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Με την κατάσταση στην Ήπειρο πλέον και όχι μόνο στα Ιωάννινα να προκαλεί έντονο
προβληματισμό, αφού καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων σε καθη-
μερινό επίπεδο, η συζήτηση στην τοπική κοινωνία που μονοπωλεί το ενδιαφέρον εί-
ναι αυτή της πιθανής ή όχι λήψης νέων περιοριστικών μέτρων. Μέχρι και χθες, δεν
υπήρχαν νεότερα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, με τις αρμόδιες επιτροπές των
ειδικών να συνεδριάζουν και να εξετάζουν διάφορα σενάρια, όχι μόνο για τα Ιωάννινα,
αλλά και για το σύνολο της περιφέρειας. 
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Οι παράμετροι που κρίνουν
ένα νέο lockdown
• Οι προβληματισμοί για την τήρηση των μέτρων,
αλλά και η ανάγκη  για αυστηρή υλοποίηση όσων 
ήδη ισχύουν • Εξορθολογισμός των διακομιδών
από τη γειτονική Αλβανία

Αναζητείται πεδίο σύνθεσης
για τη λειτουργία των 

Σταθμών Μεταφόρτωσης
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Μία διάκριση για το Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου των Ιωαννίνων

Αργυρό βραβείο απέσπασαν ο Δήμος Ιωαννι-
τών και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στον πα-
νελλήνιο διαγωνισμό ́ «Best City Awards 2020»
στην κατηγορία «Open Mall, ανοικτά κέντρα
εμπορίου τοπικών κοινοτήτων» για το Ανοικτό ́
Κέντρο Εμπορίου.
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Έρχεται το Grasshopper 
από τους Fuzzy Nerds 

21 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία
το Grasshopper επιστρέφει ώς single και of-
ficial video release, με bonus το Vs. από το
demo του 1997, την Κυριακή, 28 Φλεβάρη,
στις 18:00 στο κανάλι των Fuzzy Nerds στο
YouTube και σε όλες τις live streaming
πλατφόρμες.
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Με επιτυχία έγινε επέμβαση 
αγγειοπλαστικής υψηλού κινδύνου

Mε επιτυχία έγινε την Τρίτη στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο  επέμβαση αγγειοπλα-
στικής υψηλού κινδύνου, σε ασθενή νεα-
ρής ηλικίας με την χρησιμοποίηση συ-
σκευής Impella. 

» 10

Πρώτες αντιδράσεις για 
τις αλλαγές στα δημόσια έργα
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Η από κοινού άσκηση της γονικής 
μέριμνας και η διαμεσολάβηση
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Θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο 
για τα ζώα συντροφιάς 
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Στη Σουηδία 
η Βιντσιλαίου 
του ΠΑΣ WBC

» 15

Τίποτε δε θα μένει 
αναπάντητο
Αλλαγή στάσης από την ΠΑΕ σε πολλά
επίπεδα, για να προστατέψει την ομάδα

» 15
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Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 
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(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 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
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Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
Ελευθέριος Οικονόμου παρέστη 
στις εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση
της Κόνιτσας ενώ είχε και συνάντηση 
με τον Δήμαρχο Ν. Εξάρχου

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας
Μας προβληματίζουν συγκεντρώσεις με τραπεζώ-
ματα κ.α., χωρίς κάποιοι να σκέφτονται τις επιπτώ-
σεις που μπορεί να επιφέρει ένα lockdown, αλλά
και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρ-
χει τίποτε με τον κορωνοϊό και να φέρνονται  κατ΄
αυτόν τον  τρόπο, όπως με αυτόν από τον οποίο
δημιουργήθηκαν θέματα  στο νοσοκομείο Χατζη-
κώστα.

ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Περιφερειάρχης

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΘΕ 

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΑΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Φεβρουάριος

2021

07:02

Πέμπτη

25

Ταροσίου Αρχ.

Κων/πολεως
Ρηγίνου

18:15

ο καιρός....

Για την Πέμπτη προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ, ασθενείς έως μέτριοι. Η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 17 βαθμούς
Κελσίου.
Για την Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται ηλιο-
φάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα
είναι μεταβλητοί, ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυ-
μανθεί από 3 έως 18 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

ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ
0 1 2 -1 0 -1
20 20 20 17 16 14



3ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021ρεπορτάζ

Αναζητείται πεδίο σύνθεσης για τη 
λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης

Α
κόμη κι αν δεν το είπε, το υπονόησε
ξεκάθαρα, αν και έσπευσε να απορρί-
ψει κάθε συζήτηση περί νικητών και

ηττημένων. Ο λόγος για τον δήμαρχο των
Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ, που κλήθηκε να σχο-
λιάσει και να τοποθετηθεί επί της απόφα-
σης της Αποκεντρωμένης, που ακύρωσε
την απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τη λειτουργία
των ΣΜΑ και τη μεταφορά του υπολείμμα-
τος στους ΧΥΤΥ, βάζοντας ένα πρόωρο τέ-
λος σε μία «μάχη χαρακωμάτων» στον Σύν-
δεσμο, που κράτησε μήνες.

Ωστόσο, ο κ. Ελισάφ σημείωσε με έμφαση,
ότι η απόφαση συνιστά και θα πρέπει να
αποτελέσει «ένα μάθημα για όλους και κυ-
ρίως για τη διοίκηση του Φορέα, ώστε να
προσγειωθεί στην πραγματικότητα και να
επιστρέψει σε συνθήκες και όρους διαλόγου,
για να μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρό-
νος», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Επί του περιεχομένου και του σκεπτικού
κατά βάση της απόφασης που εξέδωσε η
Αποκεντρωμένη, υπήρξε σαφής και ξεκά-
θαρη δικαίωση στα επιχειρήματα που υπο-
στήριξε ο δήμος Ιωαννιτών, αλλά και άλλοι
δήμοι, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
μηνών, αλλά και με το περιεχόμενο της προ-
σφυγής στην Αποκεντρωμένη.

«Η Αποκεντρωμένη διαπίστωσε ότι η από-
φαση είναι εσφαλμένη. Δικαιώνονται εκ των
πραγμάτων όσοι είπαν, ότι η σύμβαση του
Φορέα δεν μπορεί να καθορίζει την πολιτική
των επόμενων ετών και αυτό είναι σφάλμα
τεράστιο. Ελπίζω να το αντιληφθεί και η δι-
οίκηση του ΦΟΔΣΑ και να συζητήσει ώστε να
έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ουσία
είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός δεν μπορεί να
προχωρήσει. Όταν συζητάμε τα προβλήματα
χωρίς εμμονές μπορούμε να βρούμε τις λύ-
σεις που θα έχουν το μικρότερο δυνατό κό-
στος για τους πολίτες», υπογράμμισε ο δή-
μαρχος.

Κανένα μέτωπο 
με την περιφέρεια

Στο ίδιο μήκος κύματος ουσιαστικά με τις
απόψεις του Αλ. Καχριμάνη, περί εξάμηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας, αλλά και για μία
διάρκεια σύμβασης που θα έχει λιγότερα
έτη, ο κ. Ελισάφ διευκρίνισε, ότι δήμοι και
περιφέρεια δεν είναι ανταγωνιστές, ούτε
πρέπει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι
θέμα του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκη-
σης, αλλά δεν χρειάζεται να δίνονται αγώ-
νες χαρακωμάτων εναντίον ανύπαρκτων
αντιπάλων», τόνισε.

Τέλος υπογράμμισε, ότι οι αντιπαραθέσεις
δεν οδηγούν πουθενά και ότι οποιαδήποτε
απόφαση καλό θα είναι να μην δεσμεύει τις
επόμενες δημοτικές περιόδους. 

