ
∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË. 
·) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (¢ËÌËÙÚ¿ÎË
°Ô‡Ï·˜, 1916-1985) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∞Ó·ÛÙ·Û›· ¢‹Ì· ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (Îfi-
ÚË ÙÔ˘ ¢‹Ì· ∂˘ı˘-
Ì›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›-
Ô˘ ‹ £‡ÌÈÔ ∆Ô‡ÛË)
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ÂÙ¿ ·È-
‰È¿: 1) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ
(°ÈÒÚÁÔ °Ô‡Ï·). 2)
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ (§¿-
ÌÚÔ °Ô‡Ï·). 3)
ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ (¢ÈÔ-
Ó‡ÛË). 4) ÙË ™ÔÊ›·.
5) ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·. 6) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹.
7) ÙË °·Ï·Ù›·.
1) √ °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (°ÈÒÚÁÔ °Ô‡-
Ï·˜) ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ª·ÙÛÔ‡ÏË
µ¿È· ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË (ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ
º›ÏË) ·fi ÙË °·Ï‹ÓË (Ã¿Ï·ÛÌ·) ·¤-
ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ £ˆÌ¿. ‚)
ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. Á) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ.
·) √ £ˆÌ¿˜ °Ô‡Ï·˜ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÙË ¢‹Ì· µ·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ & ÙË˜
∞ıËÓ¿˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ ∫ÈÙÛÔ‡-
ÏË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È-
‰È¿: ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙË µ¿È· Î·È ÙÔ °ÈÒÚ-
ÁÔ. 
‚) √ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ °Ô‡Ï·˜ ·ÓÙÚÂÌ¤-
ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ¢ÂÛ‡ÚË ¢¤ÛÔÈÓ· ·fi ÙËÓ
∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ∞ÙÙÈÎ‹˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: ∆ËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Î·È
ÙÔ °ÈÒÚÁÔ.
Á) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô‡Ï·˜.
2) √ §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆ÔÚ¿ÎË ª·Ú›· ·fi Ù· Ã·ÓÈ¿

·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ·) ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË.
‚) ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ
·) Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ
¶·Ó·ÁÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹ ·fi
ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ÙÔÓ §¿-
ÌÚÔ. 
‚) °ÂÒÚÁÈÔ˜ °Ô‡Ï·˜.
3) ¢¢ÈÈÔÔÓÓ‡‡ÛÛÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÙËÓ °ÎÔ˘‚¿ ™Ù·˘ÚÔ‡Ï· ·fi ÙÔ £Â-
ÛÚˆÙÈÎfi ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙËÓ
∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›·.
4) ∏ ™™ÔÔÊÊ››··  °°ÔÔ‡‡ÏÏ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ
∑‹Î· ™ˆÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (™ˆÙ‹ÚË
°¿ÎË ∑‹Î·) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹, ÙËÓ
∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÙËÓ √˘Ú·Ó›· Î·È ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ.
5) ∏ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓ··  °°ÔÔ‡‡ÏÏ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË
ÌÂ ÙÔÓ ∫Ô‡‚·ÚË ™È‰ÂÚ‹ ·fi ÙËÓ πÎ·-
Ú›· ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘ÊÚÔ-
Û‡ÓË, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ÙÔÓ µ·Û›ÏË.
6) ∏ µµ··ÛÛÈÈÏÏÈÈÎÎ‹‹  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··  ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ∞ÓÙÒÓÈÔ ÙÔ˘ £ˆÌ¿
(¡ÙÒÓË ∫ÒÙÛË £ˆÌ¿) ·¤ÎÙËÛÂ ¤-
ÓÙÂ ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›·, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·-
ÓÙ›Ó·, ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁÔ.
7) ∏ °°··ÏÏ··ÙÙ››··  °°ÔÔ‡‡ÏÏ·· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ ™‡ÚÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ·fi ÙËÓ ∂Ï·›·
(¡Ù¿Ú·) ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ∆Ë µ·-

