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Μ
ε ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια, «πέτυχε» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που
με απόφασή της, που αναρτήθηκε στη «διαύγεια», απέρριψε ταυτόχρονα
τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί για την απόφαση του Συνδέσμου Απο-

βλήτων για τη δημοπράτηση της λειτουργίας των ΣΜΑ, όπως όμως και την εν
λόγω απόφαση του Συνδέσμου. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Αποκεντρωμένης δημιουργεί νέα δεδομένα
στο σίριαλ της διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικότερα σε σχέση με τη λει-
τουργία των ΣΜΑ στην Ήπειρο και τη μεταφορά του υπολείμματος στους ΧΥΤΥ,
υποχρεώνοντας, εκτός απροόπτου τη διοίκηση του Συνδέσμου, να επαναφέρει
την πρόταση, με σαφώς διαφορετικούς όρους και περιεχόμενο.
Το αν σε αυτούς θα περιληφθούν οι προτάσεις της περιφέρειας Ηπείρου, όπως
αυτές διατυπώθηκαν εκ νέου στη συνεδρίαση του περιφ. συμβουλίου τη Δευ-
τέρα από τον Αλ. Καχριμάνη για εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ και για
μικρότερο χρόνο διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο από τα 10 έτη, θα φα-
νεί στην πορεία.

» 3

Αλλαγή δεδομένων
στη διαχείριση των απορριμμάτων

13 παιχνίδια από την αρχή του έτους έδωσε 
ο ΠΑΣ σε πρωτάθλημα και κύπελλο

Απέκτησε ρυθμό από τα συνεχή παιχνίδια
» 15

Αύξηση των εξαγωγών
καταγράφει η Ήπειρος

» 8

Αύξηση των εξαγωγών και διατήρηση ενός θετικού, αυξητικού προ-
σήμου καταγράφει η Ήπειρος τα τελευταία χρόνια, κάτι που δείχνει
και έναν διαφορετικό αναπτυξιακό δρόμο για την οικονομία της πε-
ριοχής.

Οριακή η λειτουργία του 
νοσοκομείου Χατζηκώστα

Οριακή πλέον είναι η λειτουργία του νοσοκο-
μείου Χατζηκώστα, λόγω των κρουσμάτων σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που πα-
ρατηρούνται πλέον για τρίτη συνεχόμενη
εβδομάδα και φυσικά λόγω της καραντίνας
στην οποία έχουν τεθεί πολλοί συνάδελφοί
τους.
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Μία οφειλόμενη 
ιστορική αποκατάσταση

Την επιστολή του Κων. Φωτόπουλου προς τον
δήμαρχο της πόλης των Ιωαννίνων Φ. Φίλιο το
1987 με την οποία ζητά την ιστορική αποκα-
τάσταση της επωνυμίας της οδού «Νικ. Παπα-
δοπούλου» στην προηγούμενη επωνυμία της
που ήταν «Νικ. Εφέντη» ή σε «Νικ. Μιζαντζή»,
όπως και το πραγματικό όνομα ενός ήρωα της
περιόδου πριν και κατά τη διάρκεια της Απε-
λευθέρωσης της πόλης, παρουσιάζει σήμερα
η «Ε». » 13

Οι προσλήψεις 
υπολείπονται των αναγκών

Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης στα
νοσοκομεία της χώρας η χθεσινή, με πρω-
τοβουλία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων,
με συμβολικές στάσεις εργασίας να πραγ-
ματοποιούνται και στα νοσοκομεία των Ιω-
αννίνων.
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Να ανοίξει η συζήτηση 
για τις αθλητικές υποδομές

» 3

Έξαρση των κρουσμάτων 
σε όλη τη χώρα

» 9

Η δημοσιονομική χαλάρωση 
πρέπει να συνεχισθεί

» 6
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ: 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 

τηλ. 2651099111, 
εξωτερικά ιατρεία 

(ραντεβού): 26510 99504, -505
Εφημερεύει τις μονές

ημέρες του μήνα 

"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": 
Λ. Μακρυγιάννη, 

τηλ. 26513 66 111 - 66881-2
Εφημερεύει τις ζυγές 

ημέρες του μήνα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Διαφημίσεων-Συνδρομών-Λογιστηρίου 

26510 32091
Δημοσιογραφικό τμήμα 

26510 76655, 26510 23657
FAX: 26510 31887

e-mail: ele@ele.gr web site: www.ele.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
TK: 45444, IΩANNINA

IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH: 

Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Οι Υγειονομικοί από την αρχή της πανδημίας
έχουν θέσει με συνέπεια μια σειρά από 
αιτήματα για την ενίσχυση της Δημόσιας
Υγείας, τα οποία θα έπρεπε να βρουν 
περισσότερο χώρο υποδοχής 
από την Πολιτεία 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας

Από τον Μάρτιο μέσω του gov.gr θέλουμε να επιτρέψουμε
την απομακρυσμένη πρόσβαση στους επαγγελματίες στα
ψηφιοποιημένα στοιχεία του Κτηματολογίου, δηλαδή ό,τι
κάνει σήμερα ένας δικηγόρος όταν πηγαίνει σε ένα γρα-
φείο Κτηματολογίου, θα γίνεται πλέον από το γραφείο του
χωρίς ταλαιπωρία, συνωστισμό. Κι αντίστοιχα δικαστικοί
επιμελητές, συμβολαιογράφοι θα έχουν απομακρυσμένη
πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν σχέση με την δική τους
δραστηριότητα.

Α. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, 
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑ’ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 186
ΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 33
ΚΥΡΟΥΣΗ ΦΑΝΗ
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 27 & ΡΙΖΑΡΗ (ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ)

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 19 - ΚΑΡΔΑΜΗΤΣΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Φεβρουάριος

2021

07:04

Τετάρτη

24

Α’ και Β’ Εύρεσης 

Τιμίας Κεφαλής 

Προδρόμου

18:13

ο καιρός....

Για την Τετάρτη και Πέμπτη αναμένεται
ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ΒΑ, μέτριοι. 
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 20
βαθμούς Κελσίου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία:…        199
Δασοπυρόσβεση... 191
ΕΜΑΚ: ... 57880
Νοσ/μείο «Χατζηκώστα»...      66111
Παν/κο Νοσοκομείο:…           99111
ΕΚΑΒ:… 166
Κέντρο  
Δηλητηριάσεων:…      210- 7793777
Βλάβες ΔΕΗ:… 1050
ΔΕΥΑΙ:… 54500
ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ      6949054500
ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟΧ.            6944000195
Αστυνομία
Άμεση δράση:… 100

Τμ. Τάξης:… 65934
Τμ. Ασφάλειας:… 65977
Τμ. Τροχαίας:… 65994
Τουριστική Αστυνομία:...         65922
Αστυνομικός 
της Γειτονιάς 23111
Εισαγγελέας 
πρωτοδικών:… 88880
ΚΕΠ:... 36668
Στρατολογία:… 46720
EXPRESS SERVICE…                  1154
INTERAMERICAN… 1158
ΙΝ.ΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ… 65168
Πανεπιστήμιο: 07446

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ
0 0 1 2 0 1
21 20 20 19 18 15



Τ
ην ευκαιρία για μία πρώτη, πρόχειρη μεν και επιδερμική,
αλλά ενδιαφέρουσα, συζήτηση για το μέλλον των αθλη-
τικών υποδομών και εγκαταστάσεων στα Ιωάννινα έδωσε

η συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο και η αποδοχή από
το Σώμα της πρότασης για την οριστική τακτοποίηση της εκ-
κρεμότητας που υπήρχε από το παρελθόν με την αγορά του
ακινήτου στο οποίο λειτουργεί το Νέο Κλειστό Γυμναστήριο
στο Πανηπειρωτικό. 

Το περιφ. συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αγορά του ακι-
νήτου επί του οποίου κατασκευάστηκε το Νέο Κλειστό, στο
χώρο που επρόκειτο να αναγερθεί και να λειτουργήσει η αί-
θουσα βαρέων αθλημάτων και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση
στον περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμβολαίου.  

Η αγορά του ακινήτου έχει το συμβολικό αντίτιμο των 10.000
ευρώ, επί της ουσίας όμως όπως ανέφεραν ο εκτελεστικός
γραμματέας της περιφέρειας Δημ. Σιώλος, αλλά και ο αντιπερι-
φερειάρχης Β. Γοργόλης είναι μία απόφαση, που βάζει τέλος σε
μία πολυετή δύσκολη σε γραφειοκρατικό επίπεδο, διαδικασία.

Οι αθλητικές υποδομές
Εκτός από το τυπικό σκέλος όμως, στη συνεδρίαση έγινε και

συζήτηση γενικότερα για τις αθλητικές υποδομές στην περιοχή,
με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και την δέσμευση
που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, να παραχωρήσει το Κλειστό ξι-
φασκίας από τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού στα Ιωάννινα. 

Ο Γ. Ζάψας τόνισε, ότι είναι κατάλληλη η στιγμή, να ανοίξει
γενικότερα η συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές και ενόψει
της εγκατάστασης του κλειστού από το Ελληνικό, αλλά και
επειδή οι ανάγκες της περιοχής έχουν αυξηθεί πολύ και θα πρέ-
πει να γίνει ένας αναλυτικός σχεδιασμός που δε θα σταματήσει
μόνο στο συγκεκριμένο κλειστό.

Ο Αλ. Καχριμάνης ανέφερε, ότι το νέο κλειστό θα μεταφερ-
θεί στα Ιωάννινα μετά τον Ιούλιο, όταν και θα πραγματοποιη-
θούν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων στο Ελληνικό. Ο
αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης σημείωσε από την πλευρά του,
πως θα είναι χρήσιμη μία ανοιχτή συζήτηση για τις αθλητικές
υποδομές στην περιοχή, όχι όμως μόνο στο επίπεδο των αριθ-
μού αυτών που υπάρχουν και εκείνων, που ίσως λειτουργήσουν,
αλλά και στο ποιος θα είναι ο διαχειριστής των εγκαταστάσεων.

� � � 
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Να ανοίξει η συζήτηση για τις αθλητικές υποδομές
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Αλλαγή δεδομένων στη 
διαχείριση των απορριμμάτων

Μ
ε ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια, «πέ-
τυχε» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
που με απόφασή της, που αναρτή-

θηκε στη «διαύγεια», απέρριψε ταυτόχρονα
τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί για την
απόφαση του Συνδέσμου Αποβλήτων για τη
δημοπράτηση της λειτουργίας των ΣΜΑ,
όπως όμως και την εν λόγω απόφαση του
Συνδέσμου. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Απο-
κεντρωμένης δημιουργεί νέα δεδομένα στο
σίριαλ της διαχείρισης των απορριμμάτων και
ειδικότερα σε σχέση με τη λειτουργία των
ΣΜΑ στην Ήπειρο και τη μεταφορά του υπο-
λείμματος στους ΧΥΤΥ, υποχρεώνοντας,
εκτός απροόπτου τη διοίκηση του Συνδέ-
σμου, να επαναφέρει την πρόταση, με σα-
φώς διαφορετικούς όρους και περιεχόμενο.

Η Περιφέρεια
Το αν σε αυτούς θα περιληφθούν οι προ-

τάσεις της περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτές
διατυπώθηκαν εκ νέου στη συνεδρίαση του
περιφ. συμβουλίου τη Δευτέρα από τον Αλ.
Καχριμάνη για εξάμηνη δοκιμαστική λει-
τουργία των ΣΜΑ και για μικρότερο χρόνο
διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο από
τα 10 έτη, θα φανεί στην πορεία.

Ο κ. Καχριμάνης ωστόσο για πρώτη φορά
στην τοποθέτησή του δεν έκρυψε τη δυ-
σφορία του για την διοίκηση της «Αειφορικής
Ηπείρου», που έχει την ευθύνη της λειτουρ-
γίας της Μονάδας ΑΣΑ, σημειώνοντας πως η
λειτουργία ενός πρωτοποριακού για τη χώρα
εργοστασίου δε γεννά μόνον δικαιώματα,
αλλά και υποχρεώσεις.

«Στη σύμβαση αναφέρεται πως πρέπει να
γίνει δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ ώστε
να γίνει η παραλαβή τους και κυρίως να δια-

πιστωθεί ακριβώς ποιο είναι το κόστος λει-
τουργίας τους, με βάση τις ποσότητες των
απορριμμάτων που παράγονται και μεταφέ-
ρονται στη Μονάδα. Διαφωνώ και με πολ-
λούς συντελεστές που έχουν περιληφθεί
στην απόφαση του Συνδέσμου», ανέφερε ο
κ. Καχριμάνης.

Η Αποκεντρωμένη
Οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί στην

Αποκεντρωμένη από τους δήμους Ιωαννι-
τών, Ζίτσας και Πρέβεζας απορρίφθηκαν γα
τυπικούς κατά βάση λόγους, με την επισή-
μανση, ότι αυτές έπρεπε να υποβληθούν σε
άλλο αρμόδιο όργανο για τον διαγωνισμό και
όχι στην Αποκεντρωμένη.

Με την ίδια απόφαση όμως ακυρώνει και
την απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης
Αποβλήτων, για τους ΣΜΑ.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αποκε-
ντρωμένη, η απόφαση του ΦΟΔΣΑ υπολογί-
ζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, να εί-

ναι σταθερές στη διάρκεια της 7ετούς ή της
10ετούς σύμβασης,  

«…χωρίς όμως να προκύπτει ότι λήφθηκαν
υπόψη οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τα αστικά στε-
ρεά απόβλητα, παρόλο που μνημονεύεται
στο προοίμιο της διακήρυξης. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ η διαχείριση
των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλου-
θους άξονες: α) Χωριστή συλλογή ανακυ-
κλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, β) Προ-
ετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανα-
κύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχι-
στον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το
2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030, γ)
Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10% μέ-
χρι το 2030, δ) επεξεργασία των υπολειπό-
μενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρο-
νες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΜΕΑ
και ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργει-
ακής αξιοποίησης. 

Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και δη
της διαμόρφωσης ουσιωδώς χαμηλότερων

ποσοτήτων ΑΣΑ βάσει του ΕΣΔΑ από αυτές
που ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη και στη
διακήρυξη, γεγονός που η αναθέτουσα αρχή
το γνώριζε κατά τα προδιαληφθέντα και κατ’
ακολουθία της διαμόρφωσης των οικονομι-
κών και τεχνικών προσφορών των συμμετε-
χόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δια-
κήρυξη, κρίνεται ότι το αποφασίζον όργανο
όφειλε σε κάθε περίπτωση να προβεί στη
τροποποίηση των όρων της επίμαχης διαγω-
νιστικής διαδικασίας, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, αφού, κατά τα ανωτέρω,
επέρχεται ανατροπή της οικονομικής ισορ-
ροπίας της υπό σύναψη σύμβασης. Αντίθετη
προσέγγιση κρίνεται ότι παραβιάζει τις αρχές
της διαφάνειας, της ισότητας των συμμετε-
χόντων και του ανόθευτου ανταγωνισμού,
αφού τελικά κατακυρώνεται σύμβαση με εν
τέλει διαφορετικό αντικείμενο από το δια-
ληφθέν κατά την διαμόρφωση των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών των συμμετε-
χόντων», αναφέρεται στην απόφαση της
Αποκεντρωμένης.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Οι προσλήψεις 
υπολείπονται των αναγκών

Η
μέρα πανελλαδικής κινητοποίη-
σης στα νοσοκομεία της χώρας η
χθεσινή, με πρωτοβουλία της

Ομοσπονδίας Εργαζομένων, με συμβο-
λικές στάσεις εργασίας να πραγματο-
ποιούνται και στα νοσοκομεία των Ιω-
αννίνων.

Με την κατάσταση αντιμετώπισης του
τρίτου κύματος της πανδημίας να μην
έχει φέρει ακόμα τουλάχιστον σε τοπικό
επίπεδο στα όριά τους τις δομές υγείας,
έχει σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου
και λόγω της αύξησης των κρουσμάτων
και των νοσηλειών, αλλά και εξαιτίας
της κόπωσης του προσωπικού και των
πολιτών.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΗ Μαργ. Κιτσανού
τόνισε ότι οι εμβολιασμοί θα πρέπει να
προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθ-
μούς, παράλληλα όμως η κυβέρνηση
οφείλει να ανταποκριθεί σε μείζονα
προβλήματα των υγειονομικών.

«Οι ίδιοι γιατροί ανακυκλώνονται σε
διάφορες κλινικές και στα εμβολιαστικά
κέντρα, οι προσλήψεις υπολείπονται
των αναγκών και των ειδικοτήτων και τα
νοσοκομεία έχουν αναλάβει τον εμβο-
λιασμό, που θα έπρεπε να ανήκει στην
πρωτοβάθμια υγεία», ανέφερε.

Συγκεκριμένα στοιχεία για την κατά-
σταση στα νοσοκομεία της Ηπείρου και
της Λευκάδας έδωσε ο αντιπρόεδρος
της ΕΙΝΗ κ. Παππάς, ενώ ο Δημ. Παχα-
τουρίδης επισήμανε από την πλευρά
του ότι η πολιτεία οφείλει να ανταπο-
κριθεί και στην απόλυτη ανάγκη εμβο-
λιασμού των φοιτητών των ιατρικών

σχολών, ώστε να επιστρέψουν στις κλι-
νικές.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στο ΠΓΝΙ Γ. Φλούδας επανέφερε τα
βασικά αιτήματα των εργαζόμενων που
είναι η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό,
η αύξηση της χρηματοδότησης και η
ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Την στήριξή τους στις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων και στα δύο νοσοκο-
μεία των Ιωαννίνων εξέφρασαν ο πρόε-
δρος της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων Χρ. Γρίβας
και από την Αριστερή Παρέμβαση στην
Ήπειρο ο Ζ. Γαλατάς και στα Ιωάννινα ο
Χρ. Πατσούρας.
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Έχουν δίκιο βουνό οι γιατροί και οι νοσηλευτές που από
τον Μάρτιο του 2020 δίνουν σκληρή μάχη από την πρώτη
γραμμή με τον ιό…

Σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο με λιανοντούφεκα, δη-
λαδή… Και κακή διάθεση να έχεις και κακόπιστος να εί-
σαι, θα τους δώσεις δίκιο σε πολλά…

Απλώς, για όλα τα πράγματα υπάρχει ένα μέτρο και σε
όλα θα πρέπει να υπάρχει ή να βάζουμε και ένα όριο…

Γιατί, το να λες ότι για την κατάσταση για παράδειγμα
στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου τα κρούσματα και οι
καραντίνες των επαφών τους, έχουν αποδεκατίσει τρεις
τουλάχιστον Κλινικές και τα χειρουργεία, ευθύνεται η κυ-
βέρνηση, αγγίζει το όριο της υπερβολής…

Δεν υπάρχει προσωπικό, για να καλύψει τα κενά των για-
τρών και των νοσηλευτών που νόσησαν ή τέθηκαν σε
απομόνωση, έλεγαν χθες στις κινητοποιήσεις…

Δηλαδή αν το Χατζηκώστα είχε 30 ακόμη γιατρούς και
νοσηλευτές και καλύπτονταν τα κενά προσωρινά, θα είχε
λυθεί το θέμα;

Αν είναι αυτή και μόνον η αιτία του προβλήματος και η
λύση ταυτόχρονα, μαζί τους κι εμείς…

Αλλά, αν υποθέσουμε, ότι ούτε αυτοί είχαν κάνει το εμ-
βόλιο και νοσούσαν, πως θα συνεχιζόταν η καθημερινό-
τητα; Θα έπρεπε να προσλάβουμε ακόμη περισσότερους,
πιθανώς…

Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή το έχουμε σχολιάσει πολ-
λές φορές, είμαστε εξαιρετικά προβληματισμένοι για το
θέμα του εμβολιασμού των υγειονομικών και εάν θα
έπρεπε ή όχι να καταστεί υποχρεωτικός…

Σίγουρα, δε μπορεί να δοθεί λύση άμεσα σε αυτό, αλλά
θα προκύψει φανταζόμαστε στο εγγύς μέλλον και με δι-
καστικές αποφάσεις…

Αλλά μήπως μέχρι τότε θα έπρεπε να εξεταστούν άλλες
λύσεις, όπως π.χ, να μην έχουν το δικαίωμα να διενερ-
γούν μείζονες ιατρικές πράξεις (χειρουργεία) όσοι δεν
έχουν καλυφθεί εμβολιαστικά και δη με τη θέλησή τους,
δηλαδή με την άρνησή τους να εμβολιαστούν;

Μπορεί να μη γίνεται, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό
ή παράνομο, αλλά κάποια λύση θα πρέπει να βρεθεί…

Ή φτιάξε δύο λίστες με τους εμβολιασθέντες γιατρούς
και τους μη και δώσε τη δυνατότητα στον ασθενή, να
επιλέξει ποιος θα τον κουράρει ή θα τον χειρουργήσει…

Δηλαδή, να μην κινδυνεύεις από το χειρουργείο και να
κινδυνεύεις να κολλήσεις από τον γιατρό ή τον νοση-
λευτή…

Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση του ΔΣ του
ΦΟΔΣΑ στην ακύρωση της απόφασή του για τη λειτουρ-
γία των ΣΜΑ, όχι μόνο στο πως θα αντιδράσει (νέα προ-
σφυγή ή νέα απόφαση), αλλά και επί του περιεχομένου
της απόφασης της Αποκεντρωμένης…

Γιατί, το λιγότερο που πρέπει να κάνουν κάποιοι που
έφεραν την απόφαση προς ψήφιση και εκείνοι που υπερ-
ψήφισαν, θα είναι να απολογηθούν για τη θηλιά που πή-
γαν να βάλουν στο λαιμό των δήμων (όχι όλων, αλλά κυ-
ρίως του δήμου Ιωαννιτών) και των δημοτών τους…
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Ότι επί της ουσίας, η Πολιτεία, το κρά-
τος, η κυβέρνησή τους έχει αφήσει
ακάλυπτους σε πολλές περιπτώσεις…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Θ
ερμοκρασίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
και υψηλές για την εποχή επικράτησαν χτες το μεση-
μέρι σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. 

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών
σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η

μεγαλύτερη θερμοκρασία  καταγράφηκε στο Παλαιό Σκυλίτσι
Ημαθίας με 23,2 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν Μεγαλό-
πολη-Ψαθί (22,1), Σίνδος (22),  Μεγαλόπολη (21,7), Άργος
(21,7) και Βέροια-Μακροχώρι (21,6 βαθμοί).

Σήμερα Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει
πολύ καλός καιρός με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις νυ-
κτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα σε πολλές
περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικά
πυκνές ομίχλες.  Παγετός αναμένεται νωρίς το πρωί στα κε-
ντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -5
έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από -2 έως
19, στην  Ήπειρο από 0 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από
-2 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 21 βαθμούς,
στα νησιά του  Ιονίου από 6 έως 20, στα νησιά του Βόρειοι και
Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 18 βαθμούς και στα
υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από
7 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι με εντάσεις 6-7
μποφόρ και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από
ανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Από 0 έως 20 βαθμούς 
η θερμοκρασία στην Ήπειρο
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Ο
ριακή πλέον είναι η λειτουργία
του νοσοκομείου Χατζηκώστα,
λόγω των κρουσμάτων σε ια-

τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
που παρατηρούνται πλέον για τρίτη
συνεχόμενη εβδομάδα και φυσικά
λόγω της καραντίνας στην οποία
έχουν τεθεί πολλοί συνάδελφοί τους.

Το εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το
ότι ακόμη και χθες προέκυψαν κρού-
σματα στο νοσοκομείο και συγκεκρι-
μένα σε ασθενή στην Ωτορινολαρυγ-
γολογική κλινική, που βρισκόταν επί
μέρες στο νοσοκομείο για χειρουργική
επέμβαση, γεγονός που επιβεβαιώνει
την εκτεταμένη διασπορά του ιού στο
εσωτερικό του νοσοκομείου.

Αναμένονται τα τεστ
Τα προγραμματισμένα για το τέλος

της εβδομάδας μοριακά τεστ στο ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που
είναι σε καραντίνα, αλλά και σε όσους
άλλους απαιτηθεί αναμένονται με αγω-
νία, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι
επαφές της διοίκησης, των εργαζόμε-
νων και της 6ης ΥΠΕ για την καλύτερη
δυνατή διαχείριση της κατάστασης.

Το θέμα δεν αφορά μόνο το νοσοκο-
μείο, καθώς εάν η διασπορά δεν αντι-
μετωπιστεί, το Χατζηκώστα ουσιαστικά
θα τεθεί εκτός μάχης και για την κρί-
σιμη περίοδο του τρίτου κύματος της
πανδημίας και αυτό μπορεί να επιδρά-
σει καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων
από την αρμόδια επιτροπή σε κεντρικό
επίπεδο για ένα πιθανό νέο lockdown
στα Γιάννενα.

Το ενδεχόμενο να γίνει κάτι αντί-
στοιχο με αυτό της περασμένης άνοι-
ξης όταν εφημερία του ΠΓΝΙ εκτελέ-
στηκε από το Χατζηκώστα, ώστε να γί-

νει πλήρης απολύμανση των χώρων
εξετάζεται αν και καθημερινά γίνονται
απολυμάνσεις στο νοσοκομείο.

Εξ οικείων τα βέλη 
στους μη εμβολιασθέντες
Μία σημαντική παράμετρος που σχε-

τίζεται με την ενδονοσοκομειακή δια-
σπορά είναι αυτή του αριθμού των ια-
τρών και νοσηλευτών που δεν έχουν
εμβολιαστεί ούτε καν με την πρώτη
δόση.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής κινη-
τοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε
όλα τα νοσοκομεία της χώρας, εκπρό-
σωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων
των εργαζόμενων και της ιατρικής κοι-
νότητας στάθηκαν στις ευθύνες ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού που
δεν έχουν εμβολιαστεί.

Για ένα ποσοστό εμβολιασθέντων ια-
τρών περίπου στο 70% και αντίστοιχα
στο 60% για το υπόλοιπο προσωπικό
έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στο Χατζηκώστα Κων.
Καλαμπόκας.

«Θα ήταν ευχής έργον να έχουν εμ-
βολιαστεί όλοι οι συνάδελφοι. Δυστυ-
χώς όμως εξακολουθούν να υπάρχουν
αμφιβολίες για τα εμβόλια, κάποιοι επι-
μένουν σε αυτές, όμως δεν έχουμε
άλλα όπλα στα χέρια μας», σημείωσε.

Αντίστοιχη «σκληρή» γραμμή απένα-
ντι στους συναδέλφους που δεν έχουν
εμβολιαστεί ή δεν θέλουν να εμβολια-
στούν κράτησαν και η πρόεδρος της
ΕΙΝΗ Μαργ. Κιτσανού και ο αντιπρόε-
δρος Μπ. Παππάς.

«Είναι λυπηρό που μαθαίνουμε για
συναδέλφους που δεν έχουν εμβολια-
στεί ή δεν φορούν μάσκα στο νοσοκο-
μείο Χατζηκώστα. Είναι εγκληματικό να
κυκλοφορούν γιατροί στο νοσοκομείο
χωρίς μάσκα. Δεν είναι καλή η κατά-
σταση στο Χατζηκώστα, αλλά εάν δεν
ληφθούν μέτρα μπορεί να γίνει ακόμη

χειρότερη. Έχουμε ζητήσει από καιρό
να δοθεί η δυνατότητα στο Χατζηκώ-
στα να κάνει μοριακά τεστ ώστε να μην
περιμένουν ένα 48ωρο για να πάρουν
απαντήσεις και να μην ταλαιπωρούνται
οι πολίτες», τόνισε η κα Κιτσανού.