Αντί απάντησης, ερωτήματα
από τον Σύνδεσμο

Αργά το μεσημέρι με ανακοίνωση που
υπογράφει ο πρόεδρος του ΔΣ Νίκος Καλα-
ντζής, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων
τοποθετείται επί της απόφασης της Αποκε-

ντρωμένης, επιμένοντας ωστόσο ότι η φιλο-
σοφία της σύνταξης των τευχών δημοπρά-
τησης ήταν σωστή, λαμβάνοντας υπόψιν τα
πραγματικά δεδομένα. Αρχικά διατυπώνο-
νται ερωτήματα, όπως γιατί η απόφαση εκ-
δίδεται σε οριακούς χρόνους, καθυστερώ-
ντας ουσιαστικά τη διαδικασία για έναν κρί-
σιμο διαγωνισμό, γιατί η υπηρεσία υπεισέρ-
χεται σε θέματα σκοπιμότητας και όχι μόνο
σε θέματα νομιμότητας, αλλά και για ποιους
λόγους, προτρέπει τον Σύνδεσμο να προχω-
ρήσει σε ένα διαγωνισμό με βάση τις θεω-
ρητικά προβλεπόμενες ποσότητες και όχι τις
πραγματικές, σημειώνεται:

«Η διαγωνιστική διαδικασία καλεί τον συμ-
μετέχοντα να προσφέρει τιμή μονάδος/tn,
έτσι ώστε το τελικό κόστος να προκύπτει
από την ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορ-
ριμμάτων επί της τιμής μονάδος. Όσο μικρό-
τερες οι ποσότητες, τόσο μικρότερο και το
κόστος.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα δημι-
ουργήσει αυξημένη επιβάρυνση των δήμων
– μελών μας και τεράστια δυσλειτουργία του
συστήματος.

Η διοίκηση του Φορέα έχοντας ως μονα-
δικό στόχο την σύγχρονη, ολοκληρωμένη
διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος
των δήμων - μελών του και την προστασία
του περιβάλλοντος, επιφυλάσσεται για τις
περαιτέρω ενέργειες της στο πλαίσιο των
αποφάσεων των νομίμων συλλογικών οργά-
νων του Φορέα.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι βασική
φιλοσοφία της διοίκησης του Φορέα παρα-
μένει η αρχή της συναίνεσης και της συνερ-
γασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, γεγονός που έχουμε αποδείξει με τις
μέχρι σήμερα ενέργειές μας», καταλήγει η
ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Για «δικαίωση» κάνει 
λόγο ο Μιχ. Πλιάκος 

Ο δήμος Ζίτσας με ανακοίνωσή του, χαρα-
κτηρίζει ως «δικαίωση» για τους πολίτες, την
απόφαση. Επειδή όμως το προηγούμενο διά-
στημα κάποιοι δήμοι στοχοποιήθηκαν - όπως
αναφέρει - και κατηγορήθηκαν, ότι υπεκ-
φεύγουν και αποποιούνται των ευθυνών
τους, κρυπτόμενοι πίσω από έγγραφα, πα-
ραπέμπει σε έγγραφο που είχαν συνυπο-
γράψει τέσσερις δήμαρχοι (Βορ. Τζουμέρ-

κων, Ζαγορίου, Ζίτσας και Πωγωνίου) και το
οποίο είχαν  αποστείλει στο Υπουργείο Εσω-
τερικών.

«Οι δήμαρχοι κ.κ. Σεντελές, Σουκουβέλος,
Πλιάκος και Καψάλης σε μια απέλπιδα προ-
σπάθεια να βρεθεί εφικτή λύση ώστε και ο
διαγωνισμός να προχωρήσει, αλλά και να
διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών,
απέστειλαν το συγκεκριμένο έγγραφο με το
οποίο ζητούσαν από το υπουργείο να γνω-
μοδοτήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. 

Μεταξύ άλλων έθεταν και το ακόλουθο:
“Με δεδομένο πως ο Εθνικός Σχεδιασμός βά-
ζει στόχο τη μείωση της υγειονομικής ταφής
στο 10% μέχρι το 2030. Πως καλούμαστε

εμείς από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Περι-
φέρειας Ηπείρου, να συναινέσουμε με την
ψήφο μας σε μία μελέτη  που δημοπρατεί τη
διαχείριση ίδιου με το σημερινό όγκο  απορ-
ριμμάτων για μία δεκαετία; Ο Α.Σ.Δ.Σ.Α. Πε-
ριφέρειας Ηπείρου δεν εντάσσεται στον
Εθνικό Σχεδιασμό;”.

Μετά από τα παραπάνω, ελπίζουμε πως
έστω και τώρα κάποιοι θα αφήσουν στην
άκρη συμπεριφορές που δεν οδηγούν που-
θενά και θα επανέλθουν με νέα νοοτροπία
που θα εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και
θα διαφυλάσσει το κάθε ευρώ για χάρη των
συμπολιτών μας», καταλήγει η ανακοίνωση
του δ. Ζίτσας.          

Αλ. Καχριμάνης - Δεν βλέπει συνεργασία 
με αυτές τις συνθήκες

Όπως και στη συνεδρίαση του περιφ. συμβουλίου έτσι και σε χθεσινές του δηλώσεις ο πε-
ριφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης επανέλαβε, ότι η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ προβλέ-
πεται από τη σύμβαση και αυτό είναι κάτι που δεν έχει αναιρεθεί, ούτε και πρόκειται να αλ-
λάξει.

Ωστόσο, διατύπωσε και πάλι αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί δήμοι χειρίζονται
την κατάσταση και παράλληλα διαχειρίζονται τα απορρίμματα, αφού αποδεδειγμένα πια,
πολλοί δήμοι εκτός Ιωαννίνων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους ΧΥΤΥ ως ΧΥΤΑ, ενώ όλο
το προηγούμενο διάστημα, η περιφέρεια ήταν εκείνη που είχε αναλάβει το κόστος για τη
μεταφορά του υπολείμματος από τη Μονάδα ΑΣΑ στους ΧΥΤΥ.

«Είμαστε μόνιμα σε διαφωνία με την εταιρία που λειτουργεί το εργοστάσιο, αλλά και οι
δήμαρχοι θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο σεβασμό προς εμάς που έχουμε ετοιμάσει την κα-
τάσταση μέχρι σήμερα, αλλά και προς τους δημότες. Έχουμε ένα εξάμηνο για δοκιμαστική
λειτουργία ώστε να παραλάβουμε τα μηχανή-
ματα. Δεν μπορεί να γίνονται διακηρύξεις για οκτώ
και δέκα χρόνια. Οι διακηρύξεις αυτές πρέπει να
έχουν κάποιους κανόνες, ώστε να μη προκαλούν,
αλλά να λύνουν προβλήματα. Αυτή είναι η θέση
μου και δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ. Από
τους λόγους για τους οποίους δεν «πέρασε» η
απόφαση, βλέπω ότι δεν έχουν δουλέψει σε βά-
θος το θέμα και θα έπρεπε οι δήμοι να έχουν έλ-
θει σε συζήτηση μαζί μας για να βρεθούν οι βέλ-
τιστες λύσεις. Το υπόλειμμα για 1,5 χρόνο πλη-
ρώθηκε από την περιφέρεια, ώστε να επιστρέφε-
ται στους ΧΥΤΥ, κάποιοι όμως έκαναν τους ΧΥΤΥ σε
ΧΥΤΑ, κάποιοι αμφισβήτησαν την υπογραφή τους
στην προγραμματική σύμβαση και κάποιοι δεν νοι-
άστηκαν καθόλου πως θα βρουν το βέλτιστο κό-
στος. Με τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατή η συ-
νεργασία», κατέληξε.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Υποβαθμίζονται τα πτυχία
των σπουδαστών του ΟΑΕΔ
Α

ντιδράσεις υπάρχουν από
σπουδαστές των Επαγγελματι-
κών Σχολών του ΟΑΕΔ για τις

αλλαγές που επέφερε στα πτυχία
τους ο νέος νόμος του Υπουργείου
Παιδείας.

