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Εντυπωσιακός ο ΠΑΣ απάντησε στο γήπεδο στον ΠΑΟ και
την ΕΠΟ και απέκτησε πλεονέκτημα (2-1) για την πρόκριση

Υποθήκη πρόκρισης με μαθήματα ποδοσφαίρου
» 15

Ανάγκη για συστηματικότερο
έλεγχο των αιτημάτων
Η ανάγκη να γίνεται περισσότερο συστηματικός
έλεγχος και η αποδοχή των αιτημάτων για τη
διακομιδή και τη νοσηλεία ασθενών από τη γειτονική Αλβανία στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων,
μπαίνει πλέον σε νέα φάση, μετά τις εξελίξεις
των τελευταίων ημερών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις διαρροές περί νέου lockdown στα
Ιωάννινα.

»
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Δύο νέοι κόμβοι
σύνδεσης με την Εγνατία
Δ

Εξάμηνο δοκιμαστικής λειτουργίας
και δημοπράτηση 5 ετών
Ένα βήμα πιο μακριά στη διαφωνία του με
την απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου
Διαχείρισης Αποβλήτων, να προχωρήσει
στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης
μέσα από τη διαδικασία της ανάθεσης για
το έργο λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης στην Ήπειρο, έκανε χθες ο Αλ.
Καχριμάνης.

»
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ύο νέοι κόμβοι σύνδεσης με την Εγνατία Οδό έρχονται στα Ιωάννινα και το Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας από την Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να δοθεί οριστική λύση σε κυκλοφοριακά
προβλήματα που υπάρχουν από την κατασκευή του οδικού άξονα.
Ο ένας κόμβος αφορά τη σύνδεση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας με την Εγνατία Οδό στην περιοχή του σημερινού κόμβου και ο
δεύτερος τη σύνδεση με το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας.
Ο τρίτος κόμβος θα κατασκευαστεί στην εθνική οδό Άρτας- Τρικάλων
στο ύψος Διασέλου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών κόμβων ανέρχεται σε
4.920.000 ευρώ και η Οικονομική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε με την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλεξ. Καχριμάνη χτες, ενέκρινε για τον
μεν πρώτο τους όρους δημοπράτησης, για τους δε άλλους τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διαγωνισμών.

»
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«Θα προκαλέσει
περισσότερα προβλήματα»

Τι έδειξε η ανάλυση των αστικών
λυμάτων για την πανδημία
»

8

Να μην ξεχάσουμε τα ζώα
μέσα στην κακοκαιρία

Τιμήθηκαν και φέτος οι
Γυναίκες των Τσεριτσάνων

»

Με τον ελάχιστο επιτρεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις και τα πρωτόκολλα των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού,
αριθμό πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη λιτή εκδήλωση για την απόδοση τιμής
στη μνήμη των «Γυναικών των Τσεριτσάνων», στα Τσερίτσανα του Δήμου Δωδώνης.

»
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560.000 παιδιά αποκλεισμένα
από το «ψηφιακό άλμα»
»

3

»
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Η ένταξη της Π.Ε. Ιωαννίνων στις «κόκκινες» περιοχές, θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, χωρίς
ταυτόχρονα να συμβάλλει στη βελτίωση της εμφανιζόμενης επιδημιολογικής εικόνας της περιοχής, η
οποία είναι σαφώς καλύτερη και οφείλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, τους οποίους καλούμε να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση στην
τήρηση των μέτρων

Παρασκευή
Φιλοθέης Αθηναί
Αρχίπου Απ.

ας

07:10

ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Περιφερειάρχης

18:08

ο καιρός....
Για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι
θα πνέουν ΒΔ, ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Για το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι
οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ, ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από
0 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ:
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
τηλ. 2651099111,
εξωτερικά ιατρεία
(ραντεβού): 26510 99504, -505
Εφημερεύει τις μονές
ημέρες του μήνα
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"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ":
Λ. Μακρυγιάννη,
τηλ. 26513 66 111 - 66881-2
Εφημερεύει τις ζυγές
ημέρες του μήνα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Όλες οι πρωτοβουλίες που φροντίζουν
τα ζώα τις δύσκολες ημέρες
του παγετού όπως αυτές των κυνηγών,
είναι καλοδεχούμενες
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«Θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα»
Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Τ

ον προβληματισμό του για την προοπτική
της ένταξης των Ιωαννίνων στις «κόκκινες
περιοχές» εκφράζει ο Περιφερειάρχης Ιωαννίνων με εκτενή του δήλωση στην οποία δίνει
βάρος στις αυξημένες νοσηλείες από την Αλβανία που μεταβάλλουν τον δείκτη νοσηλειών.
Παραθέτει δε στοιχεία που δείχνουν πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία στην περιοχή.
Όπως αναφέρει, «σεβόμενος απόλυτα τις αποφάσεις της Επιτροπής Επιστημόνων και προς διευκόλυνσή των μελών της για να σχηματίσουν
σφαιρική άποψη για την πραγματική εικόνα που
υπάρχει, έχω την υποχρέωση να παραθέσω ορισμένα στοιχεία τα οποία - κατά τη γνώμη μου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, μετά τα
μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τον περασμένο
Οκτώβριο έχει καταφέρει να ελέγξει την διασπορά του κορωνοϊού, χάρη στους δομημένους,
συστηματικούς ελέγχους στην κοινότητα, στα
ιδρύματα, στα νοσοκομεία, σε μαζικούς χώρους
και σε πολλές επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυξάνονται συνεχώς και τον περασμένο Ιανουάριο ο
αριθμός των δειγματοληψιών που έγιναν από τις
ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ανήλθαν σε 11.307, ενώ τον τρέχοντα
μήνα Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί
14.225 δείγματα (χωρίς να περιλαμβάνονται οι
της Κακαβιάς)
Αποτέλεσμα των ελέγχων και των ιχνηλατήσεων ήταν τον Ιανουάριο ο μέσος όρος κρουσμάτων να μειωθεί στο 1,5 ανά ημέρα και ταυτόχρονα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι νοσηλείες ασθενών με Covid- 19 στα δύο Νοσοκομεία
(Πανεπιστημιακό και «Χατζηκώστα»)».
Και συνεχίζει ο κ. Καχριμάνης:
«Με το σταδιακό άνοιγμα σχολείων και αγοράς,
η Ήπειρος παρουσίασε μια μικρή αύξηση κρουσμάτων, κατά πολύ μικρότερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας, με τον κύριο όγκο τους
να «χρεώνονται» στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες παρασπονδίες μη τήρησης των μέτρων, που δημιούργησαν εστίες
διασποράς της νόσου. Όλες αυτές ελέγχθηκαν
και συνεχίζονται να ελέγχονται από τις συστηματικές ιχνηλατήσεις, που πρωτοποριακά και
εξαντλητικά διενεργούν οι υπηρεσίες Υγείας και
Πολιτικής Προστασίας της Ηπείρου.
Η εμφανιζόμενη επιδημιολογική επιβάρυνση
όμως της Π.Ε. Ιωαννίνων των τελευταίων εβδομάδων κατά κύριο λόγο, οφείλεται σε εξωγενείς

παράγοντες και ειδικότερα στις αθρόες διακομιδές και εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών από
τη γειτονική Αλβανία, οι οποίες αποφασίζονται
και εγκρίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Σήμερα το 50% των νοσηλευόμενων στις Μονάδες Λοιμωδών των νοσοκομείων των Ιωαννίνων
προέρχεται από την Αλβανία, από την οποία προέρχεται και το σύνολο των νοσηλευόμενων στις
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» αναφέρει.
«Από όσα προανέφερα καθίσταται σαφές ότι η
ένταξη της Π.Ε. Ιωαννίνων στις «κόκκινες» περιοχές, θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα,
χωρίς ταυτόχρονα να συμβάλλει στη βελτίωση
της εμφανιζόμενης επιδημιολογικής εικόνας της
περιοχής, η οποία είναι σαφώς καλύτερη και
οφείλεται στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, τους οποίους καλούμε να συνεχίσουν με
την ίδια προσήλωση στην τήρηση των μέτρων.
Ταυτόχρονα ζητάμε από τους ελάχιστους εκείνους που δεν τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα, να
αντιληφθούν τις επιπτώσεις που προκαλούν με
τη στάση τους στην υγεία των συμπολιτών, στον
οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή του Υπουργείου
Υγείας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι θα πράξουν το καλύτερο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν», καταλήγει ο κ. Καχριμάνης.

Ο Μ. Ελισάφ
Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τα δημοσιεύματα για επιβολή καθολικού lockdown στα
Γιάννενα ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ εκφράζει
επίσης την ανησυχία του.
«Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται όχι μόνο στα όρια του Δήμου αλλά σε
ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Το γεγονός αυτό μας ανησυχεί και απαιτεί την
σχολαστική και πιστή εφαρμογή όλων των μέτρων που είναι σε ισχύ. Τα δύο νοσοκομεία της
πόλης δεν δέχονται ιδιαίτερη πίεση στις Μονάδες Λοιμωδών και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Μάλιστα ένα μέρος της υφιστάμενης πίεσης είναι εισαγόμενη και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρμόδιους» τονίζει και
προσθέτει:
«Η αδόκιμη διαρροή πληροφοριών μετά την
συνεδρίαση μιας επιστημονικής επιτροπής δεν
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πραγματικών
προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση σημασία δεν

έχει η επιβολή μέτρων, αλλά η τήρηση τους.
Ο Δήμος Ιωαννιτών παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και για μία ακόμη φορά απευθύνει έκκληση
για την τήρηση των μέτρων ώστε να περιοριστεί
η διάδοση του ιού» καταλήγει.

Ερωτήματα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ
Παρέμβαση στο θέμα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων θεωρώντας ότι «κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν από τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη κ.
Καχριμάνη για την επιδημιολογική κατάσταση της
ΠΕ Ιωαννίνων».
Αναφέρεται στις δηλώσεις του κ. Καχριμάνη:
«Σε σημερινές δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης σχετικά με την
επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της ΠΕ
Ηπείρου , που πράγματι προκύπτει για το τελευταίο διάστημα με βάση τα δεδομένα που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι « η εμφανιζόμενη επιδημιολογική
επιβάρυνση της ΠΕ Ιωαννίνων των τελευταίων
εβδομάδων κατά κύριο λόγο, οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και ειδικότερα στις αθρόες
διακομιδές και εισαγωγές στα Νοσοκομεία ασθενών από την γειτονική Αλβανία , οι οποίες αποφασίζονται και εγκρίνονται από το Υπουργείο
εξωτερικών». Επιπλέον σε άλλο σημείο των δηλώσεών του αναφέρει «… σε ορισμένες παρασπονδίες μη τήρησης των μέτρων, που δημιούργησαν εστίες διασποράς, που ελέγχθηκαν και
ελέγχονται από συστηματικές ιχνηλατήσεις που
πρωτοποριακά και εξαντλητικά διενεργούν οι
Υπηρεσίας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας της
Ηπείρου» ενώ καταλήγει ότι « ενδεχόμενη ένταξη
της ΠΕ Ιωαννίνων στις «κόκκινες» περιοχές θα
προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα».
Και προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ:
«Όλα τα παραπάνω θέτουν κρίσιμα ερωτηματικά προς την κυβέρνηση και στους θεσμικούς τοπικούς φορείς, σχετικά με τους όρους διαφάνειας
και δημοσιοποίησης κρίσιμων αποφάσεων που
επηρεάζουν την τοπική κοινωνία και πιο συγκεκριμένα:
1. Με βάση ποια πληροφόρηση ο κ. Καχριμάνης σπεύδει να κάνει αυτές τις δηλώσεις; Γνωρίζει κάτι επιπλέον που η τοπική κοινωνία δεν γνωρίζει;
2. Ποιες είναι οι αποφάσεις του Υπουργείου
εξωτερικών με βάση τις οποίες διακομίζονται
ασθενείς από την γειτονική χώρα; Υπάρχει πρωτόκολλο συνεργασίας και μια ποια κριτήρια γίνο-

νται οι διακομιδές;
3. Είναι προφανές ότι επιδημιολογική επιβάρυνση δεν προκύπτει από τις διακομιδές, προκύπτει όμως πίεση στο σύστημα περίθαλψης. Σε
ποιες παρασπονδίες άραγε αναφέρεται ο κ. Περιφερειάρχης και τι ακριβώς έλεγχοι γίνονται και
ποια είναι τα αποτελέσματα και τα αντίστοιχα μέτρα που έχουν ληφθεί;».
Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ:
«Δυστυχώς για μια ακόμη φορά γίνεται φανερό
σε όλους τους πολίτες και στην περιοχή μας, ότι
το κυβερνητικό αλαλούμ στην διαχείριση της
πανδημίας βλάπτει σοβαρά την κοινωνία, τα δε
επανειλημμένα lockdown μέσα στα lockdown,
υπογραμμίζουν εμφατικά τραγικές ανεπάρκειες
και αποτυχίες .
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απέναντι σε ιατρικούς και
εμβολιαστικούς εθνικισμούς, έχει από καιρό προτείνει μεταξύ των άλλων
• Την αποκέντρωση της επιδημιολογικής επιτήρησης, με θεσμικούς όρους, και με μαζικά test
και ελέγχους ιδιαίτερα σε εργασιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους, ώστε οι τοπικές κοινωνίες
να γνωρίζουν και να συμμετέχουν ενεργά στις
πολιτικές δημόσιας υγείας
• Την γενναία ενίσχυση του ΕΣΥ και την ενεργό
εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
στην αντιμετώπιση της πανδημίας
Όμως η κυβέρνηση όχι μόνο κωφεύει, αλλά
επιτίθεται συνεχώς σε μια κοινωνία που φτάνει
στην απόγνωση».
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Έλεγχοι για τη διαδικασία
των εμβολιασμών
3