ÛÈÏÈÎ‹, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·-
Û›· Î·È ÙË ™Ù·Ì·-
Ù›·.
‚) √ ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃
°°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (µ·ÁÁ¤ÏË
°Ô‡Ï·˜, 1919-
1989) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÌÂ ÙË §·ÌÚÔ‡ÛË
¶·Ó¿ÁÈˆ ÙÔ˘ πˆ¿Ó-
ÓË 1925-2000,
(ÎfiÚË ÙÔ˘ §·-

ÌÚÔ‡ÛË πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ‹
¡¿ÎÔ ¡¿ÛÈÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙË-
ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô
(¡›ÎÔ °Ô‡Ï·). 2) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË. 3) ÙË ¢‹-
ÌËÙÚ·. 4) ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹
1) √ ¡¡ÈÈÎÎfifiÏÏ··ÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  (¡›ÎÔ °Ô‡Ï·˜,
1949-2007) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ¶·Ê›Ï·
∞ıËÓ¿ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·Ê›Ï·
ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹ ∫›ÙÛÔ ¶·Ê›-
Ï·) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-

‰È¿: ·) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ.
‚) ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·.
·) √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ·fi
ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ
∫ˆÓ/Ó· ∞ÓÙˆÓ·Î¿-
ÎË ·fi Ù· Ã·ÓÈ¿ ·-
¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰›,
ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È ·-
fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ
¤Ó· ·È‰›, ÙËÓ ∞ÈÎ·-
ÙÂÚ›ÓË. ‚) ∏ ¶·Ó·-

ÁÈÒÙ· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ¢‹Ì· ÃÚÈ-
ÛÙfiÊÔÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ¶·-
Ó·ÁÈÒÙË Î·È ÙË ª·Ú›·.
2) ∏ ∂Ï¤ÓË ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ °ÂÒÚ-
ÁÈÔ ª¤ÏÔ ·fi ÙÔ ∫ˆÙÛ·ÓfiÔ˘ÏÔ ·-
¤ÎÙËÛÂ ¤ÍÈ ·È‰È¿: ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ, ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙË °È·ÓÓÔ‡Ï·, ÙË
∑ËÓÔ‚›· Î·È ÙË §fiÏ·.
3) ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ƒ·-
Ì·‚›Ï· ∞ÓÙÒÓÈÔ ·fi ÙË ƒÔ‰Ô‰¿ÊÓË
∞ÈÁ›Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
∫ˆÓ/ÓÔ Î·È ÙË °ÂˆÚÁ›·.
4) √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ °Ô‡Ï·˜ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ
ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ∑‹Î· ºˆÙÂÈÓ‹ ÙÔ˘
∫ˆÓ/ÓÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∑‹Î· ∫ˆÓ/ÓÔ˘
ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ‹ ∫ÒÙÛË °¿ÎË ∑‹Î·) ·-
fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Î·È ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ.
Á) √ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ (∫ÒÙÛË