Η Μερόπη Τζούφη, αναπλ. τομεάρ-
χης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βου-
λευτής Ιωαννίνων ανέφερε με
αφορμή τις κινητοποιήσεις:

«Ο πρόσφατα ψηφισμένος αντιδη-
μοκρατικός νόμος «Κεραμέως-Χρυσο-
χοΐδη» περιλαμβάνει μια σειρά από
αντιεκπαιδευτικές και σκληρά ταξικές
διατάξεις, τα αποτελέσματα των
οποίων γίνονται ορατά μέρα με τη
μέρα. 

Πέρα από την εγκατάσταση της
Αστυνομίας εντός των Πανεπιστημίων
και τη δραστική μείωση του αριθμού
των εισακτέων στα ΑΕΙ, ο νόμος
4777/2021 αφαιρεί -και μάλιστα με
αναδρομική ισχύ- τη δυνατότητα των
σπουδαστών των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους σε ΙΕΚ. Με τον
τρόπο αυτό, η κυβέρνηση της ΝΔ
υποβαθμίζει τα πτυχία των σπουδα-
στών, ενώ τους αποκλείει από τις
επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες»,
σημειώνει και προσθέτει:

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του νομοσχεδίου στη Βουλή τονίσαμε
επανειλημμένα το πρωτοφανές της
αναδρομικής  υποβάθμισης των πτυ-
χίων (επίπεδο 4 σε επίπεδο 3 του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) και επι-
σημάναμε σε όλους τους τόνους  πως

οι διατάξεις του υπουργείου Παιδείας
έχουν σκοπό να αποκλείσουν χιλιά-
δες παιδιά, τα οποία δίνουν τη μάχη
να σπουδάσουν και να βελτιώσουν τη
ζωή τους.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα
και η κοινωνία οφείλει να υποστηρίξει
τον αγώνα των σπουδαστών που κι-
νητοποιούνται  και διεκδικούν απένα-
ντι στο ακραία ταξικό νομοθετικό
«ντελίριο» της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη δε-
σμευτεί για την κατάργηση όλων των
αντιεκπαιδευτικών και αντικοινωνικών
νόμων της ΝΔ, οι οποίοι εντείνουν τις
ανισότητες και κατεδαφίζουν κάθε
προσπάθεια ενίσχυσης και ποιοτικής
αναβάθμισης της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης».
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Δύο πράγματα καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση του
Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων, με την υπογραφή
του προέδρου του Δ.Σ Νικ. Καλαντζή και από ρεπορτάζ
«υποστηρικτών» της απόφασης του Συνδέσμου, που ακύ-
ρωσε εν τέλει η Αποκεντρωμένη…

Και γι’ αυτό στην ανακοίνωση, αντί να υπάρχει μία σα-
φής και ξεκάθαρη θέση επί του περιεχομένου και των
λόγων απόρριψης, διατυπώνονται (δήθεν) ρητορικά ερω-
τήματα…

Οι λόγοι της απόρριψης είναι τόσο σαφείς, που δεν επι-
δέχονται καν νομικής ερμηνείας…

Και ας λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ότι υπάρχει σο-
βαρή αμφισβήτηση στο κατά πόσον η Αποκεντρωμένη
μπορεί να εξετάσει και τη σκοπιμότητα και όχι μόνο τη
νομιμότητα…

Ήταν προφανές εξαρχής, ότι η συγκεκριμένη διακήρυξη
των όρων της σύμβασης, δε θα γινόταν αποδεκτή από
την Αποκεντρωμένη, εφόσον φυσικά υπήρχε σοβαρή
εξέταση και όχι τυπική…

Εκτός από την πλειοψηφία του Συνδέσμου όμως, που
αποφάσισε, όπως αποφάσισε και τώρα θα πρέπει να ξα-
νακαθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με όλους για να συ-
ζητήσει και όχι να αποφασίσει μόνη της, επειδή έτσι βο-
λεύει, πικράθηκαν κι άλλοι πολλοί…

Και διαβάζουμε σε ρεπορτάζ, ότι με την απόφαση αυτή,
θα καθυστερήσει η διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης
των απορριμμάτων σε όλη την Ήπειρο…

Το ότι αν εγκρινόταν η διακήρυξη, κάποιοι θα χρυσο-
πλήρωναν τη διαχείριση των απορριμμάτων, για μία
10ετία δεν παίζει κανένα ρόλο; Ή μήπως είναι δευτε-
ρεύον ζήτημα μπροστά στην ορθολογική διαχείριση;

Ή μήπως δεν συνιστά ορθολογισμό, η προσπάθεια για
περιορισμό της δαπάνης που προκύπτει για τη διαχείριση
των απορριμμάτων;

Ενώ σε άλλα ρεπορτάζ υπάρχει και το εξής καταπληκτικό
συμπέρασμα… Ότι οι προσφυγές των τριών δήμων - που
ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους – δεν έπαιξαν κανένα
ρόλο στην απόφαση της Αποκεντρωμένης…

Αλλά αντίθετα, έπαιξε ρόλο η κοινή στάση έξι δημάρχων
των Ιωαννίνων, πλην Ιωαννίνων και Ζίτσας δηλαδή, που
είχαν συμφωνήσει (σ.σ δε θυμόμαστε κάποιο έγγραφο
με αυτό το περιεχόμενο, αλλά αν υπάρχει θα ήταν χρή-
σιμο να το μάθουμε) ότι απαιτείται μία σοβαρή τεχνικο-
οικονομική ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των
ΣΜΑ…

Και επίσης μία δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου,
ότι δε συμφωνεί με τις προσφυγές αιρετών κατά αιρε-
τών…  

Κοινώς δηλαδή, η Αποκεντρωμένη κατέληξε στην από-
φαση των 21 πυκνογραμμένων σελίδων, επειδή «μέ-
τρησε» την κοινή στάση έξι δημάρχων, σε επίπεδο συζή-
τησης μάλιστα και μία δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ…

Πάμε πάσο… Απόψεις είναι αυτές άλλωστε και καθένας
δικαιούται να τις προβάλλει και να τις αναπτύσσει όπου
και με όποιον τρόπο θέλει…

Το μόνο που μας μένει να διαβάσουμε, είναι, ότι η Απο-
κεντρωμένη θα κατέληγε στην ίδια απόφαση, ακόμη κι
αν δεν είχε γίνει καμία προσφυγή επί της απόφασης…
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Ότι, σε κάποιους «κάθισε βαριά» η
απόφαση της Αποκεντρωμένης…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
η  συμβολή της Περιφέρειας  στην αύξηση των εξα-
γωγών αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου, όπως
αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη  του Ινστιτούτου

Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ, την οποία
και παρουσίασε χτες η «Ε»,  επεσήμανε σε δηλώσεις του
χτες ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος
ζήτησε παράλληλα την αλληλοϋποστήριξη των Ηπειρω-
τών κτηνοτρόφων και των Ηπειρωτικών Γαλακτοβιομη-
χανιών στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. 

«Όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει ένας αγώνας και από

την Περιφέρεια Ηπείρου για τα Ηπειρωτικά προϊόντα» δή-
λωσε  ο  κ. Καχριμάνης, υπογραμμίζοντας  την συντονι-
σμένη προσπάθεια προβολής των Ηπειρώτικων προϊό-
ντων στο εξωτερικό μέσα από τη συμμετοχή της Περι-
φέρειας σε διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού και Τροφίμων.
Επεσήμανε τις δυσκολίες που προέκυψαν στις προσπά-
θειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ώστε να αντιμε-
τωπιστεί η επιχειρηθείσα απαξίωση των παραγωγών  για
να στείλει ένα μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους και επι-
χειρήσεις:

«Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να στηρίξουμε
στην περιοχή μας τους κτηνοτρόφους μας, αλλά  επειδή
δεν  υπάρχει η νομική στήριξη που έπρεπε, δίνεται το
δικαίωμα σήμερα να έρχονται (βιομηχανίες)  από άλλα
μέρη και να ζητάνε γάλα στην Ήπειρο. Ποιοι; Αυτοί που
μέχρι προχθές τους βρίσκαμε απέναντι και κατέβαζαν τις
τιμές στα προϊόντα μας, τώρα λένε στους κτηνοτρόφους
ότι θα σας δώσουμε καλύτερες τιμές. Ζητάω, οι μεν βιο-
μηχανίες - βιοτεχνίες (της Ηπείρου) να συνεχίσουν και να
βοηθήσουν όσο μπορούν τους κτηνοτρόφους. Οι δε πα-
ραγωγοί να συνεργάζονται με τις ντόπιες βιομηχανίες για
να αυξήσουμε το οικονομικό απόθεμα και στους κτηνο-
τρόφους με ασφάλεια, αλλά και στις βιομηχανίες. Δεν
ανέχομαι αυτούς που -δεν ξέρω αν και σήμερα συνεχί-
ζουν - να φέρνουν γάλατα απέξω, να έρθουν και να ζη-
τάνε να κάνουν εισκόμιση γάλακτος από την Ήπειρο».