«Στο Χατζηκώστα η ιχνηλάτηση δεν
έγινε όπως πρέπει και έχουμε ευρεία
διασπορά. Δε γίνεται να ξεκινά η ιχνη-
λάτηση από την ημέρα της επιβεβαίω-
σης του κρούσματος στην Ουρολογική,
ενώ ο ασθενής νοσηλευόταν για τέσ-
σερις ημέρες στη Χειρουργική. Αν αυτά
συμβαίνουν σε ένα δημόσιο νοσοκο-
μείο, αντιλαμβάνεται καθένας τι γίνε-
ται με την ιχνηλάτηση στην κοινότητα»,
τόνισε ο κ. Παππάς.

Διαφορετική προσέγγιση
Για το ίδιο θέμα πάντως υπάρχουν

και διαφορετικές προσεγγίσεις που θέ-
τουν σε δεύτερη μοίρα την ανάγκη των
εμβολιασμών επικεντρώνοντας κατά
κυρίαρχο λόγο στις ευθύνες της Πολι-
τείας που δεν έχει ενισχύσει με προ-
σωπικό και μέσα τα νοσοκομεία.

Ο Β. Καφαράκης, γιατρός του νοσο-
κομείου Χατζηκώστα τόνισε πως το Χα-
τζηκώστα είναι σήμερα ένα κέντρο με-
τάδοσης του κορωνοϊού, όμως σε αυτό
ευθύνεται η κυβέρνηση που δεν έχει
ενισχύσει το νοσοκομείο με επιπλέον
προσωπικό, με αποτέλεσμα εργαζόμε-
νοι να μετακινούνται καθημερινά από
μία κλινική σε άλλη, να μην υπάρχουν
μέσα προστασίας και να μην τηρούνται
τα μέτρα.

«Σήμερα, συνάδελφός μας νοσηλεύ-
εται στη ΜΕΘ γιατί νόσησε από κορω-
νοϊό στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει
υποκείμενα νοσήματα, αλλά απλώς
γιατί δε λαμβάνονται μέτρα από την
κυβέρνηση.

Το εμβόλιο δεν είναι πανάκεια. Δεν
θα σταματήσει ο ιός και η διασπορά εάν
εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί»,
σημείωσε μεταξύ άλλων.

Οριακή η λειτουργία του 
νοσοκομείου Χατζηκώστα
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΠΑΡΚΑ 

Περιμένουν ακόμα την ενίσχυση 
οι πληγείσες από τον σεισμό 
επιχειρήσεις του Φαναρίου

Περίπου ένα χρόνο μετά τον σεισμό της 21ης Μαρτίου
2020 και οκτώ μήνες από την αποστολή προς το αρμόδιο
Υπουργείο των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την ενί-
σχυση από την πολιτεία, 30 επιχειρήσεις της περιοχής Φανα-
ρίου ακόμα περιμένουν την ενίσχυση της πολιτείας. Την κα-
τάσταση αυτή, που επιβαρύνεται περαιτέρω από την κρίση
της πανδημίας, φέρνει στη Βουλή με Ερώτηση προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας,
την οποία συνυπογράφει και ο αρμόδιος Τομεάρχης, Νίκος
Παππάς.Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, παρά το γεγονός
ότι έχει υπάρξει από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας η
καταγραφή των ζημιών σε οικίες και σε επιχειρήσεις και παρά
το γεγονός ότι έχει σχηματιστεί έγκαιρα ο σχετικός φάκελος
με τα στοιχεία των πληττόμενων επιχειρήσεων (περίπου τριά-
ντα τον αριθμό), ήδη από την 6η Ιουλίου 2020 και έχει απο-
σταλεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εντούτοις μέχρι σή-
μερα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη και οι συγκεκριμένες
επιχειρήσεις περιμένουν ακόμη την προβλεπόμενη σε ανά-
λογες περιπτώσεις συνδρομή της πολιτείας. Η ολιγωρία των
κρατικών οργάνων επιβαρύνει περαιτέρω την λειτουργία των
επιχειρήσεων, όταν αποστολή των οργάνων της πολιτείας εί-
ναι η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών, ώστε αυτοί να μην
αισθάνονται μειονεκτικά έναντι άλλων, διαιωνίζοντας την αί-
σθηση ενός πολίτη «δεύτερης κατηγορίας» από τυχόν ολιγω-
ρίες των οργάνων της πολιτείας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Στήριξη στις κινητοποιήσεις 
των φοιτητών

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στηρίζει τους αγώνες των
φοιτητών σε όλη τη χώρα αλλά και στην πόλη μας. Αυτό το-
νίζει σε ανακοίνωσή του με την οποία ζητά:

«Να παρθούν όλα τα μέτρα για να ανοίξουν τώρα τα Πανε-
πιστήμια. Να απελευθερωθούν τώρα όλοι οι συλληφθέντες.
Ο νόμος Χρυσοχοϊδη – Κεραμέως θα μείνει έξω από τα Πανε-
πιστήμια».

Παράταση σε 3 Δράσεις ενίσχυσης 
της Επιχειρηματικότητας 

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Γιάννη Τσακίρη, αρμόδιου για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το
ΕΣΠΑ, παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές ημερομη-
νίες υλοποίησης ενταγμένων έργων στις 3 Δράσεις ενίσχυ-
σης της Επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), λόγω των
δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας
στην Οικονομία. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι δράσεις που παρατείνονται
κατά 6 μήνες είναι οι ακόλουθες:

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα • Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης • Ενίσχυση
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (Β' Κύκλος)

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων συγ-
χρηματοδοτούνται περισσότερα από 9.000 επιχειρηματικά
σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση
ανέρχεται σε 265,8 εκ ευρώ.

«Καθώς είναι σαφές ότι η πανδημία Covid-19 έχει επιφέρει
δυσκολίες στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, η
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα
για το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Ως εκ τούτου οι
επιχειρήσεις που υλοποιούν, θα έχουν 6 μήνες επιπλέον για
να ολοκληρώσουν τα έργα τους χωρίς επιπτώσεις στον αρ-
χικό σχεδιασμό τους» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Σ
ε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Οι-
κονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την ευρωπαϊκή οικο-
νομική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδο-
μάδας, μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης,
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής.

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος η Πρόε-
δρος της Ευρ. Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, ο Πρόε-
δρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου,
ο Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντι-
νόλι και μέλη του Ευρ. Κοινοβουλίου.

Στην παρέμβασή του ο Σταύρος Καλο-
γιάννης ανέφερε ότι για την Ελλάδα το
κλειδί για την ανάκαμψη από τις μεγά-
λες επιπτώσεις της πανδημίας και για τη
βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση βρίσκε-
ται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, ενώ ζήτησε τη συνέχιση
της δημοσιονομικής χαλάρωσης. 

Αναλυτικά ανέφερε:
«Το 2020 αποτέλεσε χρονιά ανατρο-

πών για ολόκληρο τον πλανήτη. Η παν-
δημία προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνι-
σμούς σε κοινωνικό και οικονομικό επί-
πεδο. Οι κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί επανακαθόρισαν στόχους, προ-
τεραιότητες και εργαλεία οικονομικής
πολιτικής. Τα σημαντικά βήματα προό-
δου που έχουν επιτευχθεί για την αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού, όπως η ανά-

πτυξη των εμβολίων, δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για σταδιακή επάνοδο
στην κανονικότητα. Ωστόσο, βρισκόμα-
στε ακόμη αντιμέτωποι με σημαντικές
προκλήσεις, όπως: 

- η συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων και

- η όσο το δυνατόν ταχύτερη ανά-
καμψη.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την
πρόσφατη έγκριση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο του Κανονισμού για τον
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας. 

Για την Ελλάδα, το κλειδί της ανάκαμ-
ψης και της βιώσιμης οικονομικής μεγέ-
θυνσης βρίσκεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Η χώρα μας
ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ώριμο και ανα-
λυτικό προσχέδιο ανάκαμψης, με στόχο
να αποτελέσει τον καταλύτη για τη με-
τάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. 

Το ελληνικό Σχέδιο βασίζεται σε τέσ-
σερις πυλώνες: στην πράσινη μετάβαση,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο τρί-
πτυχο απασχόληση – δεξιότητες – κοι-
νωνική συνοχή και στις ιδιωτικές επεν-
δύσεις.  Θα αποτελέσει συνέχεια της με-
ταρρυθμιστικής διαδικασίας που έχει
ακολουθεί ήδη η ελληνική Κυβέρνηση
κάτω από δύσκολες συνθήκες και η
οποία αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς. 

Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της δημο-

σιονομικής ευελιξίας, πιστεύουμε ότι η
απότομη άρση των μέτρων στήριξης θα
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανά-
καμψη, από τη στιγμή μάλιστα που
έχουμε παράταση των περιοριστικών μέ-
τρων. 

Συνεπώς η δημοσιονομική χαλάρωση
πρέπει να συνεχισθεί, σε συνάρτηση με
την πορεία της πανδημίας. Αυτή η ανά-
γκη είναι μεγαλύτερη για χώρες των
οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών,
όπως ο τουρισμός».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 16 ΜΑΪΟΥ- ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πρώτος γραπτός διαγωνισμός 
κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

Γ
ια τις 16 Μαΐου έχει προγραμματιστεί ο πρώτος πα-
νελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδα-

πούς. 
Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετο-

χής αναμένεται να ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ενώ
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ιθα-
γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών η Τράπεζα Θεμάτων
με τις ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι υπο-
ψήφιοι.

Με το νέο αυτό εξεταστικό σύστημα, που στηρίζεται στο
πρότυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι ενδιαφερόμε-
νοι θα αποκτούν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για
Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που είναι απαραίτητο για την κτήση
της ιθαγένειας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την
απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση
στην Τράπεζα Θεμάτων ακολουθώντας τις εξής ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr και

ypes.gr/g-g-ithageneias/arxiki-selida/trapeza-thematon-
pegp.

Μέσα από την προκαθορισμένη ύλη που περιλαμβάνεται
στην Τράπεζα Θεμάτων θα αντλεί η Επιστημονική Επιτροπή
του Π.Ε.Γ.Π. τα θέματα της κάθε εξεταστικής περιόδου.

Η Τράπεζα Θεμάτων περιλαμβάνει 300 θέματα ιστορίας,
γεωγραφίας, πολιτικών θεσμών και πολιτισμού. Παράλ-
ληλα, περιλαμβάνονται 100 κείμενα με τις ασκήσεις τους
για την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, 100 κεί-
μενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση προφορικού
λόγου και 50 θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου
της ελληνικής γλώσσας.

Αφού αποκτήσει το Π.Ε.Γ.Π., ο αιτών θα περνάει στο στά-
διο της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή εισηγητών των
Διευθύνσεων Ιθαγένειας για να διαπιστωθεί η κοινωνική και
οικονομική του ένταξη. Οι κανόνες διεξαγωγής των συνε-
ντεύξεων αυτών θα ακολουθούν πρότυπο εγχειρίδιο που
εκπονείται από μικτή ομάδα στελεχών του Υπουργείου
Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
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ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δράση στην εξυπηρέτηση 
προσφύγων

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η συμμετοχή του Περιφερει-
ακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
στο «Cash Transfer Programme» (CTP) που υλοποιεί η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ σε συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπον-
δία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Προσωπικό του Τμήματος Ιωαννίνων που εξειδικεύτηκε στο
πρόγραμμα, στο Πολυδύναμο Κέντρο Θεσσαλονίκης (MFC),
με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, εξυπηρε-
τούν κάθε μήνα στα γραφεία του Τμήματος, μεγάλο αριθμό
προσφύγων και μεταναστών.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα εφαρμό-
στηκε για πέντε ημέρες στην πόλη των Ιωαννίνων και για δύο
ημέρες στο ΠΤ ΕΕΣ Κέρκυρας, όπου μετέβη κλιμάκιο της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελή-
νου και του ΠΤ ΕΕΣ των Ιωαννίνων.

Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και τους επόμενους
μήνες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ

Κυνηγούσε χωρίς να διαθέτει
θεωρημένη άδεια 

Χωρίς να διαθέτει θεωρημένη άδεια θήρας για την τρέ-
χουσα κυνηγετική περίοδο συνελήφθη ένα άτομο από κλιμά-
κιο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής στην ΠΕ Θεσπρωτίας.
Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββά-
του κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Ε’ Κυνη-
γετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου κατά τη διάρκεια περιπολίας,
εντόπισε ένα άτομο στη θέση «Σκάλα» της Δημοτικής Κοινό-
τητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, σε καρτέρι για τη
θήρα τριχωτών θηραμάτων (αγριόχοιρου). 

Στον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε, ότι το άτομο
δεν είχε άδεια θήρας σε ισχύ. Επίσης κατά τον έλεγχο του
κυνηγετικού όπλου, διαπιστώθηκε, ότι στη θαλάμη του είχε
μεγαλύτερο αριθμό 4 φυσιγγίων από τον ανώτατο επιτρεπό-
μενο αριθμό των τριών φυσιγγίων, κατά τις κείμενες διατά-
ξεις.

Σε βάρος του ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το
όπλο και τα φυσίγγια κατασχέθηκαν.

Η δημοσιονομική χαλάρωση 
πρέπει να συνεχισθεί

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

Δωρεάν Rapid test σήμερα στην Πλατεία 
Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ και την 6η ΥΠΕ διοργανώνει σήμερα Τετάρτη και από

9.00 π.μ. έως 2.30 μ.μ. ανοιχτή δειγματοληψία για κορωνοϊό (rapid test) για όλους τους πολίτες στην Κεντρική Πλατεία, μπρο-
στά από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου.  Οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις, η σωστή χρήση
μάσκας είναι υποχρεωτική στο διάστημα της αναμονής και της δειγματοληψίας, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ και να
έχουν αριθμό κινητού τηλεφώνου. 
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Α
πλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης των ατομικών
επιχειρήσεων μέσω του ΓΕΜΗ και των επιμελητηρίων,
από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως

ανακοίνωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη
διάρκεια της  ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, στο διοικη-
τικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας τη
Δευτέρα, στην οποία  συμμετείχαν μέλη της διοίκησης και
εκπρόσωποι παραγωγικών και βιοτεχνικών κλάδων.

