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Επίθεση σε γραφεία βουλευτών

Σε βίαιη επίθεση στα γραφεία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Οικονόμου και Μιχάλη
Παντούλα, προχώρησαν χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια πορείας οδηγοί ΤΑΞΙ,
σπάζοντας κλειδωμένες πόρτες για να εισβάλουν σε αυτά και να προξενήσουν σημαντικές
ζημιές. Τη θέση του από αυτή την επίθεση διαχώρισε ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών,
Μιχάλης Ψήνας, ο οποίος έκανε λόγο για καταδικαστέες ενέργειες, λέγοντας όμως ότι ο
ίδιος δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τους οργισμένους συναδέλφους του.

Μετά την βίαιη επίθεση ομάδας ταξιτζήδων στο πολιτικό του γραφείο στα Γιάννενα, ο κ.
Οικονόμου, μεταξύ άλλων δήλωσε:«Η ενέργεια αυτή δεν έχει καμία σχέση με το
δημοκρατικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να διαμαρτυρηθεί. Θέλω να πω μόνο αυτό: Όλοι
όσοι ποντάρουν σε τέτοιου τύπου ενέργειες κάνουν κακό κυρίως σε αυτούς που υποτίθεται
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ότι εκπροσωπούν». Ανάλογη δήλωση έδωσε στη δημοσιότητα και ο κ. Παντούλας,
επισημαίνοντας «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες τα γνωρίζω, τα κατανοώ
και μάχομαι για την επίλυσή τους. Αυτό, όμως, που δεν κατανοώ –αντιθέτως το
καταδικάζω- είναι ενέργειες που υποκαθιστούν το διάλογο με τη βία, υποσκάπτουν την
κοινωνική συνοχή και εν τέλει υπονομεύουν την ίδια τη δημοκρατία. Τις σημερινές πράξεις
βαρβαρότητας των ελαχίστων αφήνω να τις κρίνουν οι συνάδελφοί τους και η κοινωνία στο
σύνολό της».

Σε ανακοίνωση της η ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων για τις επιθέσεις στα γραφεία των δύο
βουλευτών τονίζει ότι: "Η βία και η αυτοδικία αποτελούν θρυαλλίδα στην κοινωνική συνοχή»

Ψηφίστηκε από τη βουλή η ΕΠΑ Ηπείρου

Σε νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το βράδυ της Πέμπτης από το Κοινοβούλιο,
περιλαμβάνεται και η δέσμευση της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου να
δημιουργήσει Εταιρεία Παροχής Αερίου στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό
ανακοίνωσε στην Άρτα την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης. Ο κ. Μανιάτης χαρακτήρισε εθνικής
σημασίας την κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού αερίου και υπογράμμισε πως θα
δημιουργηθούν 500 άμεσες θέσεις εργασίας και 1500 έμμεσες στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κ. Μανιάτης ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στις μέχρι τώρα ενέργειες για τη
χωροθέτηση του έργου τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Βουλευτή
Θεσπρωτίας Χρήστο Κατσούρα και το Τεχνικό Επιμελητήριο ενώ επισήμανε την σημασία
του έργου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου.

Σύσκεψη για τον Χ.Α.Δ.Α. στην Πρέβεζα

Την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας επισκέφθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ.
Αλέξανδρος Καχριμάνης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που έχουν
προκληθεί για τη Δημόσια Υγεία εξαιτίας του αποκλεισμού της χωματερής «Κούκος» από
κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων Μιχαλιτσίου, Νικόπολης και Μύτικα.

Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου και
τους περιφερειακούς συμβούλους κ. κ.
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Ν. Ανατολιωτάκη, Β. Γιολδάση και Ι. Ευθυμίου
επισκέφτηκε τη χωματερή, όπου και συναντήθηκε με την Επιτροπή Αγώνα και τους
κατοίκους που του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στη συνέχεια παραβρέθηκε σε σύσκεψη που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με
τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Χρήστου Μπαϊλη,
περιφερειακών συμβούλων, στελεχών του Δήμου και της Επιτροπής Αγώνα.