°Ô‡Ï·˜) ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ¢‹Ì·
∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢‹Ì·
£ˆÌ¿ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ‹ £ˆÌ¿ ¡fiÙË)
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È-
‰È¿: 1) ∆ÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ (¡¿ÛÈÔ °Ô‡Ï·).
2) ÙÔÓ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ (§Â˘Ù¤ÚË °Ô‡Ï·). 3)
ÙÔÓ ™‡ÚÔ (™‡ÚÔ °Ô‡Ï·). 4) ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ ( ÃÚ‹ÛÙÔ °Ô‡Ï·). 
1) √ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆ÔÏ›‰Ë ∫˘ÚÈ·Î‹ ·fi ÙÔ ¢Ú·-
‚›ÛÎÔ ™ÂÚÚÒÓ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿:ÙË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï· Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó·.
2) √ ∂∂ÏÏÂÂ˘̆ıı¤¤ÚÚÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜
ÌÂ ÙË ¢ÔÏ·„fiÁÏÔ˘ ∫˘ÚÈ·Î‹ ·fi ÙÔ
√ÚÌ¤ÓÈÔ Œ‚ÚÔ˘ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ·) ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ
ÙÔÓ ¶··¿ÓÔ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ∂˘-
ÚÈ›‰Ë ·fi ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ ·¤ÎÙËÛÂ ¤-
Ó· ·ÁfiÚÈ (·‚¿ÙÈÛÙÔ) . 
‚) ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ
33))  ™™‡‡ÚÚÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃..
4) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃ ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÙË µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹ ·fi ÙÔ ªÂ-
ÛÔfiÙ·ÌÔ ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
∫ˆÓ/ÓÔ Î·È ¤Ó· ·‚¿ÙÈÛÙÔ (·ÁfiÚÈ).
‰) ∏ ∞∞ÈÈÎÎ··ÙÙÂÂÚÚ››ÓÓËË ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∫ÒÛÙ· °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ (°ÈÒÚ-
ÁÔ §¿ÌÚÔ) ·fi ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ ·¤ÎÙË-
ÛÂ ÂÙ¿ ·È‰È¿: ÙËÓ ∂Ï¤ÓË, ÙËÓ
∫ˆÓ/Ó·, ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›·, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›·,
ÙË ÃÚ˘Û·˘Á‹, ÙÔÓ §¿ÌÚÔ Î·È ÙÔÓ
¶·Ó·ÁÈÒÙË.
°) ∏ ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ·· (¢ËÌ‹ÙÚˆ) ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙÔÓ ¶·Ê›Ï· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
(ª‹ÙÚÔ ¡¿ÎÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ (∆¿ÎË
ª‹ÙÚÔ ¡¿ÎÔ ‹ ∆¿ÎË µÁ¤ÓË) Î·È ÙËÓ
¶·Ó¿ÁÈˆ (∆¿ÎË ¡¿ÎÔ ¡¿Û·ÈÓ·). 

ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ¯̄››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÔÔ  ÂÂfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ  ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ  
ÌÌÂÂ  ÓÓ¤¤ÔÔ  ÁÁÂÂÓÓÂÂ··ÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎfifi  ‰‰¤¤ÓÓÙÙÚÚÔÔ

Στο γραφείο του Νοµάρχη υπο-
γράφηκε η σύµβαση για την εκ-
πόνηση της οριστικής µελέτης

του οδικού άξονα που θα συνδέσει το
Θεσπρωτικό µε την Γέφυρα Μπακό-
λα. 

Ο συγκεκριµένος οδικός άξονας α-
ποτελεί τµήµα της σύνδεσης της πε-
ριοχής Θεσπρωτικού µε την Εγνατία
Οδό στον Κόµβο Τύριας ∆ωδώνης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκπόνηση
της µελέτης έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την ευρύτερη περιοχή της Λάκας
Σουλίου.

Η µελέτη είχε διακοπεί στο επίπεδο
της προµελέτης µε απόφαση του
πρώην Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου επί
κυβέρνησης Ν.∆. και παρά τις συνε-
χείς πιέσεις του Νοµάρχη Πρέβεζας,
των Φορέων του Νοµού Πρέβεζας αλ-
λά και της ευρύτερης περιοχής χρει-
άστηκε να περάσουν 5 χρόνια για να
υπογραφεί η συνέχιση και ολοκλή-
ρωση της µελέτης.

Ο κ. Ιωάννου κατά την συνάντηση
που είχε µε τον ανάδοχο της µελέτης,
παρουσία του ∆/ντη των Τεχνικών
Υπηρεσιών της Νοµαρχίας και του Τε-
χνικού Συµβούλου του, συζήτησε
διάφορες λεπτοµέρειες, κυρίως σε ό-
τι αφορά το χρονοδιάγραµµα ολο-
κλήρωσης της όσο και τα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά του µελετώµενου άξο-
να.

Μετά από την σύσκεψη που πραγ-
µατοποιήθηκε συµφωνήθηκε να εκ-
πονηθεί η οριστική µελέτη στο δυνα-
τόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα.