Ο κ. Πιερρακάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελη-
τηρίου, ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι δεν θα αλλάξει το υφιστά-
μενο καθεστώς διαχείρισης των ατομικών επιχειρήσεων,
αναφέροντας: «Στόχος είναι να την κάνουμε ευκολότερη και
καλύτερη. Δεν θα πάρουμε από τα επιμελητήρια την πρω-
τοβουλία. Θα προχωρήσουμε στην βελτίωση της διαδικα-
σίας, προκειμένου να μπορεί κάποιος να ιδρύσει μια ατομική
επιχείρηση από το σπίτι ή την δουλειά του. Η ψηφιοποίηση
και η απλοποίηση της διαδικασίας, είναι το κυρίαρχο μέλημά
μας», είπε. Όσον αφορά τα εμπορικά, επιχειρηματικά δεδο-
μένα, ο υπουργός επισήμανε ότι έχει ζητήσει ήδη την ψη-
φιοποίηση και το περαιτέρω «άνοιγμα» των βάσεων δεδομέ-
νων του δημοσίου. Πρέπει όμως πρώτα, να διασφαλιστεί
πλήρως η νομιμότητα και τα προσωπικά δεδομένα, για να
είναι αξιοποιήσιμα. «Στο data.gov.gr αξιοποιούνται δεδο-
μένα, με το σωστό τρόπο και είναι επεξεργάσιμα για όποιον
επιθυμεί να λάβει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα κά-
ποιος ερευνητής», επισήμανε.

35 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές
Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, κατά την διάρκεια του

2020, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 35 εκατ. ηλε-
κτρονικές  συναλλαγές, ενώ 2021 τα ψηφιακά δεδομένα
στην χώρα αλλάζουν και σχεδιάζονται από το υπουργείο
448 ενέργειες, για τα επό-
μενα 4 χρόνια, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό του κράτους,
την απλοποίηση των διαδικα-
σιών, τη βελτίωση της καθη-
μερινότητας των πολιτών και
την ενίσχυση του επιχειρείν.

Από την πλευρά του ΒΕΑ, ο
Α' αντιπρόεδρος Κώστας Δα-
μίγος, τόνισε ότι οι ελληνικές
πολύ μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, εμφανίζουν ση-
μαντική υστέρηση στον το-
μέα ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, για δυο κυρίως λόγους:

-την έλλειψη δυνατότητας
επενδύσεων στη σύγχρονη
τεχνολογία και -την έλλειψη
εμπειρίας και τεχνογνωσίας
των επιχειρηματιών, αλλά και
των στελεχών των επιχειρή-
σεων, να υιοθετήσουν  και να
ενσωματώσουν τη σύγχρονη
τεχνολογία, στην καθημερινή
λειτουργία. 
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Απλουστεύεται η διαδικασία 
ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Πρόστιμα σε καφετέριες… 
συν τους πελάτες

Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν τη Δευτέρα από τις
υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Ηπείρου συνολικά 79 παραβάσεις. 

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: 
49 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επι-

βολή ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής: 
•11 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
•11 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρω-

τίας, 
•16 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννί-

νων και 
•11 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβε-

ζας. 
16 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή

ισάριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
• 10 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
• 5 παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

και 
• 1 παράβαση στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
14 παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επι-

χειρήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ως
ακολούθως:

• Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφετέρια) και 3.000 ευρώ στον ιδιο-
κτήτη για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, καθώς
και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 πελάτες του καταστή-
ματος για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων. 

• Πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15
ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(καφέ – μπαρ) καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 8
πελάτες για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη ένταση
με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Με νέα εφαρμογή η επιστροφή στην αγορά
Κυρ. Πιερρακάκης: «Εξετάζονται τεχνολογικά μέτρα που θα επιτρέψουν 
το γρηγορότερο άνοιγμα του λιανεμπορίου»

Μ
ια νέα εφαρμογή με 5ψηφιο
νούμερο που θα αφορά μόνο
την αγορά, το λιανεμπόριο και

στις καταναλωτικές αγορές των πολι-
τών που θα έχει χρονικό περιορισμό
και δεν θα έχει σχέση με το 13033
που παραμένει, ετοιμάζεται από το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε δηλώσεις του υπουργού, Κυριά-
κου Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του
στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολι-
τικά fm αναφέρεται: «Αυτήν τη στιγμή
εξετάζουμε μέτρα ειδικά για το λιανε-
μπόριο, θέλουμε μαζί με τον κ. Γεωρ-
γιάδη και τον κ. Παπαθανάση τεχνολο-
γικά μέτρα, τα οποία θα επιτρέψουν το
γρηγορότερο άνοιγμα του λιανεμπο-
ρίου για να μπορέσει να λειτουργήσει
κι η αγορά».

Ο εμβολιασμός
Για το σύστημα εμβολιασμού που θα

ανοίξει για την επόμενη ηλικιακή
ομάδα των 70-74 ετών, τόνισε ότι θα
ενταχθούν και οι ομάδες υψηλού κιν-
δύνου. «Η κατηγοριοποίηση των ευπα-
θών ομάδων γίνεται από τους ειδικούς,
εμείς υλοποιούμε οτιδήποτε αποφασί-
ζεται με βάση τα κριτήρια που αποφα-
σίζεται. Θα ενταχθούν άμεσα οι ευπα-
θείς ομάδες. Είναι το αμέσως επόμενο
στάδιο οι ομάδες υψηλού κινδύνου
που θα είναι παράλληλα με την ηλι-
κιακή ομάδα των 70-74 ετών, ενώ το

επόμενο στάδιο θα αφορά άτομα από
ομάδες αυξημένου κινδύνου. Το πότε
θα είναι αυτό εξαρτάται με τις παρα-
δόσεις των εμβολίων» είπε ο κ. Πιερ-
ρακάκης και επανέλαβε ότι η βεβαίωση
εμβολιασμού θεωρείται ως εργαλείο
διευκόλυνσης.

Το Κτηματολόγιο
Για το Κτηματολόγιο ο υπουργός Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης επεσήμανε ότι
«μαζί με τον Γιώργο Στύλιο που είναι ο
αρμόδιο  υφυπουργός σχεδιάζουμε μια
σειρά από δράσεις που θα αφορούν το

Κτηματολόγιο. Από τον Μάρτιο μέσω
του gov.gr θέλουμε να επιτρέψουμε
την απομακρυσμένη πρόσβαση στους
επαγγελματίες στα ψηφιοποιημένα
στοιχεία του Κτηματολογίου, δηλαδή
ό,τι κάνει σήμερα ένας δικηγόρος όταν
πηγαίνει σε ένα γραφείο Κτηματολο-
γίου, 

θα γίνεται πλέον από το γραφείο του
χωρίς ταλαιπωρία, συνωστισμό. Κι αντί-
στοιχα δικαστικοί επιμελητές, συμβο-
λαιογράφοι θα έχουν απομακρυσμένη
πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν
σχέση με την δική τους δραστηριό-
τητα».
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Αύξηση των εξαγωγών καταγράφει η Ήπειρος 

Α
ύξηση των εξαγωγών και διατήρηση
ενός θετικού, αυξητικού προσήμου κα-
ταγράφει η Ήπειρος τα τελευταία χρό-

νια, κάτι που δείχνει και έναν διαφορετικό
αναπτυξιακό δρόμο για την οικονομία της πε-
ριοχής.

Αυτό προκύπτει από τη μελέτη του ΙΕΕΣ του
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ με τίτλο «Χαρτο-
γράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της
Ελλάδας ανά περιφέρεια» (αναλυτικά στη σε-
λίδα www.seve.gr).

Η μελέτη όμως περιγράφει και μία σημαντική
απόκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων το
διάστημα 2018-2019.

Το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών του ΣΕΒΕ κατάρτισε τη μελέτη για το
διάστημα 2015-2019, από την οποία προέκυ-
ψαν σημαντικά συμπεράσματα για τις εξαγωγι-
κές επιδόσεις όλων των ελληνικών περιφε-
ρειών και των περιφερειακών ενοτήτων. Ο
ΣΕΒΕ αποτελεί τον μοναδικό φορέα που επε-
ξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία των εμπο-
ρευματικών συναλλαγών που πραγματοποιούν
οι 13 περιφέρειες της χώρας και οι 52 περιφε-
ρειακές ενότητες.

Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιφέ-
ρειας σε κλαδικό επίπεδο, αναλύει τις χώρες
με τις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλ-
λαγές, ενώ εντοπίζει τα αδύναμα σημεία που
χρήζουν βελτίωσης. 

Οι εξαγωγές
Ως προς τα στοιχεία ως ένα ακόμη ρεκόρ που

προστέθηκε στα επιτεύγματα της εξαγωγικής
κοινότητας το 2019, θεωρείται το γεγονός ότι
οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0%,
δηλαδή €318,7 εκατ. συγκριτικά με το 2018
και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €33,4 δις.
Παράλληλα, βελτιώθηκε η εξαγωγική επίδοση
(εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ) της χώρας καθώς
από 17,9% το 2018 ανήλθε σε 18,2% το 2019. 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισα-
γωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €54,2 δις,
αυξημένες κατά 2,7%, δηλαδή €1,4 δις συ-
γκριτικά με το 2018, με αποτέλεσμα το εμπο-
ρικό έλλειμμα να διευρυνθεί περαιτέρω και
από €19,7 δις το 2018 να διαμορφωθεί σε
€20,8 δις το 2019.

Παρά το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2019,
έντονη ανησυχία προκύπτει από το γεγονός ότι
οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπεί-
ρου, Αττικής και Θεσσαλίας ήταν οι μοναδικές
των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν, ενώ οι
υπόλοιπες κατέγραψαν μείωση αυξάνοντας
έτσι τις περιφερειακές ανισότητες, ιδιαίτερα με
τις περιφέρειες που έχουν χαμηλότερες εξα-
γωγικές επιδόσεις.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εξα-
γωγές διατήρησε και το 2019 η Περιφέρεια Ατ-
τικής με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται
σε 53,4%. 

Η Ήπειρος
Αναλυτικά στοιχεία δίνονται για όλες τις πε-

ριφέρειες, καθ’ ημάς όμως τονίζεται ότι για τέ-
ταρτο συνεχόμενο έτος αυξήθηκαν οι εξαγω-
γές της Περιφέρειας Ηπείρου με αποτέλεσμα
να κερδίσει μία θέση στη σχετική λίστα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της περιφέ-
ρειας αυξήθηκαν κατά 5,9% και διαμορφώθη-
καν σε €324,9 εκατ. το 2019, ενώ συνδυαστικά
με τη μείωση των εισαγωγών κατά 8,7%, το
εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 344,0%.

Ο κύριος εξαγωγικός τομέας της Ηπείρου εί-
ναι τα τρόφιμα ενώ οι χώρες στις οποίες εξά-
γονται τα περισσότερα προϊόντα της είναι
πρώτα η Αλβανία και ακολουθούν η Ολλανδία,
η Ιταλία και η Γερμανία.

Οι κλάδοι
Σε κλαδικό επίπεδο, τα πετρελαιοειδή απο-

τελούν το 32,0% των ελληνικών εξαγωγών με
το 88% να προέρχεται από τις περιφέρειες Ατ-
τικής και Πελοποννήσου. Τα τρόφιμα ακολου-
θούν σε ποσοστό 15,5% με την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας να έχει το μεγαλύτερο με-
ρίδιο (30,5%) και την Περιφέρεια Θεσσαλίας
(13,3%) να ακολουθεί.

Τα χημικά και πλαστικά αυξήθηκαν σημα-
ντικά στο διάστημα 2018-2019 και συγκεκρι-
μένα κατά 14,9%, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η συ-
νεισφορά των μηχανών και συσκευών, οι εξα-
γωγές των οποίων αυξήθηκαν κατά 10,8%. 

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς των ελ-
ληνικών προϊόντων, η Ιταλία (μερίδιο 10,9%)
και η Γερμανία (μερίδιο 6,7%) παρέμειναν στις
δύο πρώτες θέσεις, ενώ ακολουθούν η Τουρ-
κία (μερίδιο 5,9%), η Κύπρος (μερίδιο 5,7%) και
η Βουλγαρία (μερίδιο 4,7%).

Το ερώτημα βέβαια είναι πλέον πώς θα επη-
ρεάσει η πανδημία τις τάσεις αυτές στον εξα-
γωγικό τομέα,

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

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Στη «Διαύγεια» η απόφαση 
με τους δικαιούχους 

Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση με την τελική κατάταξη ένταξης των δικαιούχων στο
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-
2021. Σύμφωνα με την απόφαση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10.004.404,00 ευρώ και
αφορά την αναδιάρθρωση 6.801,50 στρεμμάτων. Η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγω-
γών και κατανομής των κονδυλίων (Παράρτημα Ι) για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ανα-
διάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2019-2020, έγινε με βάση τους διοι-
κητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι Π.Ε. της χώρας.

Επιμέλεια
ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
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Ενισχύεται το σύστημα
μελέτη-κατασκευή

Η
ενίσχυση του συστήματος μελέτη-
κατασκευή, η ταχύτερη εκκίνηση
δημοπράτησης έργων ειδικής ση-

μασίας για την οικονομία της χώρας και
η αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμη-
λών προσφορών στα έργα περιλαμβά-
νονται μεταξύ άλλων στις αλλαγές
στον νόμο 4412 που επιφέρει το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση
από το υπουργείο, το νομοσχέδιο επιφέ-
ρει 10 καινοτόμες αλλαγές που επιγραμ-
ματικά είναι:

1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτη –
κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η
διαδικασία δημοπράτησης των έργων με
χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι
ισχύει σήμερα.

2. Ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτη-
σης έργων ειδικής σημασίας για την οι-
κονομία της χώρας, έργων δηλαδή που
είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώ-
δικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακι-
νήτων, σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα.

Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης,
η εφαρμογή των διατάξεων που αφο-
ρούν στις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύ-
σεις για την ταχύτερη δημοπράτησή
τους.