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι επιτέλους, έγιναν απολύτως σαφή και κατανοητά , όσα γράφαμε τόσες μέρες
στην «Ε» και στο ITV…
Για την τεχνητή διαμόρφωση της επιβάρυνσης της επιδημιολογικής εικόνας των Ιωαννίνων, που θα μπορούσε
να έχει αρνητικά αποτελέσματα, όπως
ένα νέο lockdown, όπως αυτό που
διέρρευσε την Τετάρτη, αλλά δεν
ανακοινώθηκε (ακόμη) επισήμως…
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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μπορεί και να ανακοινωθεί, μπορεί και να είναι σκληρό,
μπορεί να χρειαστεί να ξαναμπούμε σε νέους περιορισμούς, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, έγινε πλέον σαφές,
ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστούς λογαριασμούς…
Προφανώς, δε θα πρέπει να ξεχνάμε, ούτε να κάνουμε
πως δεν βλέπουμε, την αύξηση των κρουσμάτων, τις
νέες εστίες διασποράς του ιού και περιφερειακά πλέον
και όχι στην πόλη, προφανώς δε μπορούμε και δεν πρέπει να τα φορτώσουμε όλα στους ασθενείς από την Αλβανία, που νοσηλεύονται στα Ιωάννινα…
Καταρχάς, να… καλωσορίσουμε στην πραγματικότητα
τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο της πόλης, που
αντέδρασαν και τοποθετήθηκαν με ανακοινώσεις τους,
για τις νοσηλείες στα Ιωάννινα, με χαρακτηριστική καθυστέρηση βέβαια, αλλά έστω κι έτσι, καλώς έγινε…
Επιβεβαιώνουν αμφότεροι λοιπόν, αυτό που γράφουμε
και φωνάζουμε εδώ και 10 ημέρες, αλλά δεν αρκεί…
Επειδή, όλα μαθαίνονται, το επόμενο βήμα θα είναι να
ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συζητήσεις για τις διακομιδές από την Αλβανία,
ποιοι επικοινωνούν με ποιους και στις δύο χώρες και
ποιοι κάνουν «χάρες»…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α

ναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο
με τον οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία των εμβολιασμών για το
υγειονομικό προσωπικό καταρχάς,
αλλά και για τους πολίτες που προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα
που λειτουργούν στα νοσοκομεία των
Ιωαννίνων, συγκέντρωσαν στελέχη
της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας
που βρέθηκαν την Τετάρτη στα Γιάννενα.
Η διαδικασία ελέγχου δεν αφορά
μόνο στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων,
αλλά στο σύνολο των νοσοκομείων και
των δομών υγείας στη χώρα, όπου λειτουργούν τουλάχιστον εμβολιαστικές
γραμμές, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα πρωτόκολλα επί της διαδικασίας και κυρίως σε σχέση με καταγγελίες, που έχουν γίνει πανελλαδικά για
μη τήρηση αυτής ή για εμβολιασμούς
ατόμων, εκτός λίστας.
Τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής
βρέθηκαν τόσο στο ΠΓΝΙ, όσο και στο
νοσοκομείο Χατζηκώστα, ελέγχοντας
τις λίστες των εμβολιασθέντων, αλλά
και εκείνων με τα προγραμματισμένα
ραντεβού των επόμενων ημερών, χωρίς
να φαίνεται πάντως πως έχε προκύψει
κάποια ανακολουθία ή παρατυπία.

Έρευνα για τα
χαμένα εμβόλια

των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής
Διαφάνειας πήραν και καταθέσεις του
συνόλου των εμπλεκόμενων και της διοίκησης για το περιστατικό της απώλειας 75 φιαλιδίων με 375 συνολικά δόσεις εμβολίων. Η έρευνα αυτή γίνεται
ανεξάρτητα από την ΕΔΕ που έχει διαταχθεί σε εσωτερικό επίπεδο.

Περισσότεροι από 7000
οι εμβολιασμοί στο ΠΓΝΙ
Εκατοντάδες στο μεταξύ είναι τα ραντεβού στο εμβολιαστικό κέντρο του
ΠΓΝΙ, σε καθημερινή βάση, για τον εμβολιασμό πολιτών της πρώτης, αλλά
και της δεύτερης δόσης, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται και μία σημαντική αύξηση στους εμβολιασμούς
εργαζομένων του νοσοκομείου. Σε σύνολο υγειονομικού προσωπικού και ερ-

Και θέλουμε δε θέλουμε, αυτοί δε βρίσκονται μόνο στο
υπ. Εξωτερικών, να είμαστε ξεκάθαροι…

Από την άλλη όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι στο ΠΓΝΙ, τα στελέχη

Μέχρι και πλοίο με θετικούς στον ιό, επιβάτες και πλήρωμα, που βρισκόταν στο Δυρράχιο, ζητήθηκε να καταπλεύσει στην Ηγουμενίτσα, για να διακομιστούν ασθενείς στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων…

ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ LOCKDOWN

Εξέδωσε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία χθες
το απόγευμα μία ανακοίνωση, στην οποία έχει δίκιο σε
πολλά από όσα επισημαίνει…
Επειδή στέκεται όμως στις «παρασπονδίες», στις οποίες
αναφέρεται ο περιφερειάρχης και διατυπώνει μερικά
ερωτήματα, να βοηθήσουμε εμείς, αν και δεν είναι ο δικός μας ρόλος…
Πρώτη φορά ακούν ή διαβάζουν στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, για
συναθροίσεις και γιορτές σε σπίτια στην πόλη και στα περίχωρα;
Πρώτη φορά ακούν ή διαβάζουν για τραπέζια μετά από
γάμους και μνημόσυνα, που αποδεδειγμένα «έδωσαν»
κρούσματα και «δίνουν» ακόμη;
Πρώτη φορά ακούν ή διαβάζουν για πάρτι φοιτητών του
Erasmus στην πανεπιστημιούπολη, με δεκάδες συμμετέχοντες σε αυτά, και με πολλούς να βρίσκονται θετικοί
τις επόμενες ημέρες;
Και πέρα από αυτά, κάνει λάθος ο συντάκτης της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέει πως η επιδημιολογική
επιβάρυνση δεν προκύπτει από τις διακομιδές…
Σωστά αναφέρει, ότι έτσι προκύπτει πίεση στο σύστημα
περίθαλψης, όμως τα στοιχεία των κατειλημμένων κλινών και των διαθέσιμων, ανανεώνονται καθημερινά και
με βάση (και) αυτά διαμορφώνεται το προφίλ κάθε περιοχής…

γαζόμενων, το ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης ξεπερνά το 70% σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΠΓΝΙ Γ. Φλούδα, κάτι που φέρνει το ΠΓΝΙ στις πρώτες τρεις θέσεις στο
ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων
μεταξύ των νοσοκομείων της χώρας.
Εξαιρετικά μεγάλη είναι και η προσέλευση πολιτών που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία των 60-64 ετών, στους
οποίους χορηγείται το εμβόλιο της Astra Zeneca. «Το πρόβλημά μας δεν είναι
η προσέλευση των πολιτών και η ανταπόκρισή τους ούτε των υγειονομικών,
και των εργαζόμενων του νοσοκομείου,
αλλά η διαθεσιμότητα των εμβολίων.
Όσο περισσότερα εμβόλια έχουμε ως
χώρα και όσο γρηγορότερα τα έχουμε
στη διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολα θα
προχωρήσουν οι εμβολιασμοί», ανέφερε ο κ.Φλούδας.

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν οι περισσότεροι στα Γιάννενα

Π

ρο εκπλήξεως βρέθηκε η συντριπτική πλειονότητα
των πολιτών των Ιωαννίνων ακούγοντας από το απόγευμα της Τετάρτης τις διαρροές σε αθηναϊκά μέσα,
ότι επίκειται απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής των ειδικών
για νέο αυστηρό lockdown στην πόλη των Ιωαννίνων.
Οι αριθμοί των κρουσμάτων σε καθημερινή βάση είναι μεν
αυξημένοι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από μία περίοδο δύο και πλέον μηνών, εξαιρετικής εικόνας και των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, αλλά αυτό θα μπορούσε εύκολα
να πει κάποιος, ότι είναι και ένα συναρτώμενο αποτέλεσμα
πολλών παραγόντων, όπως η επαναλειτουργία των σχολείων
όλων των βαθμίδων, αλλά και η σταδιακή επαναλειτουργία
του λιανεμπορίου.
Η κινητικότητα στην πόλη είναι προφανές, ότι έχει αυξηθεί

σημαντικά, όμως από την άλλη, οι πολίτες που αρκούνται
στην καθημερινή καταγραφή των κρουσμάτων του ΕΟΔΥ, δύσκολα μπορούν να πιστέψουν, ότι τα Ιωάννινα έφτασαν σε
τέτοιο σημείο. Έτσι, οι περισσότεροι πολίτες εκφράζουν την
έκπληξή τους για τη συγκεκριμένη διαρροή, η οποία δεν έχει
αποκτήσει επίσημο περιεχόμενο και δεν επιβεβαιώθηκε από
κανέναν, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που τονίζουν, ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούν μία χαλάρωση στην τήρηση
των μέτρων και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συνεχιστεί. Και οι μεν και οι δε όμως συμφωνούν, ότι εάν τελικά η
πόλη των Ιωαννίνων περάσει σε ένα καθεστώς σκληρού lockdown, οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, θα είναι πολύ
μεγαλύτερες από τις δύο προηγούμενες φορές.

∆

∆
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΚΑΤΣΗ

Ανάγκη για συστηματικότερο
έλεγχο των αιτημάτων

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Πέμπτη, ένας σημαντικός αριθμός ασθεΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ νών τόσο στο ΠΓΝΙ όσο και στο Χατζηκώ-

Η

ανάγκη να γίνεται περισσότερο
συστηματικός έλεγχος και η αποδοχή των αιτημάτων για τη διακομιδή και τη νοσηλεία ασθενών από τη
γειτονική Αλβανία στα νοσοκομεία των
Ιωαννίνων, μπαίνει πλέον σε νέα φάση,
μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από
τις διαρροές περί νέου lockdown στα
Ιωάννινα. Όπως το ITV είχε αποκαλύψει
από την περασμένη κιόλας εβδομάδα,
υπήρχε ο κίνδυνος το αυξημένο ποσοστό των ασθενών από τη γειτονική
χώρα, που νοσηλεύονται στα Ιωάννινα,
είτε στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
είτε στις ΜΕΘ, να θεωρηθεί ως εγχώρια
– τοπικού χαρακτήρα και προέλευσης
περιστατικά, με αποτέλεσμα να χρεώνονται ως περιστατικά της περιοχής,
επιβαρύνοντας το επιδημιολογικό της
φορτίο.
Αυτό είναι προφανές πια, ότι αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή από την οποία προέκυψε και η
διαρροή περί του επικείμενου lockdown
στα Ιωάννινα.
Τα αριθμητικά στοιχεία όμως είναι αποκαλυπτικά, αφού και το προηγούμενο
διάστημα, αλλά ακόμη και μέχρι και την

στα έχει διακομιστεί από περιοχές εκτός
Ηπείρου ή και εκτός Ελλάδας.
Στις ΜΕΛ του ΠΓΝΙ νοσηλεύονται 25
ασθενείς, εκ των οποίων οι 8 από τη γειτονική χώρα, αριθμός που στην αρχή της
εβδομάδας ήταν 12. Στη ΜΕΘ του ΠΓΝΙ,
οι τέσσερις από τους πέντε ασθενείς είναι επίσης ομογενείς ή αλβανοί υπήκοοι.
Στο ΠΓΝΙ, η συνολική δυνατότητα φτάνει
τις 80 κλίνες στις Μονάδες ενώ έχει δοθεί εντολή να ανοίξει και πάλι η ΜΕΛ 3,
κάτι που θα γίνει πιθανότατα από την
προσεχή εβδομάδα. Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα νοσηλεύονται οκτώ ασθενείς
σε απλές κλίνες, σε σύνολο 24, ενώ στη
ΜΕΘ covid νοσηλεύονται τρεις ασθενείς.
Η κατάσταση αυτή, που έγινε αντιληπτή αρκετά αργά από τους τοπικούς φορείς και δυστυχώς μόλις προέκυψε το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων, πρέπει
να αλλάξει, όπως ανέφερε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΠΓΝΙ Γ.
Φλούδας, μιλώντας στο ITV, κάνοντας
λόγο για μία «τεχνητή» επιβάρυνση του
επιδημιολογικού φορτίου της περιοχής,
μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία.
«Είναι γεγονός, ότι το ποσοστό των
ασθενών από τη γειτονική Αλβανία, προσεγγίζει το 40%, αλλά έχει ήδη αποφασιστεί να γίνεται περισσότερο εξαντλητικός έλεγχος και να εισάγονται περιστατικά για νοσηλεία, μόνο εφόσον κριθεί

ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Χρειάζεται καλύτερη διερεύνηση των αιτημάτων που γίνονται για νοσηλείες από
την Αλβανία και οι γιατροί θα πρέπει να
είναι προσεκτικοί σε αυτό, γιατί θα είναι
κρίμα να φτάσουμε σε κάλυψη μεγάλου
ποσοστού των κλινών από ασθενείς της
γειτονικής χώρας και αυτό να προσμετράται στην εικόνα της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέα εστία διασποράς
η ΤΚ Ζίτσας
Στο μεταξύ, έντονος είναι ο προβληματισμός των υγειονομικών αρχών της
περιοχής για την νέα εστία διασποράς
του ιού, που έχει εντοπιστεί στην ΤΚ Ζίτσας. Κάποια από τα κρούσματα των
προηγούμενων ημερών στα Ιωάννινα,
προέρχονται και από την Ζίτσα, αλλά και
από όμορες κοινότητες, με τους θετικούς
στον ιό, να αποτελούν στενές επαφές
επίσης θετικών, από το προηγούμενο
10ήμερο στην περιοχή. Η Ζίτσα εξακολουθεί να δίνει νέα κρούσματα και αυτό
επιβεβαιώθηκε και την Πέμπτη, όπου
πραγματοποιήθηκαν rapid tests από κλιμάκια των Κινητών Μονάδων του ΕΟΔΥ
και σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα σύνολο 181 δειγμάτων, βρέθηκαν έξι θετικά.

ΕΣΤΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αναφορά στη Βουλή
για τις ανησυχίες κατοίκων
σε μονάδες βιομάζας
Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά με τις ανησυχίες και τις αντιδράσεις των κατοίκων αλλά και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Ζερβοχωρίου, του Προδρομίου, της Χόϊκας
και της Γλυκής, του Δήμου Σουλίου, για την επικείμενη
εγκατάσταση δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην περιοχή. Στην αναφορά του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, επισυνάπτεται υπόμνημα των κατοίκων
και των προέδρων των εν λόγω τοπικών κοινοτήτων,
προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο εκφράζουν
την αντίθεσή τους στην επικείμενη εγκατάσταση των
δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, δίπλα ακριβώς από τον οικισμό της Χόικας και του
Ζερβοχωρίου αντίστοιχα. Στο υπόμνημα τίθεται μία σειρά
ερωτημάτων, που απαιτούν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

57 παραβάσεις για
τα μέτρα στην Ήπειρο
Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν την Τετάρτη από τις
υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά 57 παραβάσεις.
Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:
- 41 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την
επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως
εξής:
•9 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
•4 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
•18 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
•10 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
- 12 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή
ισάριθμων προστίμων των 300 ευρώ, ως ακολούθως:
•6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
•4 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
•1 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
•1 παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
- 4 για παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ειδικότερα:
•Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για παραμονή τριών πελατών στον εξωτερικό
χώρο ευθύνης του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη
ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράσταση διαμαρτυρίας για την αναστολή
της σίτισης στη Δομπόλη

Σ

ε μία συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην Πρυτανεία
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχώρησε το πρωί της Πέμπτης, αντιπροσωπεία φοιτητών, εκφράζοντας με τον
τρόπο αυτό την έντονη διαμαρτυρία τους για το ότι ανεστάλη
η παροχή σίτισης στην Εστία της Δομπόλη.
Οι διαμένοντες στην Εστία της Δομπόλη μπορούν να εξυπηρετούνται για τη σίτισή τους από τη Λέσχη του Πανεπιστημίου,
με την Γκουζάλ Τουλιαγκάνοβα όμως από τον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος ΒΕΤ, να τονίζει, ότι οι φοιτητές θα πρέπει
να επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης μόνο και μόνο για
να πάρουν το φαγητό τους.

Ωστόσο, συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με τις πρόσφατες εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπ. Παιδείας, αλλά και τη μειωμένη χρηματοδότηση για το 2021 για τη φοιτητική μέριμνα στα πανεπιστήμια
της χώρας. Τέλος, η κα Τουλιαγκάνοβα τόνισε, ότι τις τελευταίες ημέρες λόγω της κακοκαιρίας φοιτητές σε πολλά Τμήματα του Πανεπιστημίου δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στις
εξετάσεις του εξαμήνου και ζήτησε να υπάρξει μέριμνα ώστε
οι εξετάσεις να επαναληφθούν για όσους αποδεδειγμένα δεν
κατάφεραν να εξεταστούν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

∆

∆

Δέχεται μόνο με ραντεβού

Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

6
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ΕΧΕΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1500 ΑΤΟΜΑ

Το Κέντρο Κοινότητας
Ηγουμενίτσας συμπλήρωσε
3 χρόνια λειτουργίας
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας, κλείνει τρία χρόνια
λειτουργίας, εξυπηρετώντας πάνω από 1.500 άτομα.
Στον απολογισμό που κάνει αναφέρει:
Το 2017 (Νοέμβριο-Δεκέμβριο) εξυπηρετήθηκαν 151 πολίτες.
Το 2018 εξυπηρετήθηκαν 371 πολίτες.
Το 2019 εξυπηρετήθηκαν 612 πολίτες.
Το έτος 2020 εξυπηρετήθηκαν 550 πολίτες.
Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής για θέματα κοινωνικής υποστήριξης όπως π.χ.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Επίδομα Ενοικίου, Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα, Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη κ.α.
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας έχει στελεχωθεί με
δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ/ΤΕ) και μία ΠΕ Ψυχολόγο.
Βρίσκεται στη Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 43, Τ.Κ. 46.100
Ηγουμενίτσα (Συστεγάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
τηλ.: 26650-28140, e-mail: kentrokoinotitas_igoumenitsas@1345.syzefxis.gov.gr.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
1.Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών
2.Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση επιπέδου
και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων
3.Εξυπηρέτηση και υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να
λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
4.Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα
πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης όπως ΚΕΑ βοήθεια στο σπίτι
ΚΗΦΗ κέντρα δια βίου μάθησης
5.Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην
αγορά εργασίας
6.Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά,
ενήλικες και οικογένειες.
7.Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και
κοινωνικό περιεχόμενο
8. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική
ένταξη για μαθητές ΑμεΑ παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Ρομά
και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας
9. Στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών
10. Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των
στερεοτύπων και των προκαταλήψεων

Να μην ξεχάσουμε τα ζώα
μέσα στην κακοκαιρία
Τ

ροφή για τα άγρια πουλιά και ζώα εξασφάλισε αυτές τις ημέρες με το χιόνι και το παγετό η Κυνηγετική Ομοσπονδία.
Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών και ο παγετός που ακολούθησε τις εκτεταμένες χιονοπτώσεις στην
Ήπειρο δυσκόλεψε τις συνθήκες αναζήτησης τροφής για
την πανίδα της περιοχής. Με γνώμονα πάντα το σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψιν τη δυσκολία στην εξεύρεση τροφής, λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν,
το ΔΣ της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου αποφάσισε την ανάληψη δράσης, για τη ρίψη τροφής για την
πανίδα σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων,
περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας, αλλά και στους
ορεινούς όγκους.
Η δράση αυτή έγινε στις αρχές της εβδομάδας από την

Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Ε’ ΚΟΗ, παρουσία του
Αντιπροέδρου Παναγ. Σκαμαντζούρα και του Γεν. Γραμματέα Πέτρου Τζουμάκα.
Αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν
και το επόμενο διάστημα, όπου παρίσταται ανάγκη.
Το ΔΣ της Ε’ ΚΟΗ απευθύνει κάλεσμα στην κυνηγετική
οικογένεια, αλλά και στο σύνολο των πολιτών, σε αυτές
τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες για όλα τα
είδη της πανίδας, να βοηθήσουν με αντίστοιχο τρόπο,
όπου αυτό είναι εφικτό και με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων.
Εκφράζει τέλος θερμές ευχαριστίες προς όλους εκείνους που για μία ακόμη φορά στάθηκαν αρωγοί στην
προσπάθεια αυτή, διαθέτοντας τροφές για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠ. ΤΖΙΑΛΛΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός - Μ.Β.Α. - Ενεργειακός
Επιθεωρητής - Εκτιμητής Ακινήτων Μελετητής Δημοσίων Έργων Β’ Τάξης
Διεκπεραιώνει εργασίες:
• Άδειες Δόμησης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων
κτιρίων βάσει Ν. 4014/2011
• Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
για πωλήσεις - ενοικιάσεις ακινήτων
• Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων
(Γονικές Παροχές - αγορές - πωλήσεις)
• Πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV)
• Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Στατικές συμβατικών,
Μεταλλικών και από φέρουσα τοιχοποιία κτιρίων
• Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την υπαγωγή
επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό
Νόμο και σε λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Τοπογραφικά Σχέδια
Δ/νση: Κουγκίου 9 - Ισόγειο - Ιωάννινα
Τηλ. - Fax: 2651033706,
κινητό: 6947154262, e-mail: ntziall@gmail.com

ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΡΟΠΗΣ ΤΖΟΥΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

560.000 παιδιά αποκλεισμένα από το «ψηφιακό άλμα»

Η

Μερόπη Τζούφη, αναπλ. τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία και
βουλευτής Ιωαννίνων δήλωσε σχετικά με τη νέα αναβολή της παροχής tablets σε μαθητές και φοιτητές:
«Το «φιάσκο» με την παροχή
tablets και τα voucher των 200 ευρώ
σε μαθητές και φοιτητές ενισχύει
τους αποκλεισμούς στην εκπαίδευση, εντείνει την αγανάκτηση των
οικογενειών και φανερώνει την επιτελική ανικανότητα του υπουργείου
Παιδείας.
Η νέα αναβολή της διάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης και η μετάθεση της παροχής για Μάρτιο -και
αυτό με αβεβαιότητα- έρχεται να
διαψεύσει για τρίτη συνεχή φορά τις
υποσχέσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε
λόγο για ολοκλήρωση της διανομής
πριν τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως συνεχίζει να ψεύδεται, δηλώνοντας μόλις πριν λίγες
ημέρες στη Βουλή, ότι τα 90.000
tablets που εξήγγειλε έχουν παραληφθεί από τους μαθητές. Παρόμοια, αρνείται εδώ και μήνες να απαντήσει στις σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τόσο των βουλευτών

του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
όσο και των άλλων κομμάτων της
αντιπολίτευσης». Και προσθέτει:
«Την ίδια στιγμή, τα σχολεία ανοιγοκλείνουν και η τηλεκπαίδευση συνεχίζεται. Όπως συνεχίζεται και το
νομοθετικό «ντελίριο» της κυβέρνησης, θέτοντας χιλιάδες μαθητές
εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ήδη από το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος. Φαίνεται το «ψηφιακό άλμα»
της Νίκης Κεραμέως δεν περιλαμβάνει τα 560.000 παιδιά, μαθητές και
φοιτητές που δε διαθέτουν τα μέσα,
τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της, να
προχωρήσει στην παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού δίχως άλλες
καθυστερήσεις και ψεύτικες υποσχέσεις, σε βάρος των μαθητών, των
φοιτητών και των οικογενειών τους»,
καταλήγει.
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Δύο νέοι κόμβοι σύνδεσης
με την Εγνατία Οδό
Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Δ

ύο νέοι κόμβοι σύνδεσης με την
Εγνατία Οδό έρχονται στα Ιωάννινα και το Βιοτεχνικού Πάρκου
Θεσπρωτίας από την Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να δοθεί οριστική λύση σε κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν
από την κατασκευή του οδικού άξονα.
Ο ένας κόμβος αφορά τη σύνδεση της
Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας με την
Εγνατία Οδό στην περιοχή του σημερινού κόμβου και ο δεύτερος τη σύνδεση
με το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας.
Ο τρίτος κόμβος θα κατασκευαστεί
στην εθνική οδό Άρτας- Τρικάλων στο
ύψος Διασέλου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των
τριών κόμβων ανέρχεται σε 4.920.000
ευρώ και η Οικονομική Επιτροπή η οποία
συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλεξ. Καχριμάνη χτες, ενέκρινε για τον μεν πρώτο τους όρους δημοπράτησης, για τους δε άλλους τα αποτελέσματα των αντίστοιχων διαγωνισμών.
Αναλυτικά, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή είναι οι εξής:
Αναδείχτηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα
έργα:
- «Προστασία και αποκατάσταση της
επαρχιακής οδού από Αγία Κυριακή προς
Σούλι από πτώσεις βράχων και λίθων
μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 812/01/2021» προϋπολογισμού 370.000
€. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
- «Άμεση συλλογή στοιχείων για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών περιοχής από κόμβο Δολιανών έως Κακαβιά
(παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού
74.400 €. Ανάδοχος: ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για
τα έργα:
- «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας
Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000 €. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.- ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ.
- «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.

ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000€. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
- «Εργασίες επούλωσης οπών στους
ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ- Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.
-«Αποκατάσταση - βελτίωση του δρόμου Αμφιθέα - Μεγάρχη - Φωτεινό και
προστασία πρανών υδατορεμάτων εντός
του οικισμού της Τ.Κ. Μεγάρχης», προϋπολογισμού € 82.000. Ανάδοχος Σωτήριος Σφήκας.
Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την διακήρυξη των έργων:
- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού

Ιτέα προς Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 62.000.
- «Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με
Εγνατία Οδό», προϋπολογισμού € 1.970.
000.
- «Αποκατάσταση φθορών επαρχιακής
οδού Κοκκινολιθάρι – Κεραμίτσα - Μηλέα», προϋπολογισμού € 150.000
- «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών
τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200.
- «Αποκατάσταση καθιζήσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποκαταστάθηκε ο χώρος του
Κάστρου του Αγ. Ανδρέα
Άμεσα πραγματοποιήθηκε η πλήρης αποκατάσταση του
χώρου στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα που παρουσίασε εικόνα με
απορρίμματα
Με εντολή του Δημάρχου Πρέβεζας στην αρμόδια υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η πλήρης
αποκατάσταση στο χώρο εσωτερικά του Κάστρου Αγίου
Ανδρέα που παρουσίασε την αρνητική για όλους μας εικόνα συγκέντρωσης απορριμμάτων.
Το ιστορικό κάστρο, αν και βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Περιφέρειας, η Περιφέρεια ως προς το εν λόγω
θέμα δεν φέρει ουδεμία εμπλοκή ή ευθύνη τόσο οι υπηρεσίες της όσο και η πολιτική της τοπική ηγεσία, αναφέρει
ο Δήμος.
«Δυστυχώς οι κακές πρακτικές της μη χρήσης των εργαλείων που διατίθενται από το Δήμο για τη συλλογή που
αφορά τα ογκώδη απορρίμματα με το ειδικό φορτηγό - ειδοποιώντας πριν με απλή κλήση στο 26820 60600 ή με τη
χρήση της φιλικής εφαρμογής της Novoville, καθώς και η
νέα πραγματικότητα ένα έτος τώρα είτε των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας είτε των
αυξανόμενων λόγω της κατάστασης οικιακών ανακαινίσεων, μας οδήγησαν στην έξαρση του φαινομένου της
άτακτης και μη προβλεπόμενης συγκέντρωσης από
ογκώδη απορρίμματα σε μη προβλεπόμενα μέρη ακόμα
και στα πιο απίθανα σημεία όπως και συνέβη».
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας απευθύνει μήνυμα «τόσο για την
τήρηση των κανόνων στη ρίψη απορριμμάτων όσο και για
τη διατήρηση και προστασία των εμβληματικών σημείων
του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση για τα ογκώδη απορρίμματα. Συγκεκριμένα υπογραμμίζοντας ότι η περιβαλλοντική ευσυνειδησία και η αγάπη για τον τόπο μας, αποτελούν τους καλύτερους σύμμαχους στην κοινή μας μάχη
για την καθαριότητα και την προστασία και ανάδειξη τόσο
του περιβάλλοντος όσο και του αστικού τοπίου του Δήμου μας αποφάσισε, την έναρξη μιας ειδικής καμπάνιας
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης αλλά και εκπαίδευσης
των υπηρεσιών και πολιτών στο προσεχές διάστημα με κεντρικό μήνυμα «Στη μάχη για την καθαριότητα γίνε σύμμαχος και όχι η αιτία!».

Δημοπρατείται η μελέτη για την
αποκατάσταση της Παρηγορήτισσας
με την

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στη σημερινή της συνεδρίαση,
έλαβε επίσης απόφαση και για ένα πολύ σπουδαίο βυζαντινό μνημείο της
Άρτας. Συγκεκριμένα για τον Ιερό Ναό Παρηγορήτισσας, για τον οποίο
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της μελέτης. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, πρόκειται για μελέτη με μεγάλες απαιτήσεις, αφορά το κτιριακό συγκρότημα και για την προώθησή της έχει τακτική επικοινωνία με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη η οποία
επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται
σε 300.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους της Περιφέρειας.

Έλενα
Αντωνίου

Ο ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σωστή η απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών

Ο

7

Περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης με την έναρξη της συνεδρίασης χτες ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής για διάφορα θέματα.
Για την πρόσφατη κακοκαιρία, ανέφερε ότι τα όποια προβλήματα υπήρξαν στις ορεινές κυρίως περιοχές αντιμετωπίστηκαν αμέσως, ενώ τόνισε ότι σωστά πάρθηκε η απόφαση για
απαγόρευση της κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών στις εθνικές οδούς.
Όσον αφορά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης, τόνισε ότι οι
στύλοι του ΔΕΔΔΗΕ είναι «γηρασμένοι», καθώς τα τελευταία
χρόνια δεν γινόταν προμήθειες από Έλληνες παραγωγούς.
«Τρόμαξα να τους πείσω και από το καλοκαίρι άρχισαν σιγά-

σιγά να προμηθεύονται νέες κολώνες από Ήπειρο, Θεσσαλία,
Δυτική Μακεδονία. Στο Ζαγόρι έπεφταν οι κολώνες και δίπλα
υπήρχαν στοιβαγμένες χιλιάδες που σάπιζαν, επειδή αγοράζαν
από τη Φινλανδία», τόνισε χαρακτηριστικά.
Για την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού, ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι η επιβάρυνση στα νοσοκομεία προέρχεται
από την Αλβανία, αναφέρθηκε σε ορισμένες εστίες διασποράς
που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι όλοι
πρέπει να δείξουν καλύτερη συμπεριφορά. Ζήτησε από την
Αστυνομία να εντείνει τους ελέγχους και από τους εκπαιδευτικούς να μεριμνούν ώστε οι μαθητές να κάνουν σωστή χρήση
της μάσκας.

Κάθε
Τετάρτη
22.10
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Τι έδειξε η ανάλυση των αστικών λυμάτων για την πανδημία

Α

ναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο της
επιδημιολογικής επιτήρησης της πανδημίας COVID-19 μέσω της ανάλυσης αστικών λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων παρουσιάζουν τα Εργαστήρια Υγιεινής-Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας της Ιατρικής
και η ΔΕΥΑΙ.
Όπως τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση,
στο πλαίσιο της γενικότερης ευαισθητοποίησης και συστράτευσης απέναντι στην πανδημία COVID-19, τα Εργαστήρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η
ΔΕΥΑΙ εκδήλωσαν εξαρχής το ενδιαφέρον τους
να παρέχουν βοήθεια συνεπικουρώντας το δίκτυο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Ερευνητικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων που συνδράμουν με τον οποιοδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Στόχος της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένας κόμβος συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών για
δείκτες σχετικούς με την αποβολή του SARSCoV-2 στα αστικά λύματα της πόλης μας.
Σημειώνουν ακόμα ότι η περιβαλλοντική επιτήρηση για την παρουσία παθογόνων μέσω της
ανάλυσης λυμάτων έχει μακρά ιστορία στη δημόσια υγεία ως συμπληρωματικό εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης με χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτά του ιού της πολιομυελίτιδας και της αντιμικροβιακής αντοχής. Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, χρησιμοποιείται
ήδη από πολλές χώρες για την ανίχνευση της
αποβολής του SARS-CoV-2 (viral shedding) στα
λύματα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αποτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων του SARS-CoV-2 RNA στα λύματα
και κλινικών περιπτώσεων COVID-19, η οποία
θα μπορούσε να παρέχει πρώιμη ειδοποίηση
εύρους 4-7 ημερών πριν την κλινική (ή εργαστηριακή) επιβεβαίωση.
Τέτοιες αναλύσεις σε αστικά λύματα, τονίζεται, ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας με διάφορους τρόπους
(πρώιμη ανίχνευση επιδημικών εκρήξεων και
ενεργοποίηση μαζικών ελέγχων σε σημεία
υψηλού κινδύνου, ανίχνευση COVID-19 σε περιβάλλοντα όπου η επιδημιολογική επιτήρηση
είναι δυσχερής, παρακολούθηση επιδημικών
εκρήξεων). Παράλληλα, η συνεισφορά στην
καταγραφή της δραστηριότητας της πανδημίας
σε τοπικό επίπεδο συμβάλλει στην αρτιότερη
αντιμετώπισή της μέσω της υπεύθυνης και
αντικειμενικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της ενίσχυσης
της αίσθησης του ανήκειν.

στενή συνεργασία,με ιδίους πόρους, μεταξύ
των Εργαστηρίων Υγιεινής & Επιδημιολογίας,
και Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής και
της ΔΕΥΑΙ. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα στην είσοδο των
εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού
της πόλης των Ιωαννίνων, σε 6 σημεία του δικτύου αποχέτευσης που καλύπτουν τον αστικό
ιστό της πόλης των Ιωαννίνων και σε 7 «θερμά
σημεία» που αντιπροσωπεύουν δομές υψηλού
κινδύνου διασποράς όπως η βιομηχανική περιοχή, οι δομές φιλοξενίας προσφύγων και τα
γηροκομεία. Οι πρώτες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Απριλίου και συνεχίζονται αδιαλείπτως μέχρι και σήμερα έχοντας ως
κύριο στόχο την λήψη δειγμάτων σε τακτά
χρονικά διαστήματα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων, η επισήμανση διαφορών μεταξύ τους και ύπαρξης
τάσης.
Επιγραμματικά αναφέρεται ακόμα ότι, το δίκτυο επιτηρείται με στιγμιαία πρωινή δειγματοληψία και με δειγματοληψία 24ώρου (από 1η
Δεκεμβρίου 2020 μετά από την εγκατάσταση
δειγματολήπτη τον οποίο προμηθεύτηκε η
ΔΕΥΑΙ) στο σημείο της εισόδου των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και με στιγμιαία πρωινή δειγματοληψία σε όλους τους
υπόλοιπους κόμβους δειγματοληψίας. Η συχνότητα της δειγματοληψίας είναι κυμαινόμενη και τροποποιείται ανάλογα με την τοπική
δραστηριότητα της πανδημίας από οποία εξαρτάται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων από την ποσοτικοποίηση των σημάτων SARS-CoV-2 στα λύματα.
Ως προς την πορεία των αποτελεσμάτων σημειώνεται:
Μέχρι στιγμής έχει συλλεχθεί και ελεγχθεί
αντιπροσωπευτικό δείγμα λυμάτων από το
αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. Έως τα τέλη
Αυγούστου 2020 οι αναλύσεις δεν ανέδειξαν
κανένα θετικό σήμα για τον ιό SARS-CoV-2 στα
λύματα της πόλης συμβαδίζοντας με το χα-

μηλό επιδημιολογικό φορτίο της περιοχής.
Αντιθέτως, κατά την ανάλυση των δειγμάτων
από τις αρχές του Σεπτεμβρίου και μετά αναδείχτηκαν θετικά σήματα αποβολής SARS-CoV2, γεγονός που συνάδει με την έξαρση που παρατηρήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων ενδεικτικής διάρκειας 13 εβδομάδων (2ο «κύμα»).
Χαρακτηριστικά, η παρουσία θετικών σημάτων ήταν συνεχής σε όλο το δίκτυο καθ’ όλη
τη διάρκεια της επιδημικής έξαρσης με εύρος
ανίχνευσης από 1 έως 7 θετικά σήματα ανά
εβδομάδα ενώ οι ανιχνευθείσες συρροές στα
«θερμά» σημεία συσχετίζονταν πάντα με θετικό
σήμα στον αντίστοιχο κόμβο δειγματοληψίας.
Παράλληλα, η περιβαλλοντική επιτήρηση στα
λύματα συνέβαλε στην πρώιμη ανίχνευση επέκτασης μιας συρροής από ένα «θερμό» σημείο
σε ένα άλλο. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα
τα αποτελέσματα κοινοποιούνταν τόσο στους
αρμόδιους φορείς όσο και στο ευρύ κοινό
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να
πραγματοποιηθούν στοχευμένες δράσεις. Η

καταγραφή στο προαναφερθέν δίκτυο συνεχίζεται αδιάλειπτα παρακολουθώντας την τρέχουσα επιδημική έξαρση.
Τέλος, τονίζεται η πολύτιμη συνεισφορά των
συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής
και αλλοδαπής, καθώς και των υπαλλήλων της
ΔΕΥΑ Ιωάννινων και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τον απολογισμό υπογράφουν η Ευαγγελία
Ντζάνη, MD, PhD
Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Έργου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Διευθύντρια στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η
Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα, MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια, Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
ο Αριστείδης Μπαρτζώκας, MSc, PhD, Καθηγητής Μετεωρολογίας, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.

Από τον Απρίλιο
Ήδη από τα τέλη Απριλίου 2020, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες δειγματοληψίας, απομόνωσης γενετικού υλικού και ανίχνευσης του
ιού SARS-CoV-2 με RT-PCR, σε συνεχή και

Μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών
Γυμνασίου - Λυκείου

• Καθηγητής με πολυετή πείρα (Διαθέσιμες συστάσεις)
• Ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
για ολιγομελή τμήματα (2-3 ατόμων)
• Προετοιμασία για πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις
• Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό
• Δωρεάν σημειώσεις
• Συμβουλευτική γονέων και μαθητών από ειδικό συνεργάτη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6947 587304

Έκλεψαν ένα tablet
από δωμάτιο φοιτητών
Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ενεργείται προανάκριση για ληστεία που έγινε σε περιοχή των Ιωαννίνων από δύο άγνωστους δράστες.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, το απόγευμα της 15ης
Φεβρουαρίου οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν αιφνιδιαστικά σε δωμάτιο φοιτητικής εστίας όπου βρίσκονταν τρεις ημεδαποί,
28χρονος, 19χρονη και 17χρονη και με την άσκηση σωματικής βίας τους απέσπασαν ένα τάμπλετ (tablet).
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Εξάμηνο δοκιμαστικής λειτουργίας και δημοπράτηση 5 ετών
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Έ

να βήμα πιο μακριά στη διαφωνία του
με την απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων, να
προχωρήσει στην σύναψη προγραμματικής
σύμβασης μέσα από τη διαδικασία της ανάθεσης για το έργο λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης στην Ήπειρο, έκανε χθες ο Αλ.
Καχριμάνης.
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου που έχει πει και
στο πρόσφατο παρελθόν, ότι η σύμβαση που
έχει η περιφέρεια Ηπείρου στα χέρια της και
αναφέρεται στη λειτουργία των ΣΜΑ, προβλέπει
ξεκάθαρα, ότι θα πρέπει να προηγηθεί ένα εξάμηνο δοκιμαστικής λειτουργίας, επανέλαβε την
θέση αυτή και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής, δίνοντας απάντηση και
στην επιστολή της «Λαϊκής Συσπείρωσης», να συζητηθεί στο Περιφ. Συμβούλιο η λειτουργία των
ΣΜΑ και γενικότερα η διαχείριση των απορριμμάτων.
Αυτό όμως που διαφοροποιεί τη νέα του τοποθέτηση από τις προηγούμενες είναι ότι μέσα
από αυτή τη διαδικασία θα προκύψει το πραγματικό κόστος λειτουργίας και στη συνέχεια βάσει αυτού, θα μπορεί να γίνει η δημοπράτηση
της λειτουργίας τους για διάστημα 4-5 ετών και
όχι 10 και πλέον, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Αναγκαστικού Συνδέσμου.
Με την παρέμβασή του αυτή, ο κ. Καχριμάνης
δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την