Ειδικότερα για το πρώτο τµήµα της

µελέτης που αφορά την παράκαµψη
Θεσπρωτικού µε όλα τα απαραίτητα
αντιπληµµυρικά συµφωνήθηκε να ο-
λοκληρωθεί άµεσα σε πρώτη φάση,
µε στόχο να αναζητηθεί χρηµατοδό-
τηση κατά προτεραιότητα για την κα-
τασκευή αυτού του τµήµατος αφού
κρίνεται ιδιαιτέρα  επείγον και χρή-
σιµο για την περιοχή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µε-
λετώµενου άξονα είναι τα εξής:

Αρχίζει από την είσοδο του Θε-
σπρωτικού, οδεύει στην υπάρχουσα
κατασκευασµένη παράκαµψη του Θε-
σπρωτικού ως την Χ.Θ. 2+335 (επαρ-
χιακή οδός προς Ριζοβούνι) και ακο-
λουθεί το δρόµο του αναδασµού έως
την Χ.Θ. 4+240 όπου διασταυρώνεται
µε την οδό Θεσπρωτικού-Νικολιτσί-
ου-Άσσου. 

Οι συνδέσεις των δύο οδών προς
Ριζοβούνι και προς Άσσο θα γίνουν
µε ισόπεδους κόµβους.

Στη συνέχεια η χάραξη ανεβαίνει υ-
ψοµετρικά προς τα ορεινά (ορεινή
χάραξη), ∆υτικά και στα όρια των οι-
κισµών Πλατανιάς, Ελιάς, ΝΙκολιτσί-
ου, Κερασόβου, και Άσσου, στους
πρόποδες των Θεσπρωτικών ορέων
(όρος Πελεκητού).

Από την περιοχή του Άσσου η χάρα-
ξη οδεύει σε κατωφέρεια έως τον Αυ-
χένα «Νταλαµάνι» και καταλήγει
στην γέφυρα Μπακόλα η οποία µελε-
τάται εκ νέου µε βελτιωµένα χαρα-
κτηριστικά. 

Σε ότι αφορά την µελετώµενη δια-
τοµή της οδού είναι πλάτους 11.00 m
µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση και µε

βοηθητική λωρίδα στα ανηφορικά
τµήµατα. Ο προϋπολογισµός της µε-
λέτης είναι περίπου 1,2 εκατοµµύρια
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του
ΦΠΑ. Την επίβλεψη της µελέτης θα έ-
χει µετά από αίτηµα που υπέβαλε ο
Νοµάρχης Πρέβεζας στην Περιφέρεια
Ηπείρου, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρε-
σιών της Ν.Α. Πρέβεζας. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης
ο Νοµάρχης Πρέβεζας έκανε την πα-
ρακάτω δήλωση: «Υπογράψαµε σή-
µερα, µετά από µια πολύχρονη και α-
δικαιολόγητη καθυστέρηση, µια ση-
µαντική για το Νοµό και ιδιαίτερα για
την περιοχή του ∆ήµου Θεσπρωτικού
σύµβαση, µε στόχο  την ολοκλήρωση
της µελέτης σύνδεσης µε την Εγνα-
τία. Μέληµά µας είναι µε την ολοκλή-
ρωση της µελέτης να έχουµε διασφα-
λίσει τους απαραίτητους πόρους για
την κατασκευή του έργου στα όρια
του Νοµού Πρέβεζας. 

Σ’ αυτή την προσπάθεια διεκδίκη-

σης χρειάζεται η συµβολή και η συ-
νεργασία όλων των παραγόντων και
των φορέων του νοµού. 

Είναι άλλωστε σε όλους γνωστή η
σηµασία αυτού του έργου, αφού ε-
κτός των άλλων θα βγάλει από την
συγκοινωνιακή αποµόνωση την ευ-
ρύτερη περιοχή της Λάκας Σουλίου,
που είναι από τις φτωχότερες της
Ηπείρου».