Να αλληλοϋποστηριχθούν κτηνοτρόφοι 
και γαλακτοβιομηχανίες στην Ήπειρο



Μ
ε την κατάσταση στην Ήπειρο
πλέον και όχι μόνο στα Ιωάννινα
να προκαλεί έντονο προβλημα-

τισμό, αφού καταγράφεται σημαντική
αύξηση των κρουσμάτων σε καθημερινό
επίπεδο, η συζήτηση στην τοπική κοι-
νωνία που μονοπωλεί το ενδιαφέρον εί-
ναι αυτή της πιθανής ή όχι λήψης νέων
περιοριστικών μέτρων. 

Μέχρι και χθες, δεν υπήρχαν νεότερα
προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, με
τις αρμόδιες επιτροπές των ειδικών να
συνεδριάζουν και να εξετάζουν διάφορα
σενάρια, όχι μόνο για τα Ιωάννινα, αλλά
και για το σύνολο της περιφέρειας. Το αν
αυτές οι συζητήσεις θα αποτυπωθούν και
σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ή όχι, θα
φανεί το αργότερο μέχρι αύριο Παρα-
σκευή, στην εβδομαδιαία αποτύπωση και
ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας.

Δύο κατευθύνσεις
Φαίνεται ωστόσο πως διαμορφώνονται

τις τελευταίες ημέρες σε κεντρικό επί-
πεδο δύο βασικές κατευθύνσεις. 

Η μεν πρώτη αναφέρεται στην αυ-
στηρή τήρηση των μέτρων που ισχύουν,
με μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ελε-
γκτικών μηχανισμών, αλλά όχι με την επι-
βολή νέων περιοριστικών μέτρων, εκτός
πια κι αν αυτό κριθεί τις επόμενες ημέ-
ρες, επιβεβλημένο. Τη στιγμή αυτή όμως,
επειδή η αύξηση των κρουσμάτων δεν
αποτυπώνεται με κάποια πίεση στο σύ-
στημα υγείας, με την πληρότητα στις
ΜΕΛ και στις ΜΕΘ των νοσοκομείων των
Ιωαννίνων να είναι κάτω από το 40%, δεν
είναι και το πλέον επικρατέστερο σενά-
ριο. 

Η δεύτερη κατεύθυνση σχετίζεται με
τον εξαντλητικό έλεγχο για τον εντοπι-
σμό και την απομόνωση το συντομότερο
δυνατό των μεταλλαγμένων στελεχών,
κυρίως της βρετανικές μετάλλαξης του
ιού, που είναι περισσότερο μεταδοτική

και όχι τόσο της νοτιοαφρικανικής, που
σύμφωνα με τον δήμαρχο Μ. Ελισάφ,
έχει εντοπιστεί σε δύο περιπτώσεις στην
περιοχή, σε άτομα που έφτασαν από την
Αθήνα και απομονώθηκαν άμεσα.  

Ο Δήμαρχος
Στο πλαίσιο αυτής της παραμέτρου,

όπως είχε αποκαλύψει το ITV από την πε-
ρασμένη Παρασκευή υπήρξαν συζητή-
σεις του κ. Ελισάφ με τον καθηγητή κ.
Τσιόδρα και λοιμωξιολόγους, μέλη της
αρμόδιας Επιτροπής, όπου εκτιμήθηκε η
κατάσταση και σε συνδυασμό με τα
υπάρχοντα στοιχεία για μεγάλη αύξηση
των κρουσμάτων με το βρετανικό στέλε-
χος στη γειτονική Αλβανία.

«Το να βρεθούμε στο “κόκκινο” υγειο-
νομικά δεν θα προσφέρει τίποτα. Σημα-
σία έχει όχι να λαμβάνουμε μέτρα, αλλά
να υλοποιούμε τα μέτρα. Είμαι σε καθη-
μερινή επικοινωνία με τους επιστήμονες
που αποφασίζουν και όπως προκύπτει
στην περιοχή καταγράφεται σημαντικός
αριθμός της βρετανικής μετάλλαξης.
Ήδη υπάρχει εξορθολογισμός των δια-
κομιδών από την γειτονική Αλβανία ώστε
να μην δημιουργείται πρόβλημα σε ένα
νοσηλευτικό ίδρυμα κι αυτό είναι σημα-
ντικό για την περιφέρεια. Είναι αδύνατο
να μηδενίσουμε τις διακομιδές και νοση-
λείες από τη γειτονική χώρα, αλλά απαι-
τούνται περισσότερο αυστηρά κριτήρια.
Υπάρχουν δυνατότητες νοσηλείας ασθε-
νών και σε άλλα νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ
και όχι μόνο στο ΠΓΝΙ», ανέφερε στις δη-
λώσεις του ο δήμαρχος.

Νέα έκκληση 
για τον εμβολιασμό

Η οριακή κατάσταση στο νοσοκομείο
Χατζηκώστα, που μέσα σε λίγες ημέρες
μετατράπηκε σε επίκεντρο της διασπο-
ράς του ιού και όχι μόνο ενδονοσοκομει-
ακά, απειλεί εκ των πραγμάτων και συν-
θηκών, να τινάξει στον αέρα τον όποιο
σχεδιασμό υπάρχει για την αντιμετώπιση
του τρίτου κύματος. Ο κ. Ελισάφ με
αφορμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε

υγειονομικούς, ιατρούς και νοσηλευτές
που δεν έχουν εμβολιαστεί, απηύθυνε
για μία ακόμη φορά έκκληση, χαρακτηρί-
ζοντας αδιανόητο, να υπάρχει μετάδοση
του ιού από υγειονομικούς σε ασθενείς. 

«Έχει μεγάλη σημασία για την θωρά-
κιση του συστήματος υγείας να εμβολια-
στούν οι υγειονομικοί. Είναι αδιανόητο να
νοσούν γιατροί και να μεταδίδουν τον ιό
σε ασθενείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώριση της κόπωσης
Απευθυνόμενος στους πολίτες ζήτησε

τη συμβολή τους για τον περιορισμό της
διάδοσης αναγνωρίζοντας ότι η πολύ-
μηνη διάρκεια των μέτρων έχει επιφέρει
κόπωση.

Στη δήλωσή του μεταξύ άλλων ανέ-
φερε: «Η άριστη εικόνα του Ιανουαρίου
έχει ανατραπεί μέσα σε λίγες μέρες και
βρισκόμαστε και πάλι μπροστά στον κίν-
δυνο λήψης νέων μέτρων.

Στον αγώνα που κάνουμε είμαστε όλοι
μαζί. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο.
Δήμος και πολίτες. Είμαστε σύμμαχοι.

Ξέρουμε ότι κουραστήκατε. Κι εμείς
κουραστήκαμε.

Πιστεύω ότι σύντομα θα επιστρέψουμε
στη ζωή μας. Όμως αυτό το τελευταίο
κομμάτι της διαδρομής είναι και το πιο
δύσκολο.