οποία θα κινηθεί η περιφερειακή αρχή στο θέμα
της διαχείρισης των απορριμμάτων, διαφωνώντας ανοιχτά και χωρίς περιστροφές με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο και εκφράζοντας από την
άλλη ταυτόσημες θέσεις με αυτές του δήμου
Ιωαννιτών και άλλων δήμων της ΠΕ Ιωαννίνων,
που καταψήφισαν την πρόταση, με τον δήμο Ιωαννιτών μάλιστα, μέσω των τριών αντιδημάρχων
(κ.κ Αρλέτο, Πήχα και Βλέτσα) που μετέχουν στο
ΔΣ του Συνδέσμου, να έχουν προσφύγει στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής, ο κ. Καχριμάνης
είπε στη συνεδρίαση της Οικον. Επιτροπής μεταξύ άλλων πως:
«Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτε σε αυτό το

θέμα. Το παλεύω πολύ δυνατά και πολύ καλύτερα από κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος. Πρέπει
όλοι να αντιληφθούν ότι πρέπει να εφαρμόσω
μια σύμβαση που έχω στα «χέρια» μου. Αυτή
προβλέπει ότι το υλικό θα παραληφθεί, αφού
δοκιμαστεί επί ένα εξάμηνο. Αν εξαιρέσει κανείς
τον ΣΜΑ του δήμου Γ. Καραϊσκάκη, όλοι οι άλλοι
είναι έτοιμοι και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο
ηλεκτροδότησης. Τι πιο απλό υπάρχει, από το
να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία επί ένα εξάμηνο (όσο προβλέπει η σύμβαση) από την οποία
θα βγουν και τα κόστη τους και μέσα σε ένα
εξάμηνο να γίνει η δημοπράτηση της λειτουργίας τους για τέσσερα - πέντε χρόνια; Όσο για
τη μεταφορά τους, δε νομίζω ότι χρειάζεται να
έχει κάποιος ειδική εμπειρία».

16 νέα κρούσματα στα Ιωάννινα
1.400 κρούσματα, 320 διασωληνωμένοι, 27 θάνατοι σε όλη τη χώρα

Α

υξημένα συνεχίζουν να είναι τα κρούσματα στην Ήπειρο: 5 κρούσματα
είχαμε χτες στην Π.Ε. Άρτας και 16 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ σε όλη τη χώρα, είναι
1.400, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
176.059 (ημερήσια μεταβολή +0,8%), εκ των οποίων 51,8% άνδρες. Με
βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 50 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.497 είναι σχετιζό-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

ΤΗΛ.: 2651064761 - FAX: 2651064741
E-mail: farmakielen@gmail.com

μενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 181 (ημερήσια μεταβολή -14,22%). Ο
μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 215ασθενείς. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 320 (69,1% άνδρες).
Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 έτη. To 88,4% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕΘ 1.256 ασθενείς. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι
27, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.221
θάνατοι. Το 95,6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
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ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Χωρίς «πράσινες»
περιοχές
πια η Ελλάδα
Χωρίς πράσινες περιοχές πια η Ελλάδα,
αυτή την εβδομάδα με τα στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων το οποίο δημοσιοποίησε τους αναθεωρημένους χάρτες που αποτυπώνουν την επιδημιολογική εικόνα στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Όπως φαίνεται και από τα δεδομένα που
αποτυπώνονται στο χάρτη που αφορά το
συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων κρουσμάτων
και δείκτη θετικότητας για την περίοδο 1118 Φεβρουαρίου, η χώρα μας για πρώτη
φορά μετά από πολύ καιρό δεν έχει καθόλου
πράσινο χρώμα στο χάρτη της.
Μάλιστα το βαθύ πορτοκαλί χρώμα έχει
εξαπλωθεί στη χώρα και δεν είναι μόνο στην
Αττική, όπως ήταν την περασμένη εβδομάδα.
Πλέον με βαθύ χρώμα είναι όλη η Στερεή Ελλάδα, η Εύβοια καθώς και ένα κομμάτι της
Πελοποννήσου.Αυτό σημαίνει πως τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό είναι ίσα ή
πάνω από 150.
Τα νούμερα συνεχίζουν μάλιστα να μην είναι τόσο καλά για την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς αρκετά κράτη όπως η Πορτογαλία και
μέρος της Γαλλίας και της Ιταλίας παραμένουν στο σκούρο κόκκινο χρώμα.Αυτό σημαίνει πως οι παραπάνω χώρες έχουν πάνω
από 500 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Οι σελίδες της εφημερίδας είναι ανοιχτές στις ειδήσεις
για εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων.
Μπορείτε να στείλετε την ανακοίνωσή σας στο e-mail: ele@ele.gr
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Εορτασμός της 108ης
επετείου Απελευθέρωσης
της Κόνιτσας
Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Κόνιτσας την 24η Φεβρουαρίου για την 108η επέτειο της Απελευθέρωσης της Κόνιτσας είναι οι εξής: •Γενικός σημαιοστολισμός σε όλον τον
Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ήλιου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημοσίων κτιρίων, από τη δύση του
ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της
επομένης. • Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού την 10η ώρα πρωινή.
• Επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία μικρής διάρκειας και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων - Θέση «Αη Γιάννης», μετά το πέρας της Δοξολογίας.
Λόγω των έκτακτων μέτρων οι φετινές εκδηλώσεις θα
γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
και η συμμετοχή αφορά περιορισμένο αριθμό ατόμων για
λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των
υγειονομικών διατάξεων.

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν.ΔΟΣΙΟΥ 7Α
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ενοικιάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο 2021, τουριστική επιχείρηση Camping, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, έκτασης 40 στρεμμάτων, επί της παραλίας, χωρητικότητας 113 θέσεων, με εστιατόριο, Mini market, bar, πισίνα, πλωτή εξέδρα.
Απαραίτητη, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τραπεζική εγγυητική καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην άσκηση
ίδιας δραστηριότητας.
Τέλος απαραίτητη η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του
Συνεταιρισμού.
Πληροφορίες καθημερινά έως 20/02/2021 στα τηλέφωνα 2651
022291, 6945370236 και 6944765421 εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Νικιάνα Λευκάδας οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός σχεδίου, έκτασης 600 τ.μ. Συντελεστής δόμησης 0,8,
χτίζει 487 τ.μ., μέγιστο ύψος 9 m. Πληροφορίες στο τηλ:
6946954151.

ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χωριστεί σε δύο τμήματα 500 τ.μ. έκαστο στην οδό Βυζαντίου στην
Ανατολή συνδεδεμένο με αποχέτευση, και ύδρευση, με σ.δ. 0,6.
Τηλέφωνο: 6974369179, 2651023100

Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 1.588,94 τ.μ. επί της Εθνικής Οδού
Ιωαννίνων – Αθηνών, με πρόσωπο 33 μέτρα σε αυτήν, πλησίον
του φούρνου «ΘΑΝΑΣΗ». Ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Το
οικόπεδο έχει πρόσωπο και στην οδό Αθηνάς, καθώς και σε υπό
διάνοιξη δρόμο, στο πάνω μέρος του. ΣΔ 0,6 και κάλυψη 50%.
Μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα και υποχρεωτική στέγη ύψους 2,7 μ.
και κλίση 50%. Τιμή: 400.000 ευρώ. Τηλέφωνο: 6947263830
ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το καθένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνο: 6946954150

ΜΕ ΛΙΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Τιμήθηκαν και φέτος οι Γυναίκες των Τσεριτσάνων

Μ

ε τον ελάχιστο επιτρεπόμενο από τις ισχύουσες
διατάξεις και τα πρωτόκολλα των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, αριθμό πολιτών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη λιτή εκδήλωση για την απόδοση τιμής στη μνήμη των «Γυναικών των Τσεριτσάνων», στα Τσερίτσανα του Δήμου Δωδώνης.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο
Δήμος Δωδώνης, η Κοινότητα και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Τσεριτσάνων.
Τελέστηκε δοξολογία στη μνήμη
των «αντρισσών» κατά τον Β. Βακάλη γυναικών και κατέθεσαν στεφάνι ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης και ο πρόεδρος
της Κοινότητας Τσεριτσάνων Κωνσταντίνος Παππάς.
Η ιστορική μνήμη αναφέρει πως
τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο
του 1913 οι γυναίκες των Τσεριτσάνων υποστήριξαν τον Ουλαμό
πυροβολικού του Τόμαρου, κουβα-

λώντας κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, τα εξαρτήματα των
πυροβόλων όπλων και κανονιών,
πυρομαχικά και τρόφιμα για τους
στρατιώτες, στα «δυο βουνά» της

Ολύτσικας, για να χτυπηθούν από
εκεί επιτυχώς, οι τουρκικές οχυρές
θέσεις, κατά τον πόλεμο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.

Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από ομογενειακές οργανώσεις
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 έτη από
την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαρτίου στις 15:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η σύνδεση είναι δυνατή
μέσω του συνδέσμου https://zoom.us/j/918 77807797.
Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας με θέμα «Κοιτίδες ελληνικού πολιτισμού και διασπορά» θα εκφωνήσει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπατη μονοκατοικία 142 τ.μ., στο χωριό Χρυσορράχη
του Δήμου Πωγωνίου, μέσα σε ανεξάρτητο οικόπεδο 479 τ.μ.,
σε άριστη κατάσταση, προσήλιο και με εξαιρετική θέα. Πληροφορίες κ. Βαγγέλης, τηλ. 6940981657.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ερειπωμένη οικία σε οικόπεδο 100 τ.μ. στα Λαζαράτα
Λευκάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939088885
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από
τη θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686
Καθηγητής αρχαίων ελληνικών, απόφοιτος του τμήματος κλασσικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα και ειδίκευση στο άγνωστο κείμενο, παραδίδει μαθήματα, κατά προτίμηση στο κέντρο
της πόλεως, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες.
Τηλ. 6906 129990

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2,5άρι για φοιτητές στην οδό Βηλαρά 50. Τηλέφωνο: 2651025767
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο επιπλωμένη, με αυτόνομη θέρμανση και παρκινγκ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945013757
Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσαδήμα 7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870
Πωλείται πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κεντρο με σπάνια διακόσμηση και χρώμα εποχής. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ 6953017595
ώρες 9.00 - 13.00 και 18.00- 20.00. Κύριος Αλέξανδρος.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ VESPA 200 cc μοντέλο ‘90 ιταλική 25.000 χλμ. σε υπεράριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος, ατρακάριστη, με ποδιά από κάτω, 4 ταχύτητες, φυλασσόμενη σε γκαράζ. Τηλέφωνο: 6947690243.
Από κεντρικό φροντιστήριο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Φυσικής,
Πληροφορικής, Οικονομίας), για διδασκαλία σε φοιτητές. Βιογραφικά στο e-mail:foit.mathmata.ioannina@gmail.com.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

£ ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
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Προσοχή στην αποκόλληση επιχρισμάτων από οικοδομές

Λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων και του πρόσφατου παγετού διαπιστώθηκε ότι γίνεται αποκόλληση επιχρισμάτων από πολλές οικοδομές, κυρίως σε αυτές που είναι παλαιότερης κατασκευής, με κίνδυνο να προκληθούν
ατυχήματα σε διερχόμενους πεζούς και οχήματα.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα για την συντήρηση των κτιρίων και την αποκατάσταση των
ζημιών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη από το Πνευματικό Κέντρο

Τ

ο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει τις διαδικτυακές εκδηλώσεις του, που προβάλλονται από το κανάλι του στο
ΥοuTube.

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, στις
21:00, προβάλλεται ένα αφιέρωμα
στον Οδυσσέα Ελύτη.
Μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη ερμηνεύουν η σοπράνο Ειρήνη Δόβα και ο βαρύτονος Αχιλλέας
Φρέστας. Στο πιάνο συνοδεύει η Γεωργία Αναστάση και στο κλαρινέτο και
το σαξόφωνο ο Ελευθέριος Καραγιάννης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια
της ενορχήστρωσης.
Αποσπάσματα από την ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη διαβάζουν ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ και η
Μαρία Στρατσάνη, δρ. Φιλοσοφίας και
πρώην διευθύντρια του Πνευματικού
Κέντρου.

Διαδικτυακά τα μαθήματα
των Πολυτέκνων
Από τον Σύλλογο Πολύτεκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι διαδικτυακά θα γίνονται στο
εξής οι ομιλίες – μαθήματα για την οικογένεια. Το μάθημα του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, στις 20:30.
Το θέμα είναι: Η συμβολή των γονέων στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και ομιλητής θα είναι ο Γρηγόρης Μιχάλης, σύμβουλος ψυχικής Υγείας
– Οικογενειακός Σύμβουλος.Η ομιλία θα μεταδοθεί
απευθείας μέσω zoom.

ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ITV

Ομιλία του Νίκου
Αναστασόπουλου για το Μπιζάνι
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των
εκδηλώσεων λόγου και τέχνης (μουσική, συναυλίες, θέατρο, ομιλίες
κ.ά.), που παρουσιάζονται στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ITV, καλεί το
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 μ.μ. Στην ομιλία: Το Μπιζάνι εσίγησε, τα Ιωάννινα έπεσαν.
Κείμενο, παρουσίαση: Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Car Service

Aρλέτος Ηλίας

Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα
• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

Kιν.: 6932 573455 • E-mail: harletos@yahoo.gr
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ΔΩΔΩΝΗ 26, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ. (26510) 47400 - FAX: 66320
e-mail: info@mitsis.gr - www.mitsis.gr

www.saraliotis.gr

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Σαραλιώτης Γιώργος

Ιωαννίνων 79Α, Ανατολή, Τ.Κ. 45521
Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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Διαδικτυακή Ημερίδα από
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσκαλεί σε Διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα: «Η προστασία των ευάλωτων ομάδων στη διαχείριση των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας - Η συμβολή
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου, από
τις 15:00 έως τις 18:30 και θα περιλαμβάνει την απευθείας
μετάδοση των ομιλιών σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για διαδραστική παρακολούθηση. Στόχος είναι η ψυχική διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της κοινωνικής απομόνωσης, η αναγνώριση και η επιστημονική ερμηνεία των προκλήσεων που προέκυψαν από
την πανδημία, καθώς και η ενημέρωση, οι κατευθύνσεις και η
υιοθέτηση καλών πρακτικών και τεχνικών για την πρόληψή
τους.
Απώτερος σκοπός είναι να αναδειχθεί το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως φορέα προστασίας και υποστήριξης
του πληθυσμού κατά την περίοδο της πανδημίας, για τη διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας, αλλά και της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Αρχών και των Δημοσίων Φορέων, το έργο των
οποίων αφορά άμεσα στη μέριμνα και την ασφάλεια των πολιτών σε περιόδους κοινωνικών κρίσεων, όπως αυτή που βιώνουμε. Οι Εισηγητές θα είναι επιστήμονες και επαγγελματίες,
με εξειδικευμένη δραστηριότητα, κλινικό, εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο, όπως και εμπειρία σε θέματα προστασίας
και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν τη
φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://events.confio.gr/ees-prostasia-eualotwn-omadwn/
έως την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, προκειμένου να τους σταλούν οι σχετικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους, η οποία θα
είναι δωρεάν με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Webinars για τον αυτισμό
και την ανάπτυξη του παιδιού

Τ

ο Ίδρυμα Ωνάση, σε συνέχεια της δράσης «Μια περιήγηση στον κόσμο του αυτισμού κατά τη διάρκεια μιας
πανδημίας» και του ψηφιακού υλικού που έχει δημιουργηθεί και είναι ήδη διαθέσιμο στο onassis.org, διοργανώνει
ένα ακόμη webinar στις 24 Φεβρουαρίου (17:30-19:00), με
τίτλο Κορωνοϊός και διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που
απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται
με την εκπαίδευση και την υγεία παιδιών και εφήβων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, επιλέγοντας τις βασικές θεματικές που θα βοηθήσουν κάθε οικογένεια να ισορροπήσει την
καθημερινότητά της μέσα στις αλλαγές που έχει φέρει ο κορωνοϊός.
Πολλές φορές, γονείς αλλά και επαγγελματίες, που ασχολούνται με παιδιά, καλούνται να μάθουν πρώτοι για να μπορέσουν να εξηγήσουν μετά. Στην περίπτωση παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), αυτή η διαδικασία γίνεται κανόνας, πόσο μάλλον όταν το θέμα είναι πώς μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε στην πανδημία.
H καθημερινότητα της πανδημίας δεν ομαλοποιείται μόνο με
το να μένουμε σπίτι. Η ενημέρωση, η κατανόηση, η δυνατότητα αντιμετώπισης ενός κρούσματος μέσα στην οικογένεια,
τα τεστ, αλλά και τα συμπτώματα του κορωνοϊού αποτελούν
ένα πρώτο βασικό βήμα για να μπορέσουν ενήλικες και παιδιά
να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ζωής μας.
Αν θέλετε κι εσείς να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με
τον οποίο μπορείτε να εξηγήσετε και να καθοδηγήσετε παιδιά
με ΔΑΦ γύρω από τον τρόπο που αλλάζει τη ζωή μας αυτή η
πανδημία, πάρτε μέρος στο νέο webinar, το οποίο με επιστημονικό και συγχρόνως απλό τρόπο θα εξετάσει τις παρακάτω
θεματικές:
- Σημαντικά επιδημιολογικά στοιχεία για τη νόσο COVID-19.
- Ευαισθητοποίηση γονέων και θεραπευτών σχετικά με τη
συμπτωματολογία της COVID-19 και διαφοροποίηση από άλλες
ιώσεις.
- Θετικό κρούσμα στην οικογένεια και αντιμετώπιση: Τι κάνουμε αν ένα μέλος της οικογένειας διαγνωστεί με COVID-19;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πληρ: Ανδρονίκη Παπακοσμά
Ταχ.Δ/νση: Καπλάνη 7
Τηλ: 2651361342
e-mail:apapakosma@ioannina.gr
Ιωάννινα
15 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 11817
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΚΛΑΣΕΩΣ 2026
(αφορά τα αγόρια που
γεννήθηκαν το έτος 2005)
Παρακαλούνται οι γονείς κηδεμόνες των εγγεγραμμένων
στα Μητρώα Αρρένων έτους
2005 του Δήμου Ιωαννιτών
(Δ.Ε.Ιωαννιτών, Δ.Ε Παμβώτιδος, Δ.Ε.Ανατολής, Δ.Ε.Περάματος, Δ.Ε.Μπιζανίου και Δ.Ε.
Νήσου Ιωαννίνων) να υποβάλλουν μέχρι τις 19-3-2021 στο email του Τμήματος Δημοτικής
Κατάστασης του Δήμου μας: dimotologio@ioannina.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με
τα παρακάτω:
1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,
2. Γραμματικές γνώσεις των

τέκνων (π.χ. μαθητής Α΄Λυκείου)
3. Την τάξη από την οποία
αποφοίτησαν τα τέκνα
4. Τηλέφωνο επικοινωνίας
ώστε να καταρτιστούν έγκαιρα
από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες
το έτος 2005 που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το
έτος 2023 στα στρατολογικά
γραφεία στρατευσίμων Κλάσεως 2026, σύμφωνα με το άρθρο 16&1-6 του Ν.2119/93
Υπόδειγμα της υπεύθυνης
δήλωσης βρίσκεται αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας
https://www.ioannina.gr
Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα του ανωτέρω
έτους.
Παρακαλούνται επίσης οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους ενδιαφερόμενους άρρενες που φοιτούν
στο σχολείο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στο τηλέφωνο 2651361342.
Μ.Ε.Δ.
Ο Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
Παναγιώτα Τριαντακωνσταντή

- Ποιες επιλογές τεστ υπάρχουν στη χώρα μας και ποιο ενδείκνυται να κάνουμε ανάλογα με τις συνθήκες; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής.
Συντελεστές είναι:
Ομιλήτρια: Αγγελική Γενά, Κλινική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια
Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιου Αθηνών
Ομιλήτρια: Ξανθή Δεδούκου, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος
Ομιλήτρια: Κατερίνα Δροσινού, Ειδική Παιδαγωγός
Μέλη επιστημονικής ομάδας:Μάρα Μπαρδουνιώτη, Ψυχολόγος, Φαίδρα Ταμπούρογλου, Φιλόλογος
Υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβουλευτικής της Οικογένειας του ΕΚΠΑ
Απευθύνεται σε: Γονείς παιδιών με ΔΑΦ και επαγγελματίες
που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη θεραπεία παιδιών
με ΔΑΦ (17:30-19:00, διάρκεια: 90 λεπτά)
Κόστος: Δωρεάν. E-mail: education@onassis.org, συμμετοχές στη σελίδα https://www.onassis.org.
Το 2o Webinar αφορά τη γονεϊκότητα και την ανάπτυξη του
παιδιού την Τετάρτη 3 Μαρτίου (17:30-19:00).
To πρόγραμμα «Θετική γονεϊκότητα στα πρώτα κρίσιμα χρόνια», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσα από 3 webinars,
έθεσε ως βασικό στόχο την υποστήριξη των γονέων που θέλουν να λειτουργήσουν θετικά στην ανάπτυξη του παιδιού
τους. Η συμμετοχή νέων γονέων ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
ενώ ολόκληρες οι διαδικτυακές συναντήσεις είναι διαθέσιμες
στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube (με περισσότερες από 17.500 προβολές).
Αυτή τη φορά, οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί, καθώς
και όλες οι θεματικές που ανοίχτηκαν από τους συμμετέχοντες
γονείς μέσα στις προηγούμενες συναντήσεις, γίνονται το κεντρικό θέμα του τέταρτου κατά σειρά webinar με τίτλο Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη γονεϊκότητα και την ανάπτυξη του
παιδιού. Από τους πρώτους μήνες ζωής του βρέφους, τις προσδοκίες των γονέων, τις δεξιότητες ανά ηλικία, την επιβράβευση, τη συναισθηματική και την κοινωνική εξέλιξη του κάθε
παιδιού, όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για μια νέα συζήτηση.
Συντελεστές:
Εισηγήτρια: Νένη Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής στην Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ
Σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος: Χριστίνα Παναγιωτάκου (Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), Κορίνα Δευτεραίου (Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
Το πρόγραμμα τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Απευθύνεται σε: Γονείς βρεφών και παιδιών προσχολικής
ηλικίας.
Διάρκεια:
90
λεπτά,
κόστος:
δωρεάν,
e-mail:
education@onassis.org, συμμετοχή, ηλεκτρονική φόρμα στη
σελίδα https://www.onassis.org.

e-ΕΦΚΑ

Πότε θα καταβληθούν
οι συντάξεις του Μαρτίου
Εγκρίθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Μαρτίου. Συγκεκριμένα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η αρ. 49/Συν.5/04-02-2021 απόφαση του ΔΣ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
σύμφωνα με την οποία οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεων
μηνός Μαρτίου 2021 των συνταξιούχων που προέρχονται:
1) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ
τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9, θα καταβληθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη.
2) από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ και ο ΑΜΚΑ
τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8, θα καταβληθούν στις 24 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
3) από τους τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν στις 25
Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη.
4) από το Δημόσιο, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα
καταβληθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Σε λειτουργία εφαρμογή
για κινητά του ΟΑΕΔ
Με τη νέα εφαρμογή ΟAEΔapp,
περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες
είναι πλέον στα χέρια του κάθε πολίτη
Σε λειτουργία θέτει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τη νέα εφαρμογή ΟΑΕΔapp,
όπου οι πολίτες μπορούν να την κατεβάσουν στα κινητά
τους τηλέφωνα και τα tablets.
Με τη νέα εφαρμογή ΟAEΔapp, περισσότερες από 40
ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πλέον στα χέρια του κάθε
πολίτη εύκολα, άμεσα και με ταχύτητα. Εντάσσεται δε
σε μια συνολική στρατηγική του Οργανισμού, που υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο, με στόχο τη σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του με αντίστοιχη μείωση των
επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.
Σε τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης,
ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, στελέχη
του Οργανισμού, καθώς και πολίτες που είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πρώτοι τη νέα εφαρμογή, παρουσιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ευελιξίας και πλοήγησης, που προσφέρει στους
χρήστες της.
Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, «στόχος είναι και
το υπόλοιπο 35% των επισκέψεων στα γραφεία του ΟΑΕΔ
να μπορεί να αποφευχθεί, μέσω της υλοποίησης επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών σταδιακά, μέχρι το 2022».
Επίσης, τόνισε πως:
«- Tα διάσπαρτα call centers θα λειτουργούν με ενιαίο
τρόπο.
- Η τακτική του "κατεβασμένου ή και του σπασμένου
τηλεφώνου" θα τελειώσει και ο πολίτης θα λαμβάνει
απάντηση στο ερώτημα του γρήγορα και έγκυρα.
- Οι ιστοσελίδες των δημόσιων οργανισμών που εποπτεύονται από το υπουργείο μας θα αναβαθμιστούν και
θα γίνουν κόμβοι ενημέρωσης, αλλά και απάντησης ερωτημάτων.
- Θα αξιοποιήσουμε και τα ΚΕΠ, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη που δεν έχει τις ψηφιακές δεξιότητες ή που ζει σε απομακρυσμένες περιοχές όπου
δεν υπάρχουν υποκαταστήματα π.χ. του e-ΕΦΚΑ ή του
OAEΔ.
- Σταδιακά θα "μπαίνουν στο παιχνίδι" και νέες ψηφιακές υπηρεσίες όχι μόνο από τον ΟΑΕΔ, αλλά και από τον
e-ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ και το ίδιο το υπουργείο.
- Η καινοτόμος υπηρεσία myDeskLive, η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω βιντεοκλήσης, θα
επεκταθεί πέραν από τον ΟΑΕΔ και την πολύ πετυχημένη
εκδοχή του myOAEDlive, στον e-ΕΦΚΑ και, γι' αυτό, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Οι υπηρεσίες
Μέσω της νέας εφαρμογής ΟΑΕΔapp, παρέχονται από
σήμερα υπηρεσίες, όπως:
- Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ανανέωση του
δελτίου ανεργίας.
- Αίτηση για επιδοματικές και άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας,
οι επιταγές βιβλίων/θεαμάτων, κτλ.
- Αίτηση σε προγράμματα κατάρτισης, προεργασίας,
πρακτικής άσκησης.
- Ενστάσεις επί απορριπτικών αποφάσεων του Οργανισμού.
- Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, που εκδίδεται άμεσα.
- Διαχείριση και άμεση αποστολή βιογραφικού.
- Αναζήτηση σε διαδραστικό χάρτη πληροφοριών για
τα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ, καθώς και οδηγίες καθοδήγησης για το συγκεκριμένο υποκατάστημα.
- Χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου.
- Ενημερώσεις προς τους πολίτες για περισσότερες
από 80 διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
των ιδιαιτέρως σημαντικών διαστημάτων ανεργίας και
των ημερομηνιών ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Παρεμβάσεις συντήρησης
στα σχολεία της Πρέβεζας
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Εγκρίθηκε από
την ΕΕ η ενίσχυση των ΚΤΕΛ

Η

Τ

η σύμβαση κατασκευής του έργου
επισκευής και συντήρησης σχολείων
Δήμου Πρέβεζας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος και ο ανάδοχος.
Το έργο προϋπολογισμού 201.744,10
ευρώ περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν
στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών
κτιρίων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου Πρέβεζας που παρουσιάζουν προβλήματα και
φθορές, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή.
Η ολοκλήρωση αυτή της σύμβασης αποτελεί ένα πρώτο κομμάτι από την υλοποίηση
της προτεραιότητας που έχει θέσει η νέα Δημοτική Αρχή με την εκλογή της για τη συνεχή
ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε παρεμβάσεις στεγανοποίησης- υγρομόνωσης κτιρίων, ελέγχου
και επιδιορθώσεων κεραμοσκεπών, αποκατάστασης αρμών διαστολής, επιδιορθώσεις
επιχρισμάτων, ελέγχου και αποκατάστασης
ρωγμών αιθουσών διδασκαλίας, χρωματισμών, αντικαταστάσεων ειδών υγιεινής, συ-

ντήρησης κιγκλιδωμάτων, δικτύων ύδρευσης
-αποχέτευσης κλπ.