À¶√°ƒ∞º∏∫∂ ∏ ª∂§∂∆∏ ™À¡¢∂™∏™ ª∂ ∂°¡∞∆π∞
µ·Û›ÏË˜ πˆ¿ÓÓÔ˘: «∆ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ·   ÙËÓ  ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘»

¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  ¢¢ËËÌÌËËÙÙÚÚ¿¿ÎÎËË  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

EE˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  BB··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏËË  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

NNÈÈÎÎfifiÏÏ··ÔÔ˜̃  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃  
‹‹  NN››ÎÎÔÔ  °°ÔÔ‡‡ÏÏ··˜̃

TÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ 
ÙˆÓ ÂÓ Aı‹Ó·È˜ AÔ‰‹ÌˆÓ AÛÛÈˆÙÒÓ

“O M¿ÚÎÔ˜ MfiÙÛ·ÚË˜”

EÎ‰fiÙË˜
§·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘
X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 26 & IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 14452
Aı‹Ó· ÙËÏ.: 210 2811833 - 6973432529

EÈÌ¤ÏÂÈ· ‡ÏË˜ 

XÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
¶··‰¿ 27-29, 11526, Aı‹Ó·, 210

6982661, 6973243309, 
e-mail: p.xristou@hotmail.com

™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ EÈÙÚÔ‹:

§·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘, 
§·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 
K·ÙÛ¿ÓÔ˘-™Î·Ó‰¿ÏË X·Ú›ÎÏÂÈ· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
¶·Ê›Ï·˜ E˘Á¤ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 
XÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘

T· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ··-
Ú·›ÙËÙ· ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÏÏ¿ 

ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜.

AÛÛÔ˜ãO

assos 43.qxd  19-01-10  10:10 ¶M  ™ÂÏ›‰·7



√
°ÂÒÚÁÈÔ˜ §·ÌÚÔ‡ÛË˜ ÁÂÓÓ‹ıË-
ÎÂ ÛÙÔÓ ÕÛÛÔ ÙÔ 1949. ŒÓ· ·fi
Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ °. §·-

ÌÚÔ‡ÛË (∫ÒÙÛË °¿ÎË) Î·È ÙË˜ ª·Ú›·˜
§·ÌÚÔ‡ÛË. ∆ÂÏÂ›ˆÛÂ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi
Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¢ÂÚ‚È˙È¿-
ÓˆÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
¢È‰˘ÌÔÙÂ›¯Ô˘ Œ‚ÚÔ˘. ∆Ô 1968 Î·ÙÂÙ¿-
ÁË ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙË˜ ÚÒËÓ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜
Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û¯Ô-
Ï‹ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ƒfi‰Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜: ∞.
∆. ∞Á. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∞ã. ∆.
∞ÛÊ·Ï. ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜, ÀÔ‰/ÛË ¯ˆÚÔÊ˘-
Ï·Î‹˜ ¢È‰˘ÌÔÙÂ›¯Ô˘, ∞. ∆. ¢È‰˘ÌÔÙÂ›-
¯Ô˘, ∞. ∆. ƒ·Ê‹Ó·˜, ∞ã ∞. ∆. ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘
∫Ú‹ÙË˜. ∆Ô 1973 ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ˘-
ÂÓ/Ú¯ÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ˘-
ËÚ¤ÙËÛÂ ÛÙÔ ∆. ∞ÛÊ. °Ï˘Ê¿‰·˜, ∆.
∞ÛÊ. ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜
¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜

∫ÔÚˆÓ›‰·˜ ¡¿ÍÔ˘. ∆Ô 1975 ÚÔ‹¯ıË
ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ÂÓˆÌ/Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ 1976
ÌÂÙ·Ù¤ıËÎÂ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¤Ú· ¢ÈÔ›Î/ÛË
ÃˆÚ/Î‹˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÌÈ-
ÛÙÂ˘ÙÈÎÔ‡. ∆Ô 1982 ÚÔ‹¯ıË ÛÙÔ ‚·ı-
Ìfi ÙÔ˘ ∞Óı/ÛÙÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÔÔ›-
ËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛˆÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜
Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiÏÂˆÓ ÙÔ 1984 ÌÂÙ·-
Ù¤ıËÎÂ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÛˆÈÎÔ‡- °Ú·Ê.
∞ÍÈˆÌ/ÎÒÓ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ∞ÛÙ˘Ó.
¢ÈÂ‡ı/ÛË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ (°.∞.¢.∞.).  ∆Ô 1992
ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜
ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ, ÔÓÔÌ·-
ÛıÂ›˜ ÙÔ 1994 À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ µã. ™ÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÛÙË (°.∞.¢.∞.) ˆ˜ Â-
ÈÙÂÏÈÎfi˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·-
ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔ ˘·ÛÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ˆ˜ ˘-
·ÛÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜. ∆Ô 2003 ·ÔÛÙÚ·-
ÙÂ‡ıËÎÂ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙË˜ ∂§. ∞™ ÌÂ ÙÔ
‚·ıÌfi ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ˘Ô‰ÈÂ˘ı˘-
ÓÙ‹.

√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §·ÌÚÔ‡ÛË˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ô‰‹ÌˆÓ
∞ÛÛÈˆÙÒÓ ÁÈ· ÙÚÂÈ˜ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ıËÙÂ›Â˜
(Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙÔ 1997¤ˆ˜
ÙÔ 2003, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂› ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙÔ
·ÓÙ¿ÌˆÌ· ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ∞ÛÛÈˆÙÒÓ
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ıÂ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ï¤ÔÓ ıÂ-
ÛÌfi˜. ∂›ÛË˜ Â› ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ

Ó· ÂÎ‰›‰ÂÙ·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· « √ ∞™™√™».
™˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi
Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·
Ì¤ÏË ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô
Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍÂ Â›ÙÈÌÔ
ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÙÂ-
ÏÂÙ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ 25-
2-2005. 

¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÈ‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ÙËÓ
Î·ÏÔÛ‡ÓË Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹,
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ‹ ÚÔÛÊÔ-
Ú¿ ÙÔ˘. ªÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹
ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·Ï‡-
ÙÂÚÔ ¯fiÌÈ ÙÔ˘. 

π‰Ú˘ÙÈÎfi Ì¤ÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯Úfi-
ÓÈ· ·ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÚÔÛÎ˘-
ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ fiÚÔ˘˜ «∏
µ∞™π§∂π∞¢∞», ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿
Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ fiÏ· Ù·
¤ÛÔ‰·, ÁÈ· ÙÔ˘ ˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘,
Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË C.D.
ÌÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
Ô˘ Â›¯Â Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜
Ô ›‰ÈÔ˜. 

¶·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
∫Ô˘ÎÂÏ›‰Ô˘ (ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓË ÓÔÛËÏÂ‡-
ÙÚÈ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜) ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ¯ÒÚÈ
¢È‰˘ÌÔÙÂ›¯Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: 

TË ª·Ú›·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡
ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂ-

ÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÌÂ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜
ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì¿ÚÎÂ-
ÙÈÓÁÎ ÛÙÔ ∞ÌÂÚÈÎ¿ÓÈÎÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ALBA. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎ‹
Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· Novartis
(Hellas) A. E. B. E., ˆ˜ ˘Â‡ı˘ÓË ÚÔ˚-
fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÁÎÔÏÔÁ›·˜. 

∆ÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙÔ Â-
¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ˘ËÚÂ-
ÙÂ› ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘
ÛÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎ‹˜
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶ÚÔÛÙ·-
Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. 

∆Ë °ÂˆÚÁ›·-µÈÚÁÈÓ›·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ªË-
¯·ÓÔÏfiÁÔ-ªË¯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂ-
ÙÛÔ‚Â›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ˆ˜ Â-
ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰È·ÙËÚÂ› ∆Â-
¯ÓÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ∏/ª ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· ∞ÙÙÈ-
Î‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞fiÏÏˆÓÔ˜ 6.
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°°ÓÓˆ̂ÚÚÈÈÌÌ››··  ÌÌÂÂ  ∞∞ÛÛÛÛÈÈÒÒÙÙÂÂ˜̃  ÙÙËË˜̃  ¢¢ÈÈ··ÛÛÔÔÚÚ¿¿˜̃

∏
ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÛÂ Î¿ıÂ
Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ Ì›· ÛÙ‹ÏË Ô˘ Ó· ·-

Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ∞ÛÛÈÒÙÂ˜ ÙË˜ ‰È·ÛÔ-
Ú¿˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ê‡ÏÏÔ ı· ·Ó·ÊÂÚ-
ıÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ §·ÌÚÔ‡ÛË °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘
∫ˆÓ/ÓÔ˘ (°¿ÎË ∫ÒÙÛË) ÚÒËÓ ÚfiÂ-
‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÛÛÈˆ-
ÙÒÓ. 

∏
¢‹ÌËÙÚ· °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘-
ª¿ÛÙ· Â›Ó·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜

ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ∏Â›ÚÔ˘. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈÎ‹
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Â›Ó·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Â-
ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÌÂ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·.
∂ÍÂÏ¤ÁË ÓÔÌ·Ú¯È·Î‹ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞¯·˝·˜ ÙÔ 1998 Î·È
ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2007-2011Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂÏ¤ÛÂÈ
ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ·Ú¯È·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞¯·˝·˜, ·-
ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë˜ ªÂÏÂÙÒÓ & ∂ÎÙ¤ÏÂÛË˜ ŒÚÁˆÓ. Œ¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ
¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ¶∞™¶, ˆ˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·. ∂›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ∆.∂.∂ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ-
ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶¿ÙÚ·˜. ª¤ÏÔ˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À». π‰Ú˘-
ÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜ «∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ». ª¤ÏÔ˜ ∂.°.∂ – ¶ÚÒËÓ ª¤-
ÏÔ˜ ∞.™. ¶Â.™.À. ¢˘ÙÈÎ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª¤ÏÔ˜ ∂.∂.∆.∂.ª ∞¯·˝·˜. ◊Ù·Ó ˘Ô„‹-
ÊÈ· ÛÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞¯·˝·˜ ̄ ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó·
Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁÂ›, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÓ ÂÓÂÚÁÂ›· ÓÔÌ·Ú¯È·Î‹ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.. 

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·» Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÙÔ˘˜
‰‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ

‰ËÌÔÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ì·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔÏ›ÙÂ˜ Ì·˜ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È.
ªÂ ¤ÎÏËÍË fiÌˆ˜ Â›‰·ÌÂ ÙËÓ ÈÓ·Î›‰· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË-
Ì¤ÓË ÛÙÔ ∫∆∂§ £ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂ›Ô˘Ó Ù·
¯ˆÚÈ¿ °·Ï·Ù¿˜, °·Ï‹ÓË, ÕÛÛÔ˜ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ Î·È ∂ÏÈ¿. ∞fi fiÙÈ
‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÛÙËÓ È-
Ó·Î›‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿. °È·Ù› Ë ˘Â‡ı˘-
ÓÔÈ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ù· Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚·Ó Î·È ·Ó ¤ÁÈÓÂ ·Ú¿-
ÏÂÈ„Ë ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒıËÎÂ; £¤ÏÔ˘ÌÂ Ó·
ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌË Î·È ‰ÂÓ ¤-
¯ÂÈ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ‰ËÌÔ-
ÙÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¢.¢. ¢È·-
ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË.

“Αγαπητές φίλες και φίλοι 
Νοιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω θερµά για την εµπι-
στοσύνη σας και την εντολή που µου δώσατε στις εκλογές της

4ης Οκτώβρη 2009
Σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρή-
σω στο ακέραιο τις δεσµεύσεις
µου απέναντί σας και θα προ-
σπαθήσω ως βουλευτής της
αντιπολίτευσης να φανώ όσο
πιο χρήσιµος στον κάθε ένα
από εσάς.
Μοναδικός µου γνώµονας σε
κάθε προσπάθεια θα είναι το
συµφέρον του τόπου µας
Να είστε βέβαιοι ότι θα εργα-
στώ σκληρά και συστηµατικά
µε όλες µου τις δυνάµεις για
αυτό.
Σας καλώ όλους να συµµετέχε-
τε σε αυτή την προσπάθεια.
∆υστυχώς το αποτέλεσµα των
εκλογών για τη µεγάλη µας

παράταξη δεν ήταν αυτό που όλοι θα επιθυµούσαµε.
Το συµφέρον της πατρίδας µας αλλά και του τόπου µας µας
καλεί να είµαστε όλοι σε εγρήγορση.
Τώρα ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα πρέπει να
είµαστε ενωµένοι έτσι ώστε να κάνουµε και πάλι τη µεγάλη
παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας ισχυρή και δυνατή.”

Σήµερα είναι µια µεγάλη µέρα για τον τόπο µας. Αυτή η
µέρα πιστεύω ότι είναι το ξεκίνηµα µιας καινούριας πορεί-
ας µε ελπίδα για τον τόπο που ζούµε. Η µεγάλη αυτή νίκη
του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα στους πολίτες της Πρέβεζας ότι το
αύριο µπορεί να είναι καλύτερο από το χθες.
Μαζί µπορούµε να ξεκινήσουµε αυτή την καινούρια  πο-
ρεία και να πετύχουµε. Να δώσουµε όραµα, σχέδιο και
προοπτική για τον τόπο. Πριν τις εκλογές είχα πει ότι δεν
ζητάµε απλά την ψήφο σας, ζητάµε το µυαλό και την καρ-
διά σας. Ζητάµε τη συµµετοχή σας σ’ αυτό το µεγάλο έργο
που έχουµε να επιτελέσουµε µπροστά µας. Μαζί µπορούµε
να βάλουµε σε µια νέα πορεία το νοµό. Θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω όλους από καρδιάς, για τη µεγάλη τιµή που
µου κάνετε να συνεχίσω να εκπροσωπώ το νοµό µας στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Θα µου επιτρέψετε όµως να σας πω ότι και για µένα σήµερα είναι µια µεγάλη προσωπι-
κή στιγµή. Είναι µια στιγµή οικογενειακή. Ξέρετε, ότι ο πατέρας µου ο Καλλίµαχος και
η µάνα µου η Ντίνα, µε έµαθαν να αγκαλιάζω και να νοιάζοµαι αυτόν τον τόπο, µε έµα-
θαν να σκέφτοµαι πως µπορούµε να βοηθήσουµε αυτόν τον τόπο, γιατί αγαπούσανε
τους ανθρώπους του. Το έκανε ο πατέρας µου και ο λαός σήµερα τον θυµάται.
Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη στον Καλλίµαχο και την Ντίνα. Τον Καλλίµαχο που
πάλεψε, στάθηκε στους ανθρώπους και πικράθηκε. Ήρθε η ώρα να αναπαυθεί. Η σηµε-
ρινή ηµέρα δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ πάει µπροστά. Ξέρει να αλλάζει, ξέρει να προχωράει,
ξέρει να αφήνει πίσω µικρότητες. 
Σας ευχαριστώ για την µεγάλη τιµή που µου κάνετε και να είστε σίγουροι ότι θα τιµήσω
την ψήφο του κάθε πολίτη. Γιατί αυτό που είπε ο Γ. Παπανδρέου είναι ότι εµείς θέλου-
µε να κάνουµε τον Έλληνα πολίτη, ακόµη και αυτόν που δεν µας ψήφισε, να είναι πε-
ρήφανος για την κυβέρνησή του. 

Σας ευχαριστώ
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