Τώρα πρέπει να φανούμε δυνατοί και
να δείξουμε υπομονή.

Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα
μέτρα με την ίδια συνέπεια που κάναμε
και τους προηγούμενους μήνες.

Πρέπει να περιορίσουμε τις μετακινή-
σεις και τις κοινωνικές επαφές. 

Απευθύνω έκκληση για μία ακόμη
φορά.

Εδώ, στο τέλος της διαδρομής να δεί-
ξουμε ότι μπορούμε και ότι με την δική
μας θέληση η έξοδος θα έρθει πιο γρή-
γορα».

Οι παράμετροι που κρίνουν
ένα νέο lockdown
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Έκκληση και από 
τον Περιφερειάρχη 
για τήρηση
των προληπτικών μέτρων 

Νέα έκκληση προς
τους κατοίκους της
Ηπείρου να τηρούν τα
μέτρα πρόληψης της
διασποράς του κορω-
νοϊού απηύθυνε ο Πε-
ριφερειάρχης Αλέξαν-
δρος Καχριμάνης. 

«Μας προβληματί-
ζουν, ανέφερε μεταξύ
άλλων, συγκεντρώ-
σεις με τραπεζώματα
κ.α., χωρίς κάποιοι να
σκέφτονται τις επι-
πτώσεις που μπορεί
να επιφέρει ένα lockdown, αλλά και κάποιοι άλλοι οι
οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε με τον κο-
ρωνοϊό και να φέρνονται  κατ΄ αυτόν τον  τρόπο,
όπως με αυτόν από τον οποίο  δημιουργήθηκαν θέ-
ματα  στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Χρειάζεται
προσοχή, αυτοσυγκράτηση και υπομονή καθώς σε
λίγο καιρό με τον εμβολιασμό θα μπορούμε να
δρούμε διαφορετικά», δήλωσε χτες.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις Π.Ε. Θε-
σπρωτίας και Ιωαννίνων, αναφέροντας ότι κάποιοι
«έδειξαν τον κακό τους εαυτό», ζητώντας να υπάρ-
ξει μεγαλύτερη πειθαρχία και συνεργασία. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Πε-
ριφερειάρχης για το ενδεχόμενο επιβολής lock-
down, είπε ότι αυτό δεν είναι θέμα που  εξαρτάται
από την Κυβέρνηση, αλλά από τα 30 μέλη της Επι-
τροπής Επιστημόνων- Λοιμωξιολόγων που λαμβά-
νουν τις αποφάσεις τους, μετρώντας διάφορες πα-
ραμέτρους. «Αυτοί αποφασίζουν και οι υπόλοιποι
εκτελούν, είτε Κυβέρνηση, είτε Περιφέρειες», πρό-
σθεσε. 

Όσον αφορά την εικόνα που υπάρχει σήμερα, είπε
ότι «τα νοσοκομεία μας δεν έχουν πίεση, ούτε στις
ΜΕΘ, ούτε στις ΜΕΛ».   

Συνεχίζοντας ενημέρωσε ότι  ύστερα από τη δή-
λωση που είχε κάνει την περασμένη Πέμπτη, ενη-
μερώθηκαν οι αρμόδιοι και  αντιμετωπίστηκε το ζή-
τημα που υπήρχε με τα στατιστικά στοιχεία της επι-
δημιολογικής εικόνας της περιοχής, καθώς  όσοι νο-
σηλεύονται στα νοσοκομεία, αλλά δεν είναι μόνιμοι
κάτοικοι της Ηπείρου δεν χρεώνονται σε αυτή. 

«Ξεκαθάρισα ότι δεν είχα τίποτε με τους ανθρώ-
πους που είναι ελληνικής καταγωγής και οι οποίοι
έρχονται από τη γειτονική Αλβανία στα νοσοκομεία
μας και είναι βαριά περιστατικά. Εκείνο που ήθελα,
είναι  να μη μας τους “χρεώνουν” ως μόνιμους κα-
τοίκους της Ηπείρου και για τα υπόλοιπα να αναλά-
βουμε εμείς τις ευθύνες μας».

Αρνητικά και
τα 386 rapid test 
που έγιναν στην πλατεία

Σε 386 ανήλθαν οι δειγ-
ματοληψίες ταχείας ανί-
χνευσης (rapid test) που
έγιναν χτες στην Κεντρική
Πλατεία Ιωαννίνων, από
τις οποίες δεν προέκυψε
κανένα θετικό κρούσμα
κορωνοϊού.  

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Τ
ο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθ-
μιση του οικογενειακού δι-
καίου αναφορικά με τις σχέσεις

γονέων και τέκνων παρουσίασε
χτες στο υπουργικό συμβούλιο ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας
Τσιάρας.

Όπως ανακοινώθηκε, με τις διατά-
ξεις του νομοσχεδίου εισάγεται νέο
νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις
σχέσεις γονέων-τέκνων, μετά τη δια-
κοπή της συμβίωσης των συζύγων,
το διαζύγιο ή την ακύρωση του γά-
μου, με αποκλειστικό γνώμονα το
συμφέρον του τέκνου. 

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων,
καθιερώνεται η από κοινού άσκηση
της γονικής μέριμνας από τους δύο
γονείς, αναδεικνύεται ο κομβικός
ρόλος της διαμεσολάβησης για την
επίλυση ενδεχόμενων  μεταξύ τους
διαφορών, καθιερώνεται τεκμήριο
επικοινωνίας του τέκνου με τον γο-
νέα με τον οποίο δεν διαμένει, και
καθίσταται υποχρεωτική η επιμόρ-
φωση των δικαστικών λειτουργών
που εκδικάζουν τέτοιου είδους υπο-
θέσεις. Με όλα αυτά, σημειώνεται,
προσαρμόζεται η  ελληνική έννομη
τάξη σε όσα ισχύουν στις προηγμέ-
νες χώρες της Ευρώπης, όπου προ-
βλέπεται από τη νομοθεσία η από
κοινού άσκηση της γονικής μέρι-
μνας.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην
ενεργή παρουσία και των δύο γο-
νέων κατά την ανατροφή του τέ-
κνου, παρά τη μεσολάβηση της διά-
στασης, του διαζυγίου ή της ακύρω-
σης του γάμου. Για τον σκοπό αυτό,
εκκινεί από την τήρηση της αρχής
της ισότητας των γονέων στις ευθύ-
νες και τα δικαιώματα έναντι του τέ-
κνου και αποβλέπει πρωτίστως στην
εξυπηρέτηση του συμφέροντός του.
Η διάσταση, το διαζύγιο, η διακοπή
συμβίωσης ή η ακύρωση του γάμου
των γονέων, δεν πρέπει να μετα-
βάλλουν τον τρόπο άσκησης της γο-
νικής μέριμνας των ανηλίκων τέ-
κνων, η οποία πρέπει να ασκείται και
από τους δύο γονείς, καθόσον σκο-
πός αποτελεί η ψυχική υγεία του
ανηλίκου τέκνου, η ομαλή ένταξή

του στο κοινωνικό περιβάλλον και η
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Παράλληλα, ενισχύεται η προσπά-
θεια των γονέων να αντιμετωπίζο-
νται ζητήματα που αφορούν το τέ-
κνο με αμοιβαία αποδεκτές λύσεις
και προωθείται ο μεταξύ τους διάλο-
γος για ζητήματα που το αφορούν. 

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι το νο-
μοσχέδιο δεν αφαιρεί οποιοδήποτε
δικαίωμα του γονέα που ασκεί την
επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου.
Αντιθέτως εισάγει την ενεργή πα-

ρουσία και των δύο γονέων στην
ανατροφή του τέκνου και στην εκ-
πλήρωση της ευθύνης τους σ’ αυτό. 

Σημειώνεται ακόμη ότι προασπίζε-
ται το δικαίωμα διατροφής, καθόσον
στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η
υπαίτια μη καταβολή διατροφής εκ
μέρους του υπόχρεου γονέα αποτε-
λεί κακή άσκηση γονικής μέριμνας
και δύναται εξ αυτού του λόγου να
αφαιρεθεί αυτή από τον υπαίτιο γο-
νέα.
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ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Κινητοποίηση για συλλογικές
δράσεις αιμοδοσίας

Ξεχωριστό χαρακτήρα θα έχει η πρώτη εθελοντική αιμο-
δοσία που διοργανώνει το παράρτημα Ιωαννίνων του Ερυ-
θρού Σταυρού για το 2021, υλοποιώντας την σκέψη που
είχε εκφραστεί από το τέλος του προηγούμενου έτους,
για συνεργατικές αιμοδοσίες. 

Έτσι, η πρώτη αιμοδοσία για το νέο έτος πραγματοποιεί-
ται σήμερα Πέμπτη στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων από
τις 09.00 έως τις 14.00 σε συνεργασία  με την Ένωση
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον Σύλλογο Πολυ-
τέκνων Ιωαννίνων και τον Σύλλογο Τριτέκνων Ιωαννίνων.
Όπως είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του παραρτήματος Ιω-
αννίνων Κων. Ντακαλέτσης από το τέλος του 2020 στόχος
του Ερυθρού Σταυρού είναι, να κινητοποιήσει συλλογικές
δράσεις αιμοδοσίας με τη συμμετοχή περισσότερων του
ενός φορέων και συλλόγων, ώστε να είναι πιο μαζική η
συμμετοχή, μεγαλύτερος ο αριθμός φιαλών αίματος που
θα συγκεντρωθούν, με ταυτόχρονη διατήρηση όμως της
τράπεζας αίματος, που διαθέτει κάθε σύλλογος. «Αυτή η
αιμοδοσία είναι η πρώτη που υλοποιούμε με τον τρόπο
που θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους φορείς της περιο-
χής, για τις αιμοδοσίες στο εξής, ώστε να συγκεντρώνο-
νται περισσότερες φιάλες και ταυτόχρονα, να διατηρείται
η τράπεζα αίματος κάθε φορέα ή συλλόγου που συμμετέ-
χει. Επίσης, μπορεί να μετέχει στη διαδικασία και όποιος
πολίτης επιθυμεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλος των
συλλόγων που μετέχουν στην αιμοδοσία», ανέφερε ο κ.
Ντακαλέτσης.

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στα μέλη τους και όχι
μόνο, στη σημερινή αιμοδοσία απηύθυναν αντίστοιχα η
Κατερίνα Σκάρα από τον Σύλλογο Τριτέκνων Ιωαννίνων και
ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ιωαννίνων Κων.
Μπαλωμένος.
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Η από κοινού άσκηση της γονικής
μέριμνας και η διαμεσολάβηση

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

Εφαρμογή μετά τις 30 Ιουνίου
Ο κεντρικός πυρήνας του νομοσχεδίου, όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, είναι

αφενός να τεθεί ένα τέλος στην αντιδικία μεταξύ των γονέων για το συμ-
φέρον των ίδιων των παιδιών και αφετέρου «το πραγματικό συμφέρον του
παιδιού ως το βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση των σχέσεων των τέκνων με
τους γονείς τους». Ειδικότερα, τα βασικά πέντε σημεία του νομοσχεδίου,
που είναι καινοτόμα, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης είναι:

1) Η μη διάκριση μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνεται η από κοινού
άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο,

2) Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως
η διαμεσολάβηση,

3) Η θέσπιση του μαχητού τεκμηρίου του 1/3 για την επικοινωνία του παι-
διού με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει,

4) Η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων κακής άσκησης της γονικής μέρι-
μνας, όπως είναι η μη καταβολή της διατροφής, και

5) Η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών για την επιμόρφωση των δικαστικών, που θα δικάζουν απο-
κλειστικά τις οικογενειακές διαφορές.

Η εφαρμογή του νομοσχεδίου αρχίζει μετά την 30 Ιουνίου 2021 και το
γεγονός αυτό δεν συνδυάζεται με πιθανή παράταση του δικαστικού έτους,
αλλά αποκλειστικά και μόνο με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επι-
μόρφωση των δικαστών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Πρόταση για ένταξη του έργου με «Βελτίωση υποδομών
στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας» στο Επι-

χειρησιακό  πρόγραμμα ‘Ήπειρος’ υπέβαλε ο Δήμος Ζηρού. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 500.000 ευρώ, συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά την αναβάθμιση
υποδομών στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, όπως: οδικό
δίκτυο, φωτισμός του οδικού δικτύου της περιοχής, κατα-
σκευή νέας παιδικής χαράς, αναβάθμιση γηπέδου 5χ5, κα-
θώς και αποκατάσταση και αναβάθμιση χώρων αναψυχής. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλα-
ντζής, σημείωσε: 

«Ο Δήμος μας στην διαρκή προσπάθειά του να προσφέ-
ρει σε όλους τους συμπολίτες τις καλύτερες δυνατές υπο-
δομές, αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Στην κα-
τεύθυνση αυτή υποβάλαμε πρόταση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ήπειρος', προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, για
την εκτέλεση έργων αναβάθμισης στην περιοχή Αγία Κυ-
ριακή Φιλιππιάδας”.  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ 500 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Αναβάθμιση της περιοχής Αγία Κυριακή Φιλιππιάδας

Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
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Τ
ο νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντρο-
φιάς παρουσίασε στο υπουργικό συμ-
βούλιο που συνεδρίασε χτες με τηλε-

διάσκεψη ο αναπληρωτής Υπουργός Εσω-
τερικών Στέλιος Πέτσας

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη δημιουρ-
γία ενός θεσμικού πλαισίου για τα ζώα συ-
ντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα, εναρμονι-
σμένου με τις σύγχρονες συνθήκες και δυ-
νατότητες και εισάγει ένα πλαίσιο που απο-
βλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των ζώων συντροφιάς και την προστασία
των αδέσποτων, μέσα από τη συνεργασία
Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστη-
μόνων και φιλοζωικών οργανώσεων.

Με το νομοσχέδιο, δεσποζόμενα και
αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά
σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι,
εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοί-
κηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια
ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας.
Επιπλέον, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επί-
πεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και
αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, ώστε
η εφαρμογή του νέου νόμου για την προ-
στασία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει
κενό γράμμα. Επίσης, διευρύνεται ο κατά-
λογος των πράξεων που περιλαμβάνονται
ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων,
εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβά-
σεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα
πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις. 

Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και ενημερωτικές δράσεις για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης
όσων συμμετέχουν στην προσπάθεια για
την προστασία των ζώων συντροφιάς. 

10 άξονες
Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ανα-

πτύσσεται σε  10 άξονες:
1. Οι «Πέντε Ελευθερίες των Ζώων»: Πε-

ριλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5
διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των
ζώων (Ελευθερία από την πείνα και τη
δίψα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία
και καταπόνηση. Ελευθερία από πόνο,
τραυματισμό και ασθένεια. Ελευθερία από
φόβο και αγωνία. Ελευθερία έκφρασης μιας
φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλλη-
λες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποί-
ησης). 

2. Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο
Ζώων Συντροφιάς: Δεσποζόμενα και αδέ-
σποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σω-
ματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτρο-
φείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για
πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επί-
σημη πλατφόρμα συνεργασίας. 

3. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο & ψηφιακό ια-
τρικό ιστορικό του ζώου: Τα ζώα συντρο-
φιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας
μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντρο-
φιάς. 

4. Αναπαραγωγή με κανόνες: Ρυθμίζο-
νται ζητήματα που αφορούν τον ανώτατο
αριθμό γεννών ανά ζώο, την άδεια για ανα-
παραγωγή, κ.α.

5. Διευρύνεται ο κατάλογος των πρά-
ξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διά-
ταξη περί κακοποίησης, εισάγονται πρό-

στιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηρο-
ποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για ση-
μαντικές παραβάσεις. 

6. Πρόγραμμα «Άργος»-πόροι και υπο-
χρεώσεις Δήμων: Ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε
Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζονται οι ανα-
γκαίοι πόροι και οι διαδικασίες για την επι-
τυχή υλοποίηση του προγράμματος. 

7. Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες-
ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς: Θέσπιση κι-
νήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες-
ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα
τα κατοικίδιά τους, όπως μείωση δημοτικών
τελών έως και 10% για επιμελείς ιδιοκτήτες.

8. Πλαίσιο Εποπτείας: Θεσπίζεται ένα συ-
νεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο επο-
πτείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της
ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και των
Φιλοζωικών Οργανώσεων. 

9. Βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέ-
ρωσης για την προστασία των ζώων συ-
ντροφιάς: Εκπαιδευτικά προγράμματα και
ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές και εκ-
παιδευτικές κοινότητες. 

10. Εθνική Γραμμή Καταγγελιών: Ανά-
πτυξη ψηφιακής εφαρμογής και 5ψήφιου
αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κα-
κοποίησης ζώων και κάθε παράβαση του
νομικού πλαισίου για την προστασία των
ζώων συντροφιάς.

Θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο
για τα ζώα συντροφιάς

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΛ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ

Πρώτες αντιδράσεις για 
τις αλλαγές στα δημόσια έργα

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου
των μηχανικών και των κατασκευών στις βασικές ρυθ-
μίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπ. Υπο-
δομών, που παρουσιάστηκε την Τρίτη, με 10 βασικά
σημεία που αλλάζουν το χάρτη των δημοσίων έργων. 

Ουσιαστικά, όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Λάμπρου,
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Ηπείρου
του ΤΕΕ, σε δηλώσεις του στο ITV, το νομοσχέδιο έρ-
χεται να θεραπεύσει ανοιχτές πληγές και προβλήματα
που έχουν πολλές φορές προκύψει και επισημανθεί,
όμως η γραφειοκρατία από τη μία και η έλλειψη πο-
λιτικής βούλησης από την άλλη, επιδρούσαν αρνη-
τικά στην όποια προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Η
βασικότερη ίσως αλλαγή είναι η ενίσχυση του συ-
στήματος μελέτη – κατασκευή, μοντέλο που επικρί-
θηκε σφοδρά και σε περιφερειακό επίπεδο τα τελευ-
ταία χρόνια, με αφορμή δημοπρατήσεις διαφόρων έρ-
γων. 

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο με το σύστημα
αυτό, η διαδικασία δημοπράτησης θα μπορεί να ξε-
κινά γρηγορότερα και κυρίως με μικρότερο βαθμό
ωριμότητας της μελέτης από αυτόν που ισχύει σή-
μερα.

Ο κ. Λάμπρου τόνισε, ότι η αλλαγή αυτή κρίνεται
επιβεβλημένη, καθώς ένα σύστημα που επικρίθηκε
στην πορεία των ετών, αποδεικνύεται, ότι μπορεί να
λειτουργήσει καλύτερα και κυρίως πολύ πιο γρήγορα
από κάθε άλλο. 

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ επίσης
στάθηκε στην προβλεπόμενη αλλαγή στη διαδικασία
των δημοπρατήσεων, ώστε να περνούν από έλεγχο,
οι μεγάλες εκπτώσεις των υποψήφιων αναδόχων.
Σύμφωνα με την απόφαση κάθε προσφορά που θα
έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο όρο
του συνόλου των εκπτώσεων που υποβλήθηκαν θα
πρέπει να αιτιολογείται και η αιτιολόγηση αυτή θα
αποτελεί τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δε θα
μεταβάλλεται στην πορεία.

«Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλές περι-
πτώσεις δημοσίων έργων αναζητούσαμε όλοι τη με-
γαλύτερη δυνατή έκπτωση, προκειμένου να υπάρχει
όφελος για τα ταμεία του δημοσίου, στην πράξη όμως
αυτό που γινόταν, ήταν ή ανεπαρκώς εκτελεσθέντα
έργα ή παντελώς ανολοκλήρωτα».

Τέλος, μία επίσης σημαντική αλλαγή αναφέρεται
στη θεσμοθέτηση της ιδιωτικής επίβλεψης των έργων
και μελετών από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα που
θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις.

«Θα λέγαμε, ότι είναι μία απαραίτητη κα αυτονόητη
διαδικασία και δυνατότητα με την έννοια πως αφενός
ο όγκος της εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες σε
συνδυασμό με το λίγο προσωπικό δε δίνει τη δυνα-
τότητα της άμεσης και συνεχούς επίβλεψης, ενώ
υπάρχουν και υπηρεσίες που δεν διαθέτουν την εξει-
δικευμένη γνώση και εμπειρία σε κάθε αντικείμενο»,
συμπλήρωσε ο κ . Λάμπρου.

� � � ∆ � � ∆	 � 
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Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

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

Η «Ε» 

στο διαδίκτυο

www.ele.gr
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Η Κόνιτσα γιόρτασε 
την Απελευθέρωσή της

Σ
τις εκδηλώσεις για την 108η
επέτειο από την απελευθέ-
ρωση της Κόνιτσας παρέστη

χτες ο Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου.

Το πρωί, παρέστη σε δοξολογία
που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού, χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτη Κονίτσης κ. Ανδρέα. 

Παρέστησαν ακόμα ο Δήμαρχος
Κόνιτσας Νικόλαος Εξάρχου καθώς
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Κόνιτσας, ο Πρόδρομος Γαϊτανίδης,
ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας
Ηπείρου, ο Γενικός Επιθεωρητής
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντι-
στράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο
Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης
Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Χρήστος Σιόρε-
ντας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυ-
νομικός Διευθυντής Ηπείρου, Τα-
ξίαρχος Κωνσταντίνος Δούβαλης, ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Ιωαννίνων, Αστυνομικός Διευ-
θυντής Βασίλειος Μουσελίμης και ο
Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Κόνιτσας, Επιπυραγός Σπυρίδων
Νάκος. 

Ο Υφυπουργός, κατέθεσε στεφάνι
στο Μνημείο Ηρώων, ενώ στη συνέ-
χεια μετέβη στο Δημαρχείο Κόνι-
τσας, όπου είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο και συζήτησαν για θέματα
ασφάλειας που απασχολούν την πε-
ριοχή. 

Τέλος, ο Υφυπουργός, συνοδευό-
μενος από τον Κωνσταντίνο Σκούμα,

επισκέφτηκε την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, όπου συναντήθηκε με τον Πε-
ριφερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη,
με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις
και συζήτησαν για θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος, που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη.

ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Εμβολιασμός στο 70% 
των Ευρωπαίων 
στο τέλος καλοκαιριού

Ένα νέο εμβόλιο μπαίνει σύντομα στη μάχη. Τρία με τέσ-
σερα εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson &
Johnson είναι έτοιμες να διανεμηθούν στις ΗΠΑ την επό-
μενη εβδομάδα

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) επιβεβαί-
ωσε χτες την αποτελεσματικότητα του εμβολίου μίας δό-
σης της Johnson & Johnson, σύμφωνα με τα έγγραφα που
δόθηκαν στην δημοσιότητα δύο ημέρες πριν από την συ-
νεδρίαση της συμβουλευτικής του επιτροπής για την εξέ-
ταση της χορήγησης άδειας για επείγουσα χρήση στις Ηνω-
μένες Πολιτείες.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 85,9% κατά
των σοβαρών μορφών της νόσου στις ΗΠΑ και ήταν εξίσου
αποτελεσματικό κατά των σοβαρών μορφών της νόσου
κατά 81,7% στην Νότια Αφρική και 87,6% στην Βραζιλία,
όπου είναι ευρέως διαδεδομένες παραλλαγές του ιού.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην Ευρώπη.
Στο μεταξύ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δη-

λώνει «αισιόδοξη» για την εξέλιξη της εκστρατείας εμβο-
λιασμού παραμονή της συνόδου κορυφής της ΕΕ που είναι
αφιερωμένη στην πανδημία και παρά την εμφάνιση ορι-
σμένων δυσκολιών στην παραγωγή εμβολίων στην Ευ-
ρώπη.

«Είμαι αισιόδοξη» σε σχέση με τον στόχο του εμβολια-
σμού του 70% των Ευρωπαίων μέχρι το τέλος του καλο-
καιριού», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Augs-
burger Allgemeine. «Αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε
τον απολογισμό παρά στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν πρό-
κειται για σπριντ, αλλά για μαραθώνιο», πρόσθεσε.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι θα χρειασθεί να προσφύ-
γει σε μονάδες παραγωγής εκτός της Ευρώπης για να είναι
σε θέση να παραδώσει τις δόσεις του εμβολίου της κατά
της Covid-19 για τις οποίες έχει δεσμευθεί απέναντι στην
ΕΕ. Η AstraZeneca «εργάζεται για να αυξήσει την παραγω-
γικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός της ΕΕ» και θα
χρησιμοποιήσει «την παγκόσμια (παραγωγική) δυνατότητά
της για να διασφαλίσει την παράδοση 180 εκατομμυρίων
δόσεων στην ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο», δήλωσε στο
AFP εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Κ. Μητσοτάκης
«Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο, το οποίο είναι η γρήγορη

πρόοδος στη διαδικασία των εμβολιασμών. Εκτιμώ ότι σύ-
ντομα θα ξεπεράσουμε και το φράγμα του 1 εκατομμυρίου
στην Επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία κατά γενική ομολο-
γία είναι άρτια οργανωμένη και τυγχάνει πολύ μεγάλης
αποδοχής από τους πολίτες» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο
υπουργικό συμβούλιο χτες.

«Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπί-
σουμε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χτίσει
ακόμα τείχος ανοσίας και οι μήνες του Φεβρουαρίου και
του Μαρτίου είναι πολύ δύσκολοι μήνες -πάντα, παραδο-
σιακά- για όλες τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Είδαμε χθες
μία απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική,
η οποία εκ των πραγμάτων απομακρύνει την πρόθεσή μας,
πάντα ακούγοντας τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρή-
σουμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα την 1η Μαρτίου» είπε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι σε καμία περίπτωση η
επιτυχία του εμβολιασμού δεν πρέπει να γίνει άλλοθι εφη-
συχασμού και κάλεσε όλους μέσα από το δημόσιο λόγο
τον οποίο αρθρώνουν, αυτό να τονίζεται συστηματικά.

Τ
η λήψη κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας ζητά η Επιτροπή Ηπείρου- Κέρκυ-
ρας- Λευκάδας  του ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει:
«Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πρόταξε το ζήτημα

της προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων του
λαού με συγκεκριμένες προτάσεις. Τόνισε και έκανε
πράξη ότι κάτω από τις μάσκες ο λαός μας έχει φωνή
και δεν μπορεί η πανδημία να λειτουργεί ως πρόσχημα
για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου για τις εργατικές -
λαϊκές διεκδικήσεις. Επιμένει στο να αποκαλύπτει ότι οι
εκατόμβες νεκρών και συνολικά η διαχείριση της παν-
δημίας δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή το «κα-
λύτερο δυνατόν που μπορεί να γίνει».

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή μέτρων και τη
διαχείριση της πανδημίας είναι ότι συνδυάζει το μικρό-
τερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό όφε-
λος, για το κράτος και τους εργοδότες. Προτεραιότητα
δεν είναι η προστασία της ζωή του λαού από την παν-
δημία, τις πλημμύρες, τους χιονιάδες, σεισμούς, πυρ-
καγιές κλπ. Είναι οι επενδύσεις και η κερδοφορία των
μεγάλων ομίλων. Ο λαός γίνεται μόνιμο θύμα και θα
κληθεί να πληρώσει και την νέα οικονομική καπιταλι-
στική κρίση».

«Με βάση την πολιτική του κόστους- οφέλους δεν
ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα
Υγείας κλπ) με  μόνιμο προσωπικό, εξοπλισμό και υπο-
δομές. Αυτή θα μπορούσε να παίξει σπουδαίο ρόλο
στην πρόληψη και μείωση της διασποράς», σημειώνε-
ται μεταξύ άλλων και προστίθεται για τα εμβόλια:

«Η κυβέρνηση εμφανίζει ως μοναδική ελπίδα τον εμ-

βολιασμό - που φυσικά πρέπει να γίνει μαζικά και με
ασφάλεια - όμως την ίδια στιγμή δεν παίρνει κανένα
ουσιαστικό μέτρο για την οργάνωσή του, για τις υπο-
δομές που απαιτούνται, με αποτέλεσμα και την αχρή-
στευση εκατοντάδων δόσεων όπως έγινε στα Γιάννενα.
Η διάθεση των εμβολίων στον πληθυσμό εμποδίζεται
όμως κύρια από τους ανταγωνισμούς των φαρμακευτι-
κών εταιριών. Η «αγία οικογένεια της ΕΕ» αποδεικνύε-
ται για μια ακόμη φορά μια λυκοσυμμαχία ενάντια στα
συμφέροντα των λαών της

Ακόμα και τώρα που πάλι μπαίνει όλη η χώρα στο
«κόκκινο», η κυβέρνηση δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό το-
μέα Υγείας. Δεν ακούει τα αιτήματα των  υγειονομικών
και των εργαζομένων. Απαντάει στους αγώνες για μέ-
τρα προστασίας των εργαζομένων και φοιτητών με κα-
ταστολή, ΜΑΤ και νόμους για περιορισμό των συγκε-
ντρώσεων».

Στα αιτήματα περιλαμβάνει:
«Να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα

Υγείας με ουσιαστική αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας 

- Να γίνουν μαζικά δωρεάν τεστ και ουσιαστικές δια-
δικασίες ιχνηλάτησης στον πληθυσμό, να υπάρξουν
προληπτικά μέτρα και  κρατικός έλεγχος σε ευαίσθη-
τους χώρους όπως χώροι δουλειάς, σχολεία, γηροκο-
μεία κ.ά.

- Να επιταχθεί άμεσα ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας
και να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό.

- Να υπάρξει ουσιαστική στήριξη του λαϊκού εισοδή-
ματος».

Κοινωνικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας



9ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021ρεπορτάζ

Σε υψηλά επίπεδα 
τα κρούσματα στην Ήπειρο

Σ
ε υψηλά επίπεδα κινούνται τα
κρούσματα στην Ήπειρο για μία
ακόμα ημέρα. Χτες καταγράφηκαν

44 νέα κρούσματα με τα περισσότερα
να είναι στη Θεσπρωτία. Αναλυτικά
έχουμε:

7 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας, 19
κρούσματα στην Π.Ε Θεσπρωτίας, 16
κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων και 2
κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας 

Πανελλαδικά καταγράφηκαν 1.913 νέα
κρούσματα, 357 διασωληνωμένοι και 28
θάνατοι.

Πιο αναλυτικά, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες
24 ώρες είναι 1.913, εκ των οποίων 5
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός
αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
184.686 (ημερήσια μεταβολή +1%), εκ
των οποίων 51,8% άνδρες.

Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
των τελευταίων 7 ημερών, 55 θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτε-
ρικό και 2.578 είναι σχετιζόμενα με ήδη
γνωστό κρούσμα. To Rt για την επικρά-
τεια εκτιμάται σε 0,95.

Οι νέοι θάνατοι είναι 28, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 6.371 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών
και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται διασωληνωμένοι είναι 357 (69,7%
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 69
έτη. To 86,8% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ 1.299 ασθενείς. Οι νέες εισαγω-
γές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 304 (ημερήσια με-
ταβολή +1,67%). Ο μέσος όρος εισαγω-