Και στο 1ο Γυμνάσιο
Ανάμεσα στις εργασίες περιλαμβάνονται
και παρεμβάσεις στο χαρακτηρισμένο ως
μνημείο με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία κτίριο του 1ου Γυμνασίου Πρέβεζας .Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες
αντικατάστασης σε 58 ξύλινα κουφώματα
(μαζί με κάσσες, υαλοπίνακες κλπ), θα συντηρηθεί η στέγη, θα τοποθετηθούν υδροροοές, θα γίνει μόνωση στεγανοποίησης
γυμναστηρίου, συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κλπ.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ δήλωσε: «Η θέληση και ο σχεδιασμός έγινε πράξη και ξεκινούμε το έργο που αναβαθμίζει σημαντικά
όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που
καλύπτουν ανάγκες και κενά που έχουν καταγραφεί επιμελώς από τις τεχνικές μας υπηρεσίες, αναγάγωντας τα σχολεία μας ακόμα
πιο λειτουργικά και πιο ασφαλή».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ύψους 19,8 εκατ.ευρώ
για τη στήριξη των εταιρειών λεωφορείων ΚΤΕΛ που παρέχουν τακτικά τοπικά και
υπεραστικά δρομολόγια εντός της ελληνικής
επικράτειας, στο πλαίσιο της πανδημίας του
κορωνοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του
προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τα ΚΤΕΛ και οι ανώνυμες εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ («εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ»)
έχουν αποκλειστικό δικαίωμα παροχής τακτικών δρομολογίων λεωφορείων, τοπικών/αστικών (σε αστικές περιοχές επαρχιακών πόλεων)
και υπεραστικών (διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών) εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι εταιρείες λεωφορείων ΚΤΕΛ αποτελούν είδος εταιρείας που έχει συσταθεί βάσει
του εθνικού δικαίου και μπορούν να λειτουργούν με το νομικό καθεστώς της ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.) ή και όχι. Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 34 εταιρείες αστικών και
62 εταιρείες υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη
θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.
Στόχος του καθεστώτος είναι να μετριαστούν
οι αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εταιρείες λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση
για την ανάσχεση της διασποράς του ιού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη: i) δεν
θα ξεπεράσει το 1,8 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία
και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο
και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα
με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της
ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα
δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.61573
στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’
ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα
απορρήτου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Τα δύο βιβλία
του

ΚΩΣΤΑ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δικηγόρου

Πρόσβαση για τους λογιστές
στις δημόσιες υπηρεσίες
Τ

ην άμεση μέριμνα της Πολιτείας για πρόσβαση των λογιστών - φοροτεχνικών στις
δημόσιες υπηρεσίες, όταν απαιτείται, ζητά ο
πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Με επιστολή του προς τους υπουργούς
Εσωτερικών και Εργασίας, τον υφυπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ο κ.
Κόλλιας επικαλείται την εγκύκλιο 2343/8-22021 του υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει ότι «οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις
δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα
πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων.
Σε περιπτώσεις δε, που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού, θα εξυπηρετούνται μόνο
εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός
της Υπηρεσίας».
Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΟΕΕ, «στη συγκεκριμένη εγκύκλιο
δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τους λογι-

στές - φοροτεχνικούς, τους επιστήμονες οι
οποίοι κατόρθωσαν να υλοποιήσουν μέσω
της δικής τους υπερπροσπάθειας όλα τα μέτρα που αποφάσισε η Πολιτεία, βοηθώντας
έτσι τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
όλης της χώρας. Λόγω της πανδημίας και της
συνεχούς θεσμοθέτησης νέων μέτρων για
την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών, είναι επιτακτική ανάγκη
η επικοινωνία και σε πολλές περιπτώσεις η
μετάβασή τους στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (ΔΟΥ, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ
κ.α.)».
Ο κ. Κόλλιας σημειώνει, ακόμη, ότι βασικός
κανόνας για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος είναι να διασφαλίζεται η
απαιτούμενη απόσταση και να μην υπάρχει
συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.
«Είναι ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί, προκειμένου οι λογιστές - φοροτεχνικοί να διεκπεραιώσουν απρόσκοπτα και
αποτελεσματικά τις αυξανόμενες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων», καταλήγει.

Τα Ευθυμογραφήματά μου
Τα αστεία και ξεκαρδιστικά ευθυμογραφήματα
Κυκλοφορούν με 130 ιστορίες,
Ευθυμογραφήματα που τα έχουμε ανάγκη
για να ζούμε καλύτερα
Ο συγγραφέας, κάθε βδομάδα γράφει και ένα ευθυμογράφημα,
για να κάνει όσους και όσες το διαβάσουν, να γελάσουν.
Γιατί πιστεύει σε έναν καλύτερο κόσμο
και προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα με αισιοδοξία.
Θεωρεί, πως η συγγραφή και η ανάγνωση των «Ευθυμογραφημάτων»
μας αφήνει περιθώρια να ονειρευτούμε ένα καλύτερο αύριο,
ζώντας καλά το σήμερα, σκεπτόμενοι το χθες
και εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή:
Το αύριο του χθες είναι το σήμερα

Μπορείτε να βρείτε τα δύο βιβλία:
- στα τηλέφωνα 2651071447 και 6977586522
- στο e-mail: vasilioudikigoros@gmail.com
- στο βιβλιοπωλείο «Ο Αναγνώστης» (οδός Πυρσινέλλα 11, Ιωαννινα)
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ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακτινοδιαγνώστης
ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
Κ. Φρόντζου 1
Τηλέφωνο γραφείου: 26510 26871

ΑΡΕΤΗ Γ.ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Εξειδικευθείσα στην Παιδιατρική
Ακτινολογία στο Παν/κό Νοσοκομείο
Αrmand Trousseau Παρίσι,
πρ. Επ. Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΠΠΝΙ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
• ΥΠΕΡΗΧΟΙ (εγκεφάλου, ισχίων, τραχήλου,
μαλακών μορίων, κοιλίας ) Triplex αγγείων ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΕΣ VUS
Δαγκλή 5 (3ος όροφος) (πριν την Αγροτική τράπεζα)
Ιωάννινα - Τηλ&Fax: 2651022911 Κιν: 6972698154
Δέχεται καθημερινά 9:30-13:30
Απογεύματα: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18:00-21:00
www.charisiadi.gr email: info@charisiadi.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ,
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ,
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
• Μ.Ο.Π - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30π.μ. - 9.00
μ.μ. - Σάββατο: 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
Ιωάννινα - Δαγκή 7, Τ.Κ. 45444
ΤΗΛ: 26510 - 23 614, 26510 23 615
FAX: 26510 - 20614
e-mail: info-ioa@epirusdiagnosis.gr• www. epirusdiagnosis.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΙΟΚΑΣΤΗ
ΓΚΟΓΚΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Triplex αγγείων • Ελαστογραφία
• Υπερηχογράφημα κοιλίας, θυρεοειδούς, τραχήλου, μαλακών
μορίων, οσχέου, μαστού, βρεφών-παίδων
• FNA θυρεοειδούς αδένα • Υπερηχογράφημα κατ’ οίκον
• Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών
Δ/νση: Μιχ.Αγγέλου 48 (έναντι 4ου Γυμνασίου), ισόγειο
Τηλ. Ιατρείου: 2651607434, κινητό: 6944772708
Email: iokastigko@gmail.com
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή πρωί 08.30-13.30,
Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα 17.30-19.30 και
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα κατόπιν ραντεβού.
Δευτέρα πρωί 09.30-13.30 ιατρείο
στην Κόνιτσα (Πλατεία)- τηλ 2655024418

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221
Δέχεται: Δευτ. – Παρ. 9.00-13.00
Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

Δαγκλή 1 κτίριο β, Ιωάννινα
Τηλ. 2651301180
Κιν. 6944294967
euri.chelas@gmail. com

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός
Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΔΟΜΠΟΛΗ 25
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: ΔΕΥΤ – ΠΑΡ :7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX : 26510-40584
e-mail : doboli@aimodiagnosi-ioa.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

Εργαστήριο νευροωτολογίας
Διερεύνηση Δυσκαταποσίας
Iατρείο: Δωδώνης 10 & Kαλιάφα 1α
Δέχεται με ραντεβού
Tηλ: 26510-49006, Κιν: 6936349006
E-mail: vgolas@otenet.gr - www.egolas.gr
facebook: Evangelos Golas, Γκόλας Βαγ.

Γαστρεντερολόγος

Λ. Σταύρου Νιάρχου, Ιωάννινα
Τ.: 26513 12479, Κ.: 6955 051683, 6972 355481
Email: info@physiokids.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ : ΔΕΥΤ – ΠΑΡ: 7:30 π.μ -14:00 μ.μ
& 18:00 – 21:00μ.μ ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 μ.μ – 13:00 μ.μ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / FAX: 26510-70800
e-mail :info@aimodiagnosi-ioa.gr

Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

Λογοθεραπευτής

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Μικροβιολόγος

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος

Κωνσταντίνος Ελ. Κάτσενος

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Μετεκπαιδευθείς στην Ωρλ Κλινική του Παιδιατρικού
Παν/κού Νοσοκομείου Armand - Trousseau, Παρίσι
Πλατεία Πάργης & Σμύρνης 2
(2ος όροφος) 45332 Ιωάννινα
www.katsenos.gr
Τηλ. & Fax: 26510 30006Κιν.: 6944
474555
e-mail: info@katsenos.gr

ΜΠΑΚΑΛΗΣ N. ΧΡΗΣΤΟΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δωδώνης 24 Ιωάννινα
Δέχεται: Δευτ.-Παρ. 8.30-2 μ.μ. και 6-8 μ.μ. εκτός
Τετάρτης απόγευμα
Τηλ: Ιατρείου: 26510 47477
οικίας: 26510 43883

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ειδικός Ορθοδοντικός

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα
Τηλέφωνο & fax: 2651306070,
Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα
Τηλέφωνο & fax: 2682089094

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ

http://www.epirus-orthodontics.gr • email:
info@epirus-orthodontics.gr

Χειρούργος Ορθοπαιδικός
28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ
Ψυχίατρος

Χρ. Πάτση 2, (Πλατ.Πάργης), 1ος Όροφος
Δέχεται με ραντεβού. Τηλ : 26510 29444,
Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ
ΓPYΠAIOY XPIΣTOΔOYΛA
Ενδοκρινολόγος
28ης Oκτωβρίου 36
Δέχεται: Τρίτη-Παρ. 10:00-13:00
Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη 18:00 - 21:00
Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού
Tηλ: 2651036060 - 6932736306

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος
Ν. Παπαδοπούλου 8
Δέχεται: Δευτ.–Παρ. 9.00-16.00 με ραντεβού
Τηλ. 26510 73350

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος
Ώρες λειτουργίας ιατρείου
Καθημερινά 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30
Παπάζογλου 16, 45444, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 34234 Κιν.: 6976680725

• www.lekkos.gr • Email.: info@lekkos.gr

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

αθλητισμός
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Υποθήκη πρόκρισης με μαθήματα ποδοσφαίρου
Μ

ε εμφάνιση ανάλογη με τη χθεσινή, σε όποιο γήπεδο κι αν θελήσει η ΕΠΟ να αγωνιστεί ο ΠΑΣ,
μπορεί να φτάσει ψηλά και στο κύπελλο.
Η ομάδα του Γιαννίκη, παραδίδοντας μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου κατατρόπωσε αγωνιστικά τον Παναθηναϊκό
που προηγήθηκε με την έναρξη του
αγώνα, ανέτρεψε το 0-1 στη συνέχεια και
έφτασε δίκαια και πεντακάθαρα σε ένα
σκορ πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Όπως και πριν από 10 ημέρες στο ίδιο
γήπεδο, με τον Παναιτωλικό, έτσι ακριβώς
και χθες, ο ΠΑΣ ανέτρεψε το σε βάρος του
σκορ, με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά στο β’ ημίχρονο, που έπαιξε μονότερμα τον Παναθηναϊκό, που μάλλον θα
πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος που δεν
γνώρισε βαρύτερη ήττα.
Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, υπάρχει και ο συμβολισμός αλλά και η ηθική
διάσταση της επικράτησης του ΠΑΣ, και
αυτό φάνηκε και στο πάθος των παικτών,
αλλά και στον τρόπο που πανηγύρισαν τα
γκολ και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Γιάννης
Κάργας που πέτυχε το δεύτερο γκολ, πανηγύρισε με τον τρόπο που όλοι ήθελαν να
δουν στα Γιάννενα, αφιερώνοντας το γκολ
στην πόλη, δείχνοντας με τα χέρια του το
έμβλημα του ΠΑΣ.
Όσο για τον Παναθηναϊκό και τα τερτίπια με την ΕΠΟ, μπορεί από σήμερα κιόλας να ξεκινήσει την προσπάθειά του, να
διαμορφώσει ιδιαίτερες συνθήκες για τη
ρεβάνς, που θα τον εξυπηρετούν…
Η πρόκριση στα ημιτελικά προφανώς
και δεν κρίθηκε, αλλά ο ΠΑΣ απέκτησε
προβάδισμα και θα αγωνιστεί στη Λεωφόρο (σ.σ ή όπου αλλού θέλουν) για να
υπερασπιστεί το σκορ του πρώτου αγώνα.
Προς το παρόν πάντως, εκείνο που προέχει, είναι το παιχνίδι της Κυριακής με τον
ΟΦΗ στους «Ζωσιμάδες», όπου οι Γιαννιώτες θέλουν τη νίκη, που θα είναι μόλις
η δεύτερη εντός έδρας στο πρωτάθλημα.