3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χα-
μηλών προσφορών στα έργα, οι οποίες
είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολο-
κλήρωσής τους, κάτι που είχε επισημαν-
θεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τις νέες προβλέψεις, θα πρέπει να
αιτιολογείται όποια προσφορά έχει από-
κλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων
μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου
των εκπτώσεων των προσφορών που
υποβλήθηκαν.

4. Θεσμοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη
έργων και μελετών, δηλαδή η δυνατό-
τητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη

εκτός από την Υπηρεσία και από πιστο-
ποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο
οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδι-
κευμένες γνώσεις. Ιδιαίτερα για τις με-
λέτες θα μπορούν να προσλαμβάνονται
ιδιώτες εξειδικευμένοι μηχανικοί (check-
ers) στο στάδιο της παραλαβής.

5. Μετατροπή του συστήματος παρα-
κολούθησης των έργων από ελεγκτικό –
που είναι σήμερα – σε δηλωτικό.

6. Θεσμοθετείται – για έργα προϋπο-
λογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων
ευρώ – η δυνατότητα διαιτητικής επίλυ-
σης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχε-
τικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το
κύρος της Σύμβασης.

Προκειμένου για έργα κατώτερου προ-
ϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβου-
λίου.

7. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός, η ψη-

φιοποίηση και η απλοποίηση των διαδι-
κασιών, καθώς καθιερώνεται η υποχρεω-
τική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρο-
νικού ημερολογίου του έργου σε ελεύ-
θερο λογισμικό ευρείας χρήσης.

8. Καταπολεμούνται οι καθυστερήσεις
στις παραδόσεις των έργων αφού στις
διακηρύξεις για έργα εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκα-
τομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται
η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρου –
πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της
συμβατικής δαπάνης για παράδοση έρ-
γων νωρίτερα από τη συμβατική προθε-
σμία.

9. Καταργούνται οι κληρώσεις για την
ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν
υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξα-
γωγή των διαγωνισμών.

10. Προχωρά η ίδρυση Ενιαίου Συστή-
ματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμο-
λόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

Έξαρση των κρουσμάτων 
σε όλη τη χώρα
2.147 νέα κρούσματα, 
357 διασωληνωμένοι, 22 θάνατοι

Έξαρση των κρουσμάτων χαρακτήρισε τη χτεσινή
ημέρα πανελλαδικά αλλά και στην Ήπειρο.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νό-
σου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
2.147, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων ανέρχεται σε 182.783 (ημερήσια μεταβολή
+1,2%), εκ των οποίων 51,8% άνδρες. Με βάση τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 55 θεω-
ρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.492
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 22, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
6.343 θάνατοι. Το 95,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 357 (68,1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 69 έτη. To 86,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.291 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
299 (ημερήσια μεταβολή +13,26%). Ο μέσος όρος εισα-
γωγών του επταημέρου είναι 248 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 44 έτη, ενώ
η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 79 έτη.

Στην Ήπειρο
Στην Ήπειρο καταγράφηκαν 51 νέα κρούσματα.
12 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας, 11 κρούσματα στην Π.Ε

Θεσπρωτίας, 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων και 8
κρούσματα στην Π.Ε.Πρέβεζας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Ανοιχτή αιμοδοσία από τον Ερυθρό Σταυρό
Το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με την Ένωση Υπαλλή-

λων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου, τον Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων
και τον Σύλλογο Τριτέκνων Ιωαννίνων, πραγματοποιούν, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ανοιχτή εθε-
λοντική αιμοδοσία στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων (χώρος αναμονής ακροατηρίων)
από ώρα 09:00 έως 14:00.Η Αιμοδοσία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επισημαίνουμε ότι κάθε αιμοδότης καταχωρεί την φιάλη του στην καρτέλα
του, ή/και στην Τράπεζα Αίματος που επιθυμεί.

£

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας μέσω της προώθησης
καινοτόμων προϊόντων με βάση την παράδοση του τόπου

Τ
ον δρόμο προς έναν αγροδια-
τροφικό τομέα με σεβασμό στην
παράδοση και επένδυση στην

καινοτομία δείχνει το πρόγραμμα
MeDinno που στηρίζει μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις στους το-
μείς εκτροφής μηρυκαστικών και
αγροδιατροφής και ιδιαίτερα τη με-
τακινούμενη κτηνοτροφία της Ηπεί-
ρου.

Η εκτατική και η μετακινούμενη
κτηνοτροφία συνδέονται άμεσα με
την αυτάρκεια και την ποιότητα ζωής
των κατοίκων και παράγουν υγιεινά,
ποιοτικά προϊόντα που σέβονται το
περιβάλλον. Ωστόσο, στις σύγχρονες
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
οι πιέσεις για την παραδοσιακή αυτή
πρακτική γίνονται όλο εντονότερες. 

Το MeDinno υλοποιείται στο πλαί-
σιο του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
και συντονίζεται από την Περιφέρεια
Ηπείρου, η οποία για την υλοποίησή
του συνεργάζεται με την Ένωση Με-
τακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου,
την Ένωση Επαρχιών Απουλίας, τη
Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του
Μπάρι, το Εμπορικό Επιμελητήριο της
Φότζια, και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμε-
λητήριο της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να
αναφερθεί ότι οι δύο χώρες συνδυα-
στικά παράγουν το 53% του συνολι-

κού αιγοπρόβειου κρέατος και το 28%
του συνολικού κατσικίσιου γάλακτος
στην ΕΕ. 

Αξιοποιώντας τη γνώση και τη τε-
χνογνωσία της Ιταλίας, που διαθέτει
19 τυριά ΠΓΕ, το MeDinno στηρίζει πα-
ραγωγούς και επιχειρηματίες σε όλη
την αλυσίδα αξίας. Συνεχίζει έτσι την
προσπάθεια που καταβάλει τα τελευ-
ταία χρόνια η Περιφέρεια Ηπείρου για
την ανακήρυξη τυροκομικών προϊό-
ντων της σε Προϊόντα Γεωγραφικής
Ένδειξης, όπως το Κασκαβάλι Πίνδου
και το Τσαλαφούτι Τζουμέρκων. 

Συγκεκριμένα με μία σειρά δρά-
σεων το έργο:

•Χαρτογραφεί τις αγορές για την
ανάδειξη των καταναλωτικών προφίλ
στους τομείς των τυροκομικών και
προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος και
συμβάλλει στη διεύσδυσή τους στη
διεθνή αγορά

•Εκπαιδεύει και στηρίζει παραγω-
γούς σε ζητήματα παραγωγής τυριού
και προϊόντων κρέατος με υψηλή
προστιθέμενη αξία που απαντούν στις
προτιμήσεις των καταναλωτών 

•Ενισχύει τη συνεργασία και ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των χω-
ρών στο πεδίο της ανάπτυξης και προ-
ώθησης αναγνωρίσιμης ταυτότητας
των προϊόντων

•Διοργανώνει εκδηλώσεις γευσι-

γνωσίας με παραδοσιακά προϊόντα και
βασικές πρώτες ύλες το πρόβειο
κρέας και τα τυριά από αιγοπρόβειο
γάλα με καλεσμένους, επιχειρημα-
τίες, φορείς και δημοσιογράφους του
αγροδιατροφικού και του τουριστικού
τομέα. 

Όπως σημειώνεται, η Περιφέρεια
Ηπείρου με το MeDinno αναδεικνύει
και αξιοποιεί τα ποιοτικά  χαρακτηρι-
στικά των Ηπειρώτικων προϊόντων
κρέατος και τυροκομίας καθώς απο-
τελούν διαβατήριο για την είσοδο σε
αγορές όπου αναζητούν σύγχρονα
αγροδιατροφικά προϊόντα ολοκληρω-
μένα ως προς τη γεύση, την ποιότητα,
την υγεία και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος.

Δύο νέα οχήματα για την
Αστυνομία στην Ήπειρο

Ενισχύεται ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας με 45
νέα οχήματα. Κατανέμονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο

Τα νέα οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματι-
σμού είναι 34 επιβατικά, 6 αγροτικού τύπου και 5 ειδικά
οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, τα οποία αποκτήθη-
καν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, συγχρηματοδότη-
σης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
και του Ταμείου  Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης,
από μεταφορά πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας.

Πιο αναλυτικά κατανέμονται:
20 στην Αττική,
8 στη Θεσσαλονίκη,
6 στην Κεντρική Μακεδονία,
6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
2 στη Δυτική Μακεδονία,
2 στην Ήπειρο και
1 στο Νότιο Αιγαίο.
Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 η Ελληνική Αστυνο-

μία υλοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προ-
γράμματα,  ολοκληρώνοντας έναν κύκλο παραλαβής
1.453 νέων οχημάτων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ITV

Συναυλία της μπάντας Ushala
το Σάββατο από την ΕΗΜ

Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρί-
του κύκλου των εκδηλώσεων λόγου και τέχνης (μου-
σική, συναυλίες, θέατρο, ομιλίες κ.ά.), που παρουσιάζο-
νται στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ITV, καλεί το Σάββατο
27 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 μ.μ. στην συναυλία της
μπάντας: Ushala «Εν αρχήν ην το χάος»

Συντελεστές είναι οι: Γιώργος Παπαθανασίου, μπάσο
και η φωνή, Κώστας Κωσταδήμας,  Κιθάρες, Κώστας Δη-
μητρίου, Τύμπανα.
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Ενοικιάζεται γραφείο 27 τ.μ στο Μέγαρο Κουρτίου, Κατσα-
δήμα 7 στον 1ο όροφο. Τηλ. 6974753233, 6947384870

ΒΙΠΕ - Πωλούνται δύο συνεχόμενα οικόπεδα των 2 στρ. το κα-
θένα στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.  Τηλέφωνο: 6946954150

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

ΑΝΑΤΟΛΗ – Πωλείται οικόπεδο 1000 τ.μ. με δυνατότητα να χω-
ριστεί 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 πέτρινο κτίριο - bar στο ιστορικό κεντρο με σπάνια δια-

κόσμηση 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 υπε-
ράριστη κατάσταση. Δεκτός κάθε έλεγχος, ατρακάριστη, με πο-
διά από κάτω, 4 ταχύτητες, φυλασσόμενη σε γκαράζ. Τηλέ-
φωνο: 6947690243.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Νικιάνα Λευκάδας οικόπεδο άρτιο και οικοδομή-
σιμο εντός σχεδίου, έκτασης 600 τ.μ. Συντελεστής δόμησης 0,8,
χτίζει 487 τ.μ., μέγιστο ύψος 9 m. Πληροφορίες στο τηλ:
6946954151.

Από κεντρικό φροντιστήριο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Φυσικής,
Πληροφορικής, Οικονομίας), για διδασκαλία σε φοιτητές. Βιο-
γραφικά στο e-mail:foit.mathmata.ioannina@gmail.com.

Καθηγητής αρχαίων ελληνικών, απόφοιτος του τμήματος κλασ-
σικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό
αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα και ειδίκευση στο άγνω-
στο κείμενο, παραδίδει μαθήματα, κατά προτίμηση στο κέντρο
της πόλεως, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. 
Τιμές προσιτές και συζητήσιμες. 
Τηλ. 6906 129990

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ άρτιο και οικοδομήσιμο 300 μέτρα από
τη θάλασσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948278686

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2,5άρι για φοιτητές στην οδό Βη-
λαρά 50. Τηλέφωνο: 2651025767

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ερειπωμένη οικία σε οικόπεδο 100 τ.μ. στα Λαζαράτα
Λευκάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939088885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σταυράκι δίπλα από τις φυλακές 2
στρέμματα. Τηλέφωνο: 6932487349

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο επιπλω-
μένη, με αυτόνομη θέρμανση και παρκινγκ. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945013757

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. Πληρο-
φορίες κ. Βαγγέλης, τηλ. 6940981657.
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Εθελοντική αιμοδοσία στην Ανατολή
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής Ιωαννίνων Ανατολής Ελπίδα, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία σήμερα

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 17:00-20:00 στο Πνευματικό Κέντρο της Ανατολής (Κερασούντος 13), τηρώντας όλα τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν 5' από τον χρόνο τους, στέλνουν μήνυμα 1 για να έρθουν να προσφέρουν το πολύ-
τιμο αυτό αγαθό, το αίμα.

Μ
εγάλη διάκριση για το Επιμελητήριο Ιωαννίνων που έγινε
το μοναδικό Επιμελητήριο στην χώρα, που  απέσπασε το
Αργυρό Βραβείο (bronze)  στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό

«Best City Awards 2020» στην κατηγορία Δράσεις Έρευνας Εργα-
σίας. Βραβεύτηκε για την ψηφιακή εφαρμογή «e-Ergasia» που βρί-
σκεται στο site του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με διακριτικό τίτλο
«μπες κ βρες».

Ένα ακόμη όμως βραβείο «bronze»  απέσπασε από κοινού με
τον Δήμο Ιωαννιτών στην κατηγορία «Open Mall» για το Κέντρο

Ανοιχτού Εμπορίου. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, θα συνεχίζει να
εργάζεται για την επίτευξη του στόχου  της επιχειρηματικότητας
που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη της, δήλωσε μετά την ανα-
κοίνωση των βραβεύσεων ο Πρόεδρος ΔΔήμητρης Δημητρίου. 

Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και τα στελέχη του Επιμελητηρίου, τα οποία
εργάζονται καθημερινά για την στήριξη της επιχειρηματικότητας,
γιατί οι βραβεύσεις όπως τόνισε, είναι αποτέλεσμα συνολικής προ-
σπάθειας. 

£

Τέντες & Συστήματα Σκίασης

Σαραλιώτης Γιώργος
Ιωαννίνων 79Α, Ανατολή, Τ.Κ. 45521

Τηλ - Fax: 26510 43585, e-mail: info@saraliotis.gr
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ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΩΔΩΝΗ 26, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ. (26510) 47400 - FAX: 66320
e-mail: info@mitsis.gr - www.mitsis.gr

ΜΗΤΣΗΣ

Aρλέτος Ηλίας
Γ’ Σεπτεμβρίου 30 • 45500 Ιωάννινα

• Τηλ.: 26510 74779
• Fax: 26510 74469

Car Service

Kιν.: 6932 573455 • E-mail: harletos@yahoo.gr

ΣΗΜΕΡΑ

Εορτασμός της 108ης 
επετείου Απελευθέρωσης 
της Κόνιτσας 

Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Κόνιτσας την 24η Φεβρουα-
ρίου για την 108η επέτειο της Απελευθέρωσης της Κόνι-
τσας είναι οι εξής: •Γενικός σημαιοστολισμός σε όλον τον
Δήμο από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ήλιου της ημέ-
ρας της εορτής και  φωταγώγηση του δημοτικού καταστή-
ματος 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 Κο-
σμά του Αιτωλού την 10η  ώρα πρωινή.

• Επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία μικρής διάρκειας και κα-
τάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων - Θέση «Αη Γιάν-
νης», 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.
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Δέχεται μόνο με ραντεβού
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών (TEP, TAPP, IPOM)
Χειρουργική Μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής)
Χειρουργικές παθήσεις πρωκτού, Μικροεπεμβάσεις δέρματος

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δυο βραβεύσεις στα βραβεία Best City Awards2020

Ενεργή η αίτηση απαλλαγής δημοτικού τέλους
Στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και ο Δήμος Πρέβεζας που ενημερώνει για τη λειτουργία της

Ο
Δήμος Πρέβεζας εντάχθηκε ως
ο 76ος στη σειρά, σε σύνολο
334 Δήμων της χώρας, στην ει-

δική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ αίτησης
απαλλαγής δημοτικού τέλους η
οποία και λειτούργησε στα τέλη Δε-
κεμβρίου (https://kedke.gr) ικανο-
ποιώντας τόσο το σχετικό αίτημα της
Νέας Ένωσης Ξενοδόχων Περιφερει-
ακής Ενότητας Πρέβεζας,  η οποία
είχε πρώτη καταθέσει από την 23η
Απριλίου όσο και της Ένωσης Ξενο-
δόχων Πρέβεζας η οποία στη συνέ-
χεια κατέθεσε αντιστοίχως  το σχε-
τικό αίτημα την 14η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση προς το
Δήμαρχο Πρέβεζας Νικόλαο Γεωργάκο

από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της
ΚΕΔΕ, στις 17 Φεβρουαρίου είχαν
ενταχθεί 75 Δήμοι και περίπου 5100
επιχειρήσεις. 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας καλεί τις εν-
διαφερόμενες πληττόμενες επιχειρή-
σεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέ-
σεις να ενταχθούν στην απαλλαγή
στην ειδική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ακο-
λουθώντας τις σχετικές οδηγίες
https://dt.govapp.gr/ :   

Απαλλαγή από την καταβολή δημο-
τικών τελών επιχειρήσεων λόγω
Covid-19. Στο κάλεσμα αναφέρεται:

Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
που έχετε διακόψει τη δραστηριότητά
σας υποχρεωτικά, λόγω της πανδη-

μίας του Covid-19 μπορείτε να ζητή-
σετε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
καθαριότητας και φωτισμού ή/και μεί-
ωση του τέλους κοινοχρήστων χώ-
ρων. 

Θα χρειαστείτε:
•τους κωδικούς σας πρόσβασης

στο Taxisnet
•κατάσταση οικονομικών στοιχείων

από επιχειρηματική δραστηριότητα
(έντυπο Ε3) έτους 2019 ή δήλωση
έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσι-
κού ή μη φυσικού προσώπου (έντυπο
Μ2 ή Μ3) για νεοϊδρυθείσες επιχειρή-
σεις

•τον τελευταίο λογαριασμό παρο-
χής ρεύματος.
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2,4 δισ. ευρώ σε 4,9 εκατ. δικαιούχους μέσα στον Φεβρουάριο

Π
οσά ύψους 2,4 δισ. ευρώ σε 4,9 περίπου
εκατομμύρια δικαιούχους, θα καταβλη-
θούν έως το τέλος Φεβρουαρίου από τον

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ), τον Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),
τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ) και το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
ανά κατηγορία:

e-ΕΦΚΑ
1. Στο πλαίσιο των  τακτικών πληρωμών του, ο

e-ΕΦΚΑ καταβάλει:
- Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, ποσό 490,7 εκατ.

ευρώ που αντιστοιχεί στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις 1.060.698 δικαιούχων. Πρόκειται για
συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών
και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 1,
3, 5, 7, 9.

- Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, ποσό 491,9
εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις 1.061.503 συνταξιούχων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ
τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ποσό 481,9
εκατ. ευρώ για τις κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις 879.445 συνταξιούχων των τ. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και
ΕΤΑΑ.

- Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, ποσό 548,1
εκατ. ευρώ σε 917.424 συνταξιούχους του Δη-
μοσίου και των τ. ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

- Επιπροσθέτως, το χρονικό διάστημα 22-26
Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 17,2 εκατ. ευρώ

σε 935 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης απο-
φάσεων για εφάπαξ.

2. Όσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές:
- Την περίοδο 23-26 Φεβρουαρίου, θα κατα-

βληθούν 600.000 ευρώ σε 1.200 δικαιούχους,
λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας
για τον Μάρτιο 2021

ΟΠΕΚΑ
O Oργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει στις
26 Φεβρουαρίου τα ακόλουθα επιδόματα:

- Αναπηρικό επίδομα: Θα καταβληθούν 68,7
εκατ. ευρώ σε 168.800 δικαιούχους.

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Θα καταβλη-
θούν 58,1 εκατ. ευρώ σε 266.495 δικαιούχους.

- Επίδομα στέγασης: Θα καταβληθούν 32,4
εκατ. ευρώ σε 265.368 δικαιούχους.

- Επίδομα γέννησης: Θα καταβληθούν 12,7
εκατ. ευρώ σε 12.660 δικαιούχους.

- Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Θα κα-
ταβληθούν 11,3 εκατ. ευρώ σε 35.101 δικαιού-
χους.

- Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του Δημοσίου
στα δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» θα κα-
ταβληθούν 25,7 εκατ. ευρώ σε 110.000 δικαιού-
χους.

- Στο πλαίσιο της συνεισφοράς του Δημοσίου
σε δάνεια για την προστασία της κύριας κατοικίας
(Ιανουάριος 2021) θα καταβληθούν 255.761
ευρώ σε 3.455 δικαιούχους.

- Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Θα κατα-
βληθούν 237 χιλ. ευρώ σε 944 δικαιούχους.

- Επίδομα ορεινών περιοχών: Θα καταβληθεί
1,46 εκατ. ευρώ σε 2.9293 δικαιούχους.

- Επίδομα ομογενών προσφύγων: Θα κατα-
βληθούν 240 χιλ. ευρώ σε 6.826 δικαιούχους.

- Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Θα καταβλη-
θούν 123 χιλ. ευρώ σε 155 δικαιούχους.

ΟΑΕΔ
Για την περίοδο 21-27 Φεβρουαρίου, ο ΟΑΕΔ

θα καταβάλει:
- 32 εκατ. ευρώ σε 83.000 δικαιούχους για επι-

δόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 41 εκατ. ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για

προγράμματα απασχόλησης.
- 594.000 ευρώ σε 475 δικαιούχους για προ-

γράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 540.000 ευρώ σε 593 δικαιούχους για επιδο-

τούμενη άδεια μητρότητας.

Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων:
1. Στις 24 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι πληρω-

μές αποζημιώσεων ειδικού σκοπού από μονομε-
ρείς δηλώσεις (Β' ευκαιρία):

- Για τους επαγγελματίες της τέχνης και του
πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς οδηγούς,
για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020.

- Για τους επαγγελματίες της τέχνης και του
πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο
2020.

- Για τους απολυμένους λόγω του κυκλώνα "Ια-
νός".

2. Στις 26 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι πληρω-
μές στο πλαίσιο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
(Β' φάσης) και ορθές επαναλήψεις για τον Ιανου-
άριο 2021, καθώς και για την περίοδο Σεπτεμ-
βρίου-Δεκεμβρίου 2020, για:

- εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υπο-
βληθεί δήλωση Β' φάσης του μήνα,

- εργαζόμενους που αποκλείστηκαν από τις
πληρωμές Β' φάσης.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Τα δύο βιβλία

του  ΚΩΣΤΑ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δικηγόρου

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)

Τ
η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις από εναλλα-
κτικά ψηφιακά τραπεζικά δίκτυα, εκτός

καταστημάτων, καθώς, ακόμη, και με πολ-
λούς εναλλακτικούς τρόπους μέσω διαδι-
κτύου έχουν πλέον οι φορολογούμενοι.

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι μπορούν
πλέον να εξοφλούν μέσω του Taxisnet και χω-
ρίς να χρειάζεται η μετάβασή τους σε  υποκα-
τάστημα τράπεζας, οφειλές προς το Δημόσιο,
ρυθμισμένες ή μη, με τη χρήση των καρτών
τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης
μέσω του mobile και του internet banking που
διαθέτουν όλες οι τράπεζες, με τον αριθμό
μάλιστα  των ενεργών χρηστών να ξεπερνά τα
τρία εκατομμύρια συναλλασσόμενους για την
κάθε μια κατηγορία.

Με κάθε ευκαιρία οι τράπεζες υπενθυμίζουν
στην πελατεία τους τις τεχνολογικές δυνατό-
τητες (internet και mobile  banking, ATM) που
παρέχουν για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους και για την αποφυγή του συγχρωτισμού
στα καταστήματα.

Όπως αναφέρουν, οι πληρωμές λογαρια-

σμών, τηλεφώνου, ηλεκτρικής ενέργειας,
ύδρευσης, δημοσίου (εφορία, ασφαλιστικοί
φορείς κ.α.), μπορούν να γίνουν γρήγορα, εύ-
κολα και με ασφάλεια από το σπίτι, επισημαί-
νοντας ότι όσοι συναλλασσόμενοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες μπο-
ρούν να απευθυνθούν στα κέντρα τηλεφωνι-
κής εξυπηρέτησης και να εκτελέσουν ένα με-
γάλο πλήθος συναλλαγών.

Επίσης μπορούν να εξυπηρετούνται σε ένα
από τα 6.000 ATM που λειτουργούν καθημε-
ρινά και όλο το 24ωρο σε ολόκληρη την επι-
κράτεια και να εκτελέσουν πολλές τραπεζικές
εργασίες όπως αναλήψεις, καταθέσεις, πλη-
ρωμές, ενημερώσεις συναλλαγών και υπολοί-
πων.

Οφειλές προς την Εφορία μπορούν να εξο-
φλούν οι φορολογούμενοι και στο δίκτυο πρα-
κτορείων του ΟΠΑΠ στις περιοχές εκείνες που
παραμένουν ανοικτά (που βρίσκονται στο επί-
πεδο Επιτήρησης) με την χρήση των καρτών
τους, ανέπαφα και με ταχύτητα.

Τα εναλλακτικά δίκτυα στην χώρα μας έχουν
ήδη ιστορία πολλών ετών. Το 1981, η Alpha
Bank (τότε Τράπεζα Πίστεως)  εγκαθιστά
πρώτη στην Ελλάδα τις Αυτόματες Ταμειολο-
γιστικές Μηχανές γνωστές ως ATM. Το 1998,
επίσης η Alpha Bank  εγκαινιάζει πρώτη στην
Ελλάδα το Alpha Web Banking που καθιερώνει
τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet. Το
1988 η  Alpha Bank είχε κυκλοφορήσει την
Cashcard Visa, την πρώτη τραπεζική και πι-
στωτική κάρτα στην Ελλάδα που αποτελούσε
συνδυασμό πιστωτικής κάρτας και κάρτας ανα-
λήψεων και καταθέσεων μετρητών.

Εξόφληση οφειλών στην Εφορία 
με εναλλακτικούς τρόπους

Αιτήσεις για την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή
6 ως και σήμερα

Παράταση έως σήμερα για τη υποβολή
των αιτήσεων ένταξης στον έκτο κύκλο
της επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς
και  διεύρυνση των δικαιούχων προβλέ-
πει η απόφαση υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε
σε ΦΕΚ .
Σύμφωνα με την απόφαση στους δικαι-
ούχους περιλαμβάνονται και οι Δημοτι-
κές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμέ-
νων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους
"Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου"
(ΚΑΔ 93.29.19.07) και "Υπηρεσίες θερα-
πευτικών λουτρών και ιαματικών πη-
γών" (ΚΑΔ 96.04.10.04). Ορίζεται επίσης
ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα
συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται
στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρου-
αρίου.
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Α φ ι έ ρ ω μ α

Την επιστολή του Κων. Φωτόπουλου προς τον δή-
μαρχο της πόλης των Ιωαννίνων Φ. Φίλιο το 1987
με την οποία ζητά την ιστορική αποκατάσταση της

επωνυμίας της οδού «Νικ. Παπαδοπούλου» στην προη-
γούμενη επωνυμία της που ήταν «Νικ. Εφέντη» ή σε «Νικ.
Μιζαντζή», όπως και το πραγματικό όνομα ενός ήρωα της
περιόδου πριν και κατά τη διάρκεια της Απελευθέρωσης
της πόλης, παρουσιάζει σήμερα η «Ε».
Ο Κων. Φωτόπουλος, επίτιμος περιφερειακός διευθυντής
ταχυδρομείων στην Ήπειρο και συγγραφέας – ερευνητής
πολλών εργασιών ιστορικού και λαογραφικού περιεχομέ-
νου για την Ήπειρο, απόγονος του Νικ. Εφέντη, το 1987
είχε αποστείλει την επιστολή που δημοσιεύουμε σήμερα
αυτούσια και η οποία μας παραχωρήθηκε ευγενικά από
τον ανιψιό του Ιωαν. Φωτόπουλο, με αφορμή την 108η
επέτειο της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.
Η ιστορική προσωπικότητα και η προσφορά του Νικ.
Εφέντη, υπολοχαγού του Τουρκικού Στρατού, αποφοίτου
του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, που διαδραμάτισε κα-
θοριστικό ρόλο στην προετοιμασία για την κατάληψη και
παράδοση των οχυρών του Μπιζανίου, αναδείχθηκε και
στην πανηγυρική εκδήλωση του Δ. Ιωαννιτών για την
108η επέτειο της Απελευθέρωσης, πριν λίγες ημέρες από
τον κεντρικό ομιλητή κ. Δημ. Οικονόμου.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και στην προσφορά
του Νικ. Εφέντη, η πόλη των Ιωαννίνων είχε δώσει το
όνομά του στην οδό απέναντι της Ζωσιμαίας Βιβλιοθή-
κης, παράλληλα με το κτίριο του Στρατοδικείου. Ατυχώς,
σε ανύποπτη στιγμή και χωρίς κάποια επαρκή εξήγηση ή
αιτιολόγηση, το Δημ. Συμβούλιο προχώρησε στη μετονο-
μασία της οδού, σε «Νικ. Παπαδοπούλου», η οποία πα-
ραμένει ως σήμερα, με την υποσημείωση, ότι η οδός είναι

η «πρώην Νικολάκη Εφέντη».

Στο βιβλίο του «Τα Γιάννινα - Οι μαχαλάδες τα σοκά-
κια…» ο Κων. Φωτόπουλος, αναφέρει, ότι η Σοφία Μα-
νούκα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, το γένος Μιζαντζή, θεία
του Νικολάκη Εφέντη είχε αποστείλει μετά τη μετονομα-
σία της οδού, επιστολή στον Δ. Ιωαννιτών, ζητώντας την
επαναφορά του πραγματικού ονόματος του ανιψιού της.
Το ίδιο ζητά και ο Κων. Φωτόπουλος στην επιστολή του
με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 1987 την οποία φέρει η «Ε»
σήμερα στο προσκήνιο. «Καιρός λοιπόν τώρα να φροντί-
σετε να αποκαταστήσετε την ονομασία της εις το ορθόν:
“οδός Νικολάου Μιζαντζή ή Μιζαντζόγλου, υπολοχαγού

Μηχανικού του Τουρκικού Στρατού”. Πάνω στις
τόσες άλλες φροντίδες σας, παρακαλώ έχετε υπ’
όψιν και το ζήτημα αυτό χάριν της μνήμης του
αφανούς τούτου ήρωος», αναφέρει μεταξύ άλλων
ο Κων. Φωτόπουλος στην επιστολή του.

Ποιος ήταν ο Νικολάκης Εφέντης
Ο Νικ. Εφέντης, (πραγματικό όνομα Νικόλαος Μι-
ζαντζής) ήταν ομογενής αξιωματικός του τουρκικού
στρατού στα Γιάννινα και υπηρετούσε ως λοχαγός
του Μηχανικού. Ήταν παρών στη διάρκεια κατα-
σκευής των οχυρών του Μπιζανίου και μετά του ανα-
τέθηκε η ευθύνη συντήρησής τους. Κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας της επιχείρησης για την Απελευ-
θέρωση των Ιωαννίνων, ο Εφέντης κατόρθωσε και
αντέγραψε με πλήρη μυστικότητα και ακρίβεια τα σχέ-
δια των οχυρών του Μπιζανίου, τα οποία αφού κρυ-
πτογραφήθηκαν από την Αντιγ. Τζαβέλλα, παραδόθη-
καν στον Ι. Λάππα αρχικά και στη συνέχεια στο Στρα-
τηγείο του Ελληνικού Στρατού στο Εμίν Αγά. 
Μετά την Απελευθέρωση, ο Εφέντης ζήτησε από τον
αρχιστράτηγο, βασιλέα Κωνσταντίνο να μείνει μυστική
η προσφορά του και με τη διαδικασία της ανταλλαγής

των αιχμαλώτων να επιστρέψει στη Σμύρνη, όπου ζούσε
η οικογένειά του, όπως και έγινε. Εκεί όμως, οι τούρκοι
πληροφορήθηκαν τις ενέργειές του Εφέντη, συνελήφθη
και εκτελέστηκε, υπομένοντας προηγουμένως φριχτά βα-
σανιστήρια, ενώ θανατώθηκαν και τα μέλη της οικογέ-
νειάς του, οι γονείς του και οι πέντε αδελφές του.

Ο Κων. Φωτόπουλος
Απόγονος του Νικ. Εφέντη, ο Κων. Φωτόπουλος επιχεί-
ρησε να διασώσει αφενός τη μνήμη του προγόνου του και
αφετέρου να βοηθήσει ως προς την αποκατάσταση μίας
ιστορικής αδικίας που έγινε με τη μετονομασία της οδού
σε «Παπαδοπούλου». Ο ίδιος ασχολήθηκε πέραν των άλ-
λων και με την ερευνητική εργασία ιστορικών και λαο-
γραφικών ζητημάτων της πόλης των Ιωαννίνων κατά κύ-
ριο λόγο. Το έργο του «Τα Γιάννινα – Οι μαχαλάδες, τα
σοκάκια και τα τοπονύμια τους, με τις ιστορικές και λαο-
γραφικές παραδόσεις και ανέκδοτα», είναι από τα πλέον
γνωστά και ενδεικτικά της συγγραφικής – ερευνητικής
του δραστηριότητας. Από το προσωπικό του αρχείο προ-
έρχεται και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Καιροί», με
ημερομηνία φύλλου την 22α Φεβρουαρίου του 1913, μία
ημέρα μετά την Απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων.
Το 1963, ο Κων. Φωτόπουλος τιμήθηκε με τον «Σταυρό
των Ταξιαρχών του Τάγματος του Φοίνικος» για την εν
γένει προσφορά του ως Διευθυντής Ταχυδρομείων, από
τον Βασιλέα Παύλο.

Ευχαριστίες  
Η «Ε» εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Ιωαν. Φω-
τόπουλο για την ευγενική παραχώρηση του σπάνιου αρ-
χειακού υλικού, με αφορμή την επέτειο της Απελευθέρω-
σης των Ιωαννίνων και ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής και
στον ήρωα Νικ. Εφέντη, αλλά και στον Κων. Φωτόπουλο.

Μία οφειλόμενη ιστορική αποκατάσταση
Το Δημ. Συμβούλιο της πόλης οφείλει να αποκαταστήσει το ιστορικό λάθος με την εκ νέου μετονομασία 
της οδού «Παπαδοπούλου» σε «Νικ. Εφέντη» ή «Νικ. Μιζαντζή» 

Η «Ε» στο διαδίκτυο www.ele.gr

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ  Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακτινοδιαγνώστης 

ΥΠEΡΗΧΟΙ-TRIPLEX
Κ. Φρόντζου 1  

Τηλέφωνο γραφείου: 26510 26871

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γαστρεντερολόγος

Ν. Παπαδοπούλου 8, Τηλ. 26510 73221
Δέχεται: Δευτ. – Παρ. 9.00-13.00

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη: 18.00-20.30

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

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παθολόγος

Κ. Φρόντζου 6 Τηλ. 26510 77718

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΡΓΩΝΗΣ MD, MSc
Χειρουργός

Μιχ. Αγγέλου 28 - 3ος όροφος

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ: 6972591630 - 2651313107

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΛΑ

Ψυχίατρος
Χρ. Πάτση 2, (Πλατ.Πάργης), 1ος Όροφος 

Δέχεται με ραντεβού. Τηλ : 26510 29444, 
Fax : 26510 29443- Κιν : 6972 084167

Ευάγγελος Μιχ. Γκόλας
Χειρουργός ΩτοΡίνοΛαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

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.

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

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 ΥΠΕ-

ΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 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

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Χελάς
Ευριπίδης - Νικόλαος

Λογοθεραπευτής
MSc Human communication
City university London
Μέλος RCSLT

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

Χαριλάου Τρικούπη 2, 45444, Ιωάννινα
Τηλέφωνο & fax: 2651306070, 

Κινητό: 6932426010
Ελ. Βενιζέλου 35 και Μουσών, Πρέβεζα

Τηλέφωνο & fax: 2682089094 
http://www.epirus-orthodontics.gr • email:

info@epirus-orthodontics.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.
ΔΡΑΚΟΣ DDS, M.Sc
Ε ι δ ι κ ό ς   Ο ρ θ ο δ ο ν τ ι κ ό ς

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

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

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΡΑΒΑΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός

28ης Οκτωβρίου 49
Τηλ. Ιατρείου: 26510 - 74031

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μικροβιολόγος

28ης Οκτωβρίου 49 Τηλ. 26510 36461

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΒΙΒΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

www.aimodiagnosi-ioa.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20
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

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

Η «Ε» και στο διαδίκτυο

www.ele.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
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

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

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

Δημήτριος Θ. Λέκκος
ιατρός πνευμονολόγος

ΜΑΝΤΖΙΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Παιδίατρος

Ν. Παπαδοπούλου 8 

Δέχεται: Δευτ.–Παρ. 9.00-16.00 με ραντεβού

Τηλ. 26510 73350

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ



Ό
σο δύσκολη ήταν η καθημερινότητα των
παικτών και του τεχνικού επιτελείου του
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ από τις αρχές του

έτους, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών,
ώστε να προπονηθούν σε αξιοπρεπείς συνθή-
κες, άλλο τόσο η ίδια πραγματικότητα των
αγωνιστικών υποχρεώσεων, βοήθησε την
ομάδα να βρει ρυθμό. 

Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και την Κυ-
ριακή κα την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ο ΠΑΣ
έδωσε συνολικά 13 παιχνίδια, εκ των οποίων
τα 10 για το πρωτάθλημα και τα τρία για το
κύπελλο. 

Σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση των
βοηθητικών γηπέδων λόγω των καιρικών
συνθηκών, οι παίκτες, δε γινόταν σε πρακτικό
επίπεδο να κάνουν φυσιολογική προετοιμασία
για τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλ-
λου. Όμως, τα παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες
βοήθησαν στο να αποκτήσουν ρυθμό οι παί-
κτες και συνολικά η ομάδα, κάτι που δύσκολα
θα μπορούσε να γίνει από τις προπονήσεις. Εί-
ναι χαρακτηριστικό, ότι στα τελευταία παιχνί-
δια από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για
το κύπελλο εκτός έδρας και την πρόκριση, ο
ΠΑΣ έχει συνεχόμενο σερί καλών παιχνιδιών
και αποτελεσμάτων, με μοναδική παραφωνία
το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

Νίκες εκτός έδρας επί ΑΕΚ και Παναιτωλι-
κού για το πρωτάθλημα, νίκη στο ουδέτερο
του Αγρινίου γι το κύπελλο με τον ΠΑΟ κα την
Κυριακή, το τρίποντο επί του ΟΦΗ, έφεραν τον
ΠΑΣ σε πλεονεκτική θέση στη μάχη της παρα-
μονής, έστω κι αν η νίκη του Παναιτωλικού
επί του ΠΑΟ τη Δευτέρα περιέπλεξε λίγο τα
πράγματα.

Οι παίκτες του Γιαννίκη δείχνουν να πατούν

γερά στα πόδια τους, να πιστεύουν στις ικανό-
τητες της ομάδας, αλλά πλέον να ξέρουν πώς
να παίρνουν τα αποτελέσματα που χρειάζο-
νται, με μικρές λεπτομέρειες να παίζουν το
δικό τους ρόλο.

Μεταγραφές ουσίας
Η απόκτηση του Γιούρι Λοντίγκιν ενός κο-

ρυφαίου τερματοφύλακα με διεθνείς συμμετο-
χές και παραστάσεις, όσο λίγοι παίκτες στην
Ελλάδα, αποδείχθηκε σε μικρό χρονικό διά-
στημα, καθοριστικής σημασίας για την αμυ-
ντική λειτουργία και γενικότερα την ηρεμία της
ομάδας και την εμπιστοσύνη που έχουν όλοι
οι παίκτες στο τι συμβαίνει στα μετόπισθεν. Το
ευτύχημα για τον Αργ. Γιαννίκη είναι, ότι δια-
θέτει δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες μαζί
με τον Χουτεσιώτη, που έκανε εξαιρετική σε-
ζόν, μέχρι τις αρχές του έτους. 

Η παρουσία του ισπανού Ντομίνγκεζ πα-
ράλληλα, που όσο περνά ο χρόνος αποδει-
κνύεται κομβικής σημασίας για τον ΠΑΣ δι-
καιώνει απόλυτα τον Γιαννίκη και όσους πρό-
τειναν και υλοποίησαν την μεταγραφή του
ισπανού το καλοκαίρι. Ένας παίκτης με τερά-
στια εμπειρία στο ισπανικό πρωτάθλημα, ως
βασικός με τη Λα Κορούνια, που είναι άριστος
χειριστής της μπάλας, σπανίως κάνει λάθος
πάσα και μεταδίδει ηρεμία και σιγουριά στην
ομάδα.

Ο Πίρσμαν είναι ίσως ο κορυφαίος και σί-
γουρα ο πιο σταθερός σε απόδοση παίκτης της
ομάδας, από την αρχή του πρωταθλήματος.

Ο Εραμούσπε έχει δέσει απόλυτα στο κέντρο
της άμυνας, είτε με τον Κάργα είτε με τον Πα-
ντελάκη, δικαιώνοντας επίσης την απόκτησή
του το καλοκαίρι από τον ΠΑΣ.

Ο Σάλιακας μετά από ένα σχετικό ντεφορ-

μάρισμα δείχνει να βρίσκει ξανά τα πατήματά
του και όταν έχει βοήθειες από τον παίκτη που
αγωνίζεται μπροστά του (Μπρένερ – Παμλί-
δης), αποκτά εξαιρετικό ρόλο στην ανάπτυξη
της ομάδας.

Ο μολδαβός Μιλιντσεάνου δεν έχει πάρει
μεγάλο χρόνο συμμετοχής, δείχνει όμως πολύ
καλά στοιχεία και είναι δεδομένο, ότι θα βοη-
θήσει στη συνέχεια. 

Στην επίθεση, Παμλίδης, Ελευθεριάδης, Λέο
και Κρίζμαν, όλοι τους από το προπέρσινο ρό-
στερ έχουν κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και
πιστώνονται με την επιθετική λειτουργία της
ομάδας, όπως και ο Καρτάλης, που είναι ανα-
ντικατάστατος στη μεσαία γραμμή.

Ο ΠΑΣ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των Κά-
στρο και Σιόντη, δεν είχε να αντιμετωπίσει
απουσίες παικτών για πολλές ημέρες, ενώ τα
όποια κενά υπήρξαν καλύφθηκαν με απόλυτη
επιτυχία από παίκτες που έχουν το μέλλον
μπροστά τους, όπως οι Λιάσος και Πήλιος. Ο
Μπρένερ έχει εγκλιματιστεί  απόλυτα και μό-
λις τιθασεύσει και τον ποδοσφαιρικό του εγω-
ισμό θα προσφέρει πολλά περισσότερα.

Επιστροφή
Η ομάδα επιστρέφει σήμερα στις προπονή-

σεις ενόψει της αναμέτρησης με τη Λαμία την
Κυριακή εκτός έδρας, μετά το διήμερο ρεπό
που είχαν οι παίκτες για να αποφορτιστούν
από τα συνεχή παιχνίδια. Ακολουθεί μία δύ-
σκολη εβδομάδα αφού την Τετάρτη στις 20.00
ορίστηκε η αναμέτρηση με τον ΠΑΟ στη Λεω-
φόρο και τρεις ημέρες μετά, το επόμενο Σάβ-
βατο, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά,
αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα στους «Ζω-
σιμάδες».

ΠΟΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΞΑΝΑ

Παίρνει μπροστά ο αγωνιστικός αθλητισμός
Τ

ην Κυριακή ανακοινώθηκε από την ΓΓΑ, η επανεκκίνηση αρ-
κετών αθλητικών δραστηριοτήτων, με άδεια για προπονήσεις
και αγώνες, το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τη δυνατότητα προπονήσεων των ομάδων που μετέχουν
στα πρωταθλήματα

•ποδοσφαίρου γυναικών Α’ Εθνικής, 
•ποδοσφαίρου σάλας ανδρών Α’ Εθνικής, 
•ποδοσφαίρου ανδρών Γ’ Εθνικής
•μπάσκετ ανδρών Α2 κατηγορίας, 
τη χρήση και των κλειστών κολυμβητηρίων για αθλητές σωματείων

και υποψηφίους των Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού και Στρατιωτικών Σχολών, τη λειτουργία τριών χιονοδρομικών
κέντρων για αθλητές, αλλά και την έναρξη των στα πρωταθλήματα

• Α1 μπάσκετ γυναικών, 
• Α1 πόλο ανδρών και γυναικών, 
•Α1 χάντμπολ ανδρών και γυναικών,
Που προστίθενται, μεταξύ άλλων, στις έως τώρα επιτρεπόμενες αθλη-

τικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β’ 648, 20/02/2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», που τέθηκαν σε ισχύ από την
προσεχή Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου.

Τι προβλέπεται
Αναλυτικά, προβλέπονται πλέον τα εξής για τον αθλητισμό σε όλη τη

χώρα:
«Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών

εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
•Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά

και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του
προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης
μέσω ατομικών αθλημάτων.

•Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και

αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών: 
α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου ανδρών Superleague Ι και Superleague ΙΙ, 
Α’ κατηγορίας ανδρών καλαθοσφαίρισης (Basket League), 
Α’ κατηγορίας ανδρών και γυναικών πετοσφαίρισης (Volley League

ανδρών και γυναικών) 
και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτό-

κολλα των οικείων διεθνών ομοσπονδιών,
β) των εθνικών ομάδων, ανδρών και γυναικών, που έχουν αγωνι-

στικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα 
γ) για τη διεξαγωγή προγραμματισμένων αγώνων που αποτελούν κρι-

τήριο πρόκρισης σε διεθνείς διοργανώσεις, όπου συμμετέχουν αθλητές
στους οποίους έχει ήδη επιτραπεί η προπόνηση με προηγούμενες απο-
φάσεις.

•Tης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και
από τις 27 Φεβρουαρίου και για αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών,
των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα 

Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, 
Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών, 
Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών.
•Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις,

χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα 
α) ποδοσφαίρου ανδρών Football League, 
β) ποδοσφαίρου γυναικών Α’ εθνικής, 
γ) ποδοσφαίρου σάλας ανδρών Α’ εθνικής,
δ) ποδοσφαίρου ανδρών Γ’ εθνικής,
ε) καλαθοσφαίρισης ανδρών Α2 κατηγορίας.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυ-

νατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο, που περι-
λαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών
για COVID-19, με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

•Της λειτουργίας έως τριών χιονοδρομικών κέντρων -δύο στη Βόρεια
και ένα στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα-, κατόπιν υπόδειξης της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, για χρήση αποκλειστικά από
αθλητές σωματείων χιονοδρομίας, με ονομαστικούς καταλόγους επικυ-
ρωμένους από την οικεία Ομοσπονδία. 

•Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται
σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.)
και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη
των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυ-
μπιακούς Αγώνες του έτους.

•Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για αθλητές σωμα-
τείων, υποψήφιους Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού και Στρατιωτικών Σχολών, 

•Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για θεραπευτική
άσκηση από τους θεραπευόμενους, καθώς και από τους συνοδούς τους,
εφόσον 

α) έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας,
β) προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συ-

γκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Απέκτησε ρυθμό από τα συνεχή παιχνίδια

3-4 Μαρτίου αρχίζει ξανά το Πόλο
Όπως ανακοινώθηκε χτες, επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα της

Α1 ανδρών/γυναικών υδατοσφαίρισης στις 3 και 4 Μαρτίου, μετά
τις αποφάσεις που έλαβε η ΓΓΑ για τη σταδιακή επανεκκίνηση της
αγωνιστικής δράσης των αθλημάτων.

Το πρωτάθλημα της Α1 ανδρών, που επαναρχίζει στις 3 Μαρ-
τίου με την 6η αγωνιστική, η κανονική του διάρκεια θα ολοκλη-
ρωθεί στις 12 Μαΐου, ενώ τα play off για τις θέσεις 1-4, θα διεξα-
χθούν στο διάστημα 14 – 28 Μαΐου. Επίσης δεν θα υποβιβαστεί κα-
μία ομάδα.
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Ειπώθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά πρέπει να γίνει και πράξη: Χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός
στην πόλη για τις ανάγκες της σε αθλητικές υποδομές. Κι από εκεί θα προκύψουν και οι διεκδικήσεις γιατί το
«πού είναι το κράτος;» δεν αρκεί από μόνο του

Ηένταση στον δημόσιο λόγο, το τελευταίο διάστημα επαναφέρει στη συζήτηση και το ερώ-
τημα του αν και κατά πόσο πρέπει να ελέγχεται ο δημόσιος λόγος και ειδικά η επέκτασή

του στις μέρες μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις, οι αναρτήσεις χρηστών μπορεί να εμπεριέχουν πια και
ειδήσεις που δεν μπορείς να βρεις στα μέσα ενημέρωσης, όπως και εναλλακτικές προσεγγί-
σεις και απόψεις που επηρεάζουν το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και τον δημόσιο βίο.
Είναι δε τέτοια η δυναμική που δημιουργείται που όντως μπαίνει ένας προβληματισμός και για
τα συστήματα ελέγχου που θα έπρεπε να λειτουργούν. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί δια-
κυβεύονται πολύ μεγαλύτερα ζητήματα, όπως η ελεύθερη έκφραση και η ελευθεροτυπία.

Ένας σχετικά ασφαλής δρόμος προσέγγισης στο δίλημμα που προκύπτει για το ποιο είναι το
όριο του ελέγχου, είναι το αν συντελείται ένα σοβαρό αδίκημα. Και σοβαρό αδίκημα είναι και
η συκοφάντηση ενός ανθρώπου με ψέματα και επιθέσεις. Γιατί πλέον είναι πολύ εύκολο να
αναρτήσει κάποιος ένα ψέμα που «δολοφονεί» έναν χαρακτήρα, που διαλύει έναν άνθρωπο.
Κάτι που ανεβαίνει στο δίκτυο, ακόμα κι αν είναι ψέμα μένει για πάντα εκεί και διαχέει την αδι-
κία κατά ενός πολίτη. 

Για αυτό όμως δεν χρειάζεται ειδική νομοθεσία όπως πολλοί προτείνουν, αλλά αρκεί η Δι-
καιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να παρέμβουν. Η αδικία και το ψεύδος, όπως κι αν
διακινούνται, πάντα υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθούν φτάνει η Πολιτεία και οι θεσμοί να
είναι σε εγρήγορση. Κι αυτό θα αφήσει χώρο και στην πραγματική ελευθεροτυπία. 

Το ψεύδος και η αδικία μπορούν 
να αντιμετωπιστούν και στο Δίκτυο

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Η αύξηση των
εξαγωγών της Ηπείρου ως
και το 2019, τη χρονιά πριν
από την κρίση της πανδη-
μίας, δείχνει και μία μικρή

έστω σε απόλυτα νούμερα,
δυναμική της περιφερειακής

μας οικονομίας. Κι ένα δρόμο
που πρέπει να ξαναπιάσουμε μόλις επανέλ-
θουμε γιατί θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυ-
νατή οδός ανάπτυξης. Και οι εξαγωγές έχουν
πολλά πλεονεκτήματα.

+
ΠΟΛΕΜΙΚΗ. Η έντονη πολεμική
στον δημόσιο λόγο και η
σκληρή αντιπαράθεση των
κομμάτων, των μέσων ενημέ-
ρωσης και όσων εμπλέκονται
στα θέματα που απασχολούν
την κοινή γνώμη, μπορεί να
έχουν ως παρενέργεια και τον φόβο
όσων έχουν κάτι να καταγγείλουν και τόσο καιρό
δεν είχαν τη δύναμη να το κάνουν. Όταν βλέπουν
τόσα να γίνονται γύρω τους μπορεί να φοβηθούν
ότι θα μπλέξουν. 

--

Όταν είναι μικρά τα παιδιά, από μωρά, τα ζυγί-
ζουμε ώστε να βλέπουμε την ανάπτυξή τους.

Υπάρχουν ενίοτε διαστήματα που δεν βάζουν βά-
ρος, αν και φαίνεται ότι τρώνε και τότε το διά-
γραμμα δεν έχει άνοδο, αλλά καταγράφει μία ευ-
θεία γραμμή, το πλατό. Αυτό κινητοποιεί τον παι-
δίατρο που πρέπει να συνεκτιμήσει την κατάσταση
ώστε να δει αν υπάρχει περίπτωση λοιμώξεων, ανα-
πτυξιακών προβλημάτων κλπ. Συνήθως τα μωρά
επιστρέφουν στο πολύ φαΐ και βάζουν βάρος φέρ-
νοντας και την ηρεμία στους γονείς τους.

Αυτόν τον καιρό είμαστε κι εμείς σε ένα ιδιότυπο
πλατό. Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε μία κατά-
σταση ευθείας, ουδέτερη, ισοπεδωμένη, στάσιμη.
Σαν να μην υπάρχει εξέλιξη, να μην μπορούμε να
πάμε παρακάτω. 

Την ίδια στιγμή, νιώθουμε ότι δεν κάνουμε κάτι
λάθος. Τηρούμε τα μέτρα και είμαστε πολύ προσε-
κτικοί, προσπαθούμε να διατηρούμε τις δραστηριό-
τητές μας, εργαζόμαστε πολύ πιο σκληρά από την
προηγούμενη περίοδο. Όμως δεν αλλάζει κάτι σε
όλο αυτό που ζούμε ένα χρόνο τώρα.

Μία εύκολη λύση θα ήταν να τα αποδώσουμε
όλα στον κορωνοϊό. Πώς να τα βάλεις, άλλωστε με
κάτι που δεν το βλέπεις καν; Αν όμως, για όλα ευ-
θύνεται η πανδημία, θα πρέπει να αναρωτηθούμε
και ποιος είναι ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας,
της Πολιτείας, των θεσμών, της κυβερνητικής δια-
χείρισης. 

Όλοι αυτοί πάντως, και ειδικά η κυβέρνηση που
έχει και την ευθύνη, ενίοτε, όταν βρίσκονται σε δύ-
σκολη θέση, τα ρίχνουν όλα στον κορωνοϊό. Είναι
«ύπουλος εχθρός», «μεταλλάσσεται» κλπ. Αν πάλι
οι εξελίξεις είναι πιο ευνοϊκές, τότε με ευκολία, ει-
δικά η πολιτική εξουσία, τρέχει να πάρει τα εύσημα
για τις κινήσεις της. 

Μόλις βγήκαν τα εμβόλια έτρεξαν κυριολεκτικά
όλοι να μιλήσουν για την αρχή του τέλους. Μόνο
που είμαστε στην αρχή, της αρχής του τέλους από
τα τέλη Νοεμβρίου, πέρασε ήδη ένα τρίμηνο. Κι
ακόμα περιγράφουμε πόσο σπουδαία είναι τα αν-
θρώπινα επιτεύγματα της επιστήμης και της πολιτι-
κής κατά της πανδημίας. Αλλά ένα τέλος δεν μπο-
ρούμε να ορίσουμε. Είναι σαν να είμαστε πάνω στο
πλατό, να βλέπουμε πότε θα μπορούσε να αρχίσει
η άνοδος, αλλά κανείς να μην έχει και τη συνταγή
ή την πολιτική για να βάλουμε στα σίγουρα «βάρος»
και να αναπτυχθούμε. Κι αυτή η κατάσταση μας γε-
μίζει με ανασφάλεια και άγχος. 

Σαν το «πλατό» με το
βάρος των παιδιών

Νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε 

σε μία κατάσταση ευθείας, ουδέτερη,

ισοπεδωμένη, στάσιμη. Σαν να 

μην υπάρχει εξέλιξη, να μην 

μπορούμε να πάμε παρακάτω.

fkaramitsos@yahoo.gr