Ο Δήμαρχος πρόκειται να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο επόμενο
48ωρο, προκειμένου: Να ανακληθεί η απόφαση δημιουργίας προσωρινού Σταθμού
Μεταφόρτωσης στη θέση «Κούκος», να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για την μεταφορά των
απορριμμάτων που είχε προκηρυχθεί για το επόμενο εξάμηνο από τη συγκεκριμένη
τοποθεσία και με κατεπείγουσες διαδικασίες, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου
Εσωτερικών, να γίνει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Μετά από αυτά ζητήθηκε από την επιτροπή αγώνα των κατοίκων να προχωρήσουν σε
αναστολή των κινητοποιήσεων για ένα τρίμηνο.

Την Παρασκευή η κλήρωση των οικοπέδων στον Ωρωπό

Με την συμμετοχή όλων των δικαιούχων αλλά και φορέων της περιοχής θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου ώρα 10 το πρωί η κλήρωση των 76
οικοπέδων σε «άστεγες» οικογένειες του Ωρωπού .Η κλήρωση θα γίνει στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ωρωπού. Παρόντες θα είναι ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαίλης, οι
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων. Τα 76 οικόπεδα καλύπτουν το
σύνολο των δικαιούχων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στον Ωρωπό ενώ ο Δήμος σκέφτεται
-εφόσον υπάρξουν κι άλλοι δικαιούχοι- να υπάρξει και επόμενη διανομή. Η αξία των
οικοπέδων υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες το καθένα ενώ οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν μόνο το
αντίτιμο που προβλέπει ο νόμος , δηλαδή 1.500 ευρώ. Για να διασφαλιστεί ότι τα οικόπεδα
δεν θα μείνουν αναξιοποίητα υπάρχει ειδική ρήτρα η οποία προβλέπει την «ακύρωση» της
παραχώρησης εάν αυτά δεν χτιστούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην Πρέβεζα το 15Αύγουστο ο Κ. Παπούλιας
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Στην πόλη της Πρέβεζας θα βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τον εορτασμό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως ενημέρωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας τόσο την
Μητρόπολη όσο και τον Δήμαρχο Πρέβεζας ο Κ. Παπούλιας θα φτάσει στην Πρέβεζα
ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο προκειμένου να παρακολουθήσει την θεία λειτουργία στην
Παναγία των Ξένων. Ο Κάρολος Παπούλιας θα αναχωρήσει αμέσως μετά το τέλος της
λειτουργίας και δεν επιθυμεί να παρατεθεί προς τιμήν του γεύμα αλλά ούτε και να
πραγματοποιηθεί κάποια ιδιαίτερη υποδοχή.

Δεύτερος μήνας περιοδείας για το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Βαδίζοντας στην τρίτη εβδομάδα περιοδείας του το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ξεκινάει έναν
γεμάτο μήνα παραστάσεων. Ο μήνας Αύγουστος που από σήμερα Τρίτη οπότε και το
Θέατρο επισκέπτεται το Κάτω Ζάλογγο μέχρι το τέλος του, περιλαμβάνει, με εξαίρεση
τεσσάρων ημερών, κάθε βράδυ παραστάσεις του έργου
«Τα μάγια της πεταλούδας»
του
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Την τρέχουσα εβδομάδα το ηπειρωτικό Θέατρο θα δώσει παραστάσεις σήμερα Τρίτη 2
Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο Κάτω Ζαλόγγου, την Τετάρτη στο Ρωμανό, την Πέμπτη
στο Δημοτικό Σχολείο Δελβινακίου, την Παρασκευή στους Κουκλιούς, το Σάββατο στα
Πράμαντα και την Κυριακή στο υπαίθριο θέατρο Χρυσοβίτσας. Όλες οι παραστάσεις
αρχίζουν στις 9.30’ το βράδυ και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
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