Δεν το έβαλε κάτω
από την αρχή
Το παιχνίδι «στράβωσε» για τον ΠΑΣ
στην αρχή, όταν μόλις στο 2’ ο Μακέντα
αξιοποίησε ένα λάθος της άμυνας και
έκανε το 0-1. Με τη σέντρα ο ΠΑΣ έχασε
μεγάλη ευκαιρία με τον Λέο να ισοφαρίσει. Αυτό έγινε στο 21’ με εντυπωσιακό
γκολ του Παμλίδη με σουτ από τα 25 μέτρα που δεν κατάφερε να διώξει ο Ξενόπουλος.
Το διάστημα 15’- 35’ο ΠΑΣ ήταν καλύτερος και δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά δεν έφτασε σε δεύτερο
γκολ. Στον αντίποδα ο ΠΑΟ έχασε τρομερή ευκαιρία στο 41’ με το φάουλ του
Χατζηγιοβάννη στη συμβολή των δοκών
του Λοντίγκιν.
Ο ΠΑΣ της επανάληψης όμως ήταν απολαυστικός, έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο,
πίεζε ψηλά, έκλεβε μπάλες, δημιουργούσε
ευκαιρίες και σε μία από αυτές στο 67’ ο
Κάργας πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους στο
κόρνερ του Καρτάλη και έκανε το 2-1.
Οι «πράσινοι» ήθελαν, αλλά δε μπορούσαν και επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ ερμηνείας με Καρλίτος και Αϊτόρ, να κάνουν
μακροβούτια στην περιοχή για να κερδί-

σουν πέναλτι.
Αν οι Λιάσος και Νάουμετς ήταν λίγο πιο
προσεκτικοί στην τελική πάσα στις δύο μοναδικές ευκαιρίες που δημιούργησαν προς
το τέλος του αγώνα, θα μιλούσαμε από
χθες για εξασφαλισμένη πρόκριση.
Από τον ΠΑΣ, δεν υστέρησε κανείς, επομένως θα είναι άδικο αν αναζητήσει κάποιος διακριθέντες.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης):
Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε,
Πίρσμαν, Παμλίδης (89’ Νάουμετς), Ντομίνγκεζ, Κάστρο, Ελευθεριάδης, Λεό (82’
Μιλιντσεάνου), Καρτάλης.
Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Ξενόπουλος, Σάντσες (84’ Τζαβίδας), Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος (70’ Αθανασακόπουλος),
Νιάς, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (79’ Καμπετσής), Μακέντα (70’ Καρλίτος), Χατζηγιοβάνης (70’ Ενγκμπακοτό).

Αργ. Γιαννίκης: «Είναι
ένα βήμα, θέλουμε
και το δεύτερο»
Ο Αργ. Γιαννίκης δήλωσε μετά το τέλος
του αγώνα:
«Πιστεύω ήταν δίκαιη νίκη. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο λεπτό που δεν είχαμε μπει
ακόμη στο παιχνίδι κάναμε μια πολύ καλή
εμφάνιση. Αντιδράσαμε πολύ καλά και
ανατρέψαμε το σκορ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, είχε αήττητο νομίζω
οκτώ παιχνίδια, κέρδισε και τον Ολυμπιακό, αλλά εμείς βγάλαμε τις ευκαιρίες
και αυτό είναι το σημαντικό Αυτό είναι το
παιχνίδι μας από την αρχή της σεζόν. Είχαμε την απραξία επτά μηνών, αλλά καμία νίκη δεν είναι τυχαία. Είχαμε και δυσκολίες λόγω καιρικών συνθηκών στα
Γιάννενα.
Είναι ένα βήμα, θέλουμε να κάνουμε και

το δεύτερο. Κοιτάμε στα μάτια κάθε αντίπαλο και προσπαθούμε για το καλύτερο.
Ωριμάζουμε συνεχώς, με κάθε παιχνίδι
και με κάθε αντίπαλο. Μας ενδιαφέρει το
κάθε ματς ξεχωριστά. Τελείωσε ο Παναθηναϊκός και κοιτάμε τον ΟΦΗ που έρχεται.

Μπόλονι:
«Δεν είχαμε τίποτε…»
Απογοητευμένος ο Λ. Μπόλονι, ανα-

γνώρισε ότι ο ΠΑΣ επικράτησε δίκαια.
«Ήταν ένας αγώνας που κέρδισε ο αντίπαλος και συγχαρητήρια, σήμερα δείξαμε
αρνητικά στοιχεία από ό,τι συνήθως. Δεν
είχαμε ζωντάνια, τεχνική, τίποτα σήμερα.
Ο αντίπαλος έπαιξε το ίδιο σύστημα με
εμάς αλλά είχε ζωντάνια στο κέντρο του
γηπέδου, σήμερα ξεπεραστήκαμε αρκετά.
Θα είναι δύσκολος ένας αγώνας, θα κάνουμε τα πάντα και θα είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε την ανατροπή».
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Ο «πόλεμος» δεν παράγει
πια αποτελέσματα
Έ

να από τα πιο δύσκολα εμπόδια στην κατανόηση του
προβλήματος της πανδημίας, είναι η αδυναμία να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση για το τι συνέβη,
ένας μόνο κανόνας για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί,
ούτε μια «χρυσή» λύση για όλα. Και το ότι δεν το κατανοούμε
αυτό το στοιχειώδες για ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο
πρόβλημα, προκύπτει από μία κατάσταση διαρκούς μάχης και
αντιπαλότητας όλων εναντίον όλων και για όλα.

Δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε και
την κούραση πια των πολιτών, όλων
μας, από μία κατάσταση μετέωρης
αντιπαράθεσης, ενός «πολέμου»
εξουσίας, για τις πολιτικές πανδημίας
που πλέον δεν παράγει αποτελέσματα
Από ένα σημείο και πέρα ήταν αναμενόμενο, σχεδόν εύλογο, ότι θα καταλήγαμε σε κατάσταση πολεμικής έντασης,
ακριβώς γιατί ένα μέρος των συνεπειών καταστρέφει την κοινωνική και οικονομική ζωή σαν να έπεσε μια βόμβα πάνω
από τα κεφάλια μας. Ας μην υποτιμούμε το βαθύ σοκ με το
οποίο υποδέχτηκαν οι άνθρωποι τον ιό και την επέκταση της
πανδημίας.
Από την άλλη, είναι τόσο σφοδρό το κύμα των μεταβολών
που επήλθαν σε όλα τα επίπεδα, που διατάραξε όλες σχεδόν
τις βεβαιότητες που είχαμε ως και χτες, που τάραξε κάθε έννοια στάσιμου ύδατος και στέρεας γης. Είναι σαν να πέφτουμε σε ένα βαθύ κενό.

Παλιά λέγαμε
ότι η φύση «κοιμάται»
κάτω από το χιόνι

Τα «αργά» κείμενα
Α

ν θέλεις να κερδίσεις χρόνο ανάγνωσης μπορείς να προτιμήσεις ένα βιβλίο πολλών σελίδων, ένα μυθιστόρημα πάνω από 700 σελίδες, μπορεί και χίλιες. Άλλοι θα το διαβάσουν σε ένα μήνα, άλλοι σε έξι μήνες, αλλά είναι εγγυημένη η συντροφιά τους.
Οι μακρές αφηγήσεις όμως δεν είναι της μόδας πια. Τώρα όλα είναι σύντομα, μικρά, ολιγοσέλιδα, ούτε καν μία σελίδα. Αν δει κάποιος ότι ένα κείμενο συνεχίζεται και σε άλλη σελίδα το παρατάει. Όλα κινούνται στο πεδίο που δημιουργεί η αισθητική μίας ανάρτησης.
Λέμε διάβασα κάτι και εννοούμε έναν τίτλο και μία εισαγωγή το πολύ.

Η στάση των περισσότερων όμως δεν ήταν άναρχη, ούτε
παράλογη. Ζήσαμε το θαύμα της αλληλεγγύης πολλές φορές, είδαμε πώς και πόσο υπομένει ο πολύς κόσμος και τα
μέτρα περιορισμού και τον φόβο της νόσησης. Είδαμε πόση
δουλειά έριξαν και ρίχνουν όσοι κλήθηκαν από το καθήκον
να εργαστούν για να αντιμετωπίσουν τη νόσο.
Αυτό που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε όμως σε μεγάλο βαθμό ώστε να μας φανεί και καθοριστικά χρήσιμο, είναι να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να φτιάξουμε
ένα κανονιστικό πλαίσιο, να ιεραρχήσουμε ευθύνες και καθήκοντα.
Είδαμε τους πολιτικούς της κεντρικής εξουσίας να εισέρχονται σε θέματα ειδικών, βλέπουμε όμως και ειδικούς να
φλερτάρουν με επικοινωνιακές πολιτικές και να αρέσκονται
στη γοητεία της τηλεοπτικής εξουσίας. Όπως βλέπουμε και
μία μάχη χαρακωμάτων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για
το ποιος έχει την καλύτερη πολιτική για την επίλυση των
προβλημάτων.
Χωρίς να παραγνωρίζουμε παθογένειες και αδυναμίες ή
και ευθύνες (όπως πχ ότι δεν ομολόγησαν τον Νοέμβριο οι
εμπλεκόμενοι ότι δεν μπορούσαν να στηρίξουν την παραγωγή πολλών εμβολίων), πολλές από τις οποίες έχουμε σχολιάσει επαρκώς και συχνά, δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε και την κούραση πια των πολιτών, όλων μας, από μία
κατάσταση μετέωρης αντιπαράθεσης, ενός «πολέμου» εξουσίας, για τις πολιτικές πανδημίας που πλέον δεν παράγει
αποτελέσματα. Πλέον το ζητούμενο είναι εμβόλια και φάρμακα, ώστε να ανοίξουν οι κοινωνίες και να βγούμε με ασφάλεια από τα σπίτια μας. Εκεί πρέπει πια να επικεντρώσουμε.

Για αυτό και η δημοσιογραφία πια δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο. Δύσκολα ο αναγνώστης θα βρει χρόνο ή θα έχει διάθεση να διαβάσει μία ολόκληρη σελίδα. Τα κείμενα πάνω
από 500 λέξεις θεωρούνται μεγάλα, οι εφημερίδες προσαρμόζουν την έντυπη έκδοσή τους
στην ηλεκτρονική, τόσο σε ύφος όσο και σε περιεχόμενο.
Υπάρχει ακόμα και ένα κίνημα ανάδρασης, της «αργής δημοσιογραφίας» που θέλει μεγάλα
κείμενα, χιλιάδων λέξεων, να διαβάζονται σε μακρύ χρόνο. Υπάρχει όμως αυτός ο χρόνος;
Κατά τη γνώμη μου ναι, μπορούμε να τον βρούμε. Φτάνει όμως να αποφασίσουμε ότι τον
χρειαζόμαστε. Θέλουμε να μάθουμε κάτι που θα επηρεάσει τη ζωή μας; Τότε χρειάζεται να
βρούμε και χρόνο και μεγάλα κείμενα.

ΓΙΑΤΡΟΙ. Παρά την κούραση πολλών μηνών
τώρα, οι γιατροί της
πόλης είναι στην
πρώτη γραμμή και
φροντίζουν τους ασθενείς τους. Γιατί δεν υπάρχει μόνο η πανδημία, αλλά
υπάρχουν πολλές ακόμα ασθένεις και πολλοί ασθενείς που έχουν ανάγκη τους γιατρούς αυτήν την περίοδο.

+

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε: Θα κάνουμε συμψηφισμούς νεκρών ή όχι; Θα συνεχίσουμε να συγκρίνουμε τι έγινε
στο Μάτι, στην πανδημία, στην
κακοκαιρία. Ή θα εξαρτάται από το
αν γινόμαστε υπουργοί στην εκάστοτε κυβέρνηση; Από εδώ λέμε, να
μην το κάνουμε ποτέ και σε καμία περίπτωση... Κανένας συμψηφισμός ζωών δεν είναι επιτρεπτός στο πολιτικό παιχνίδι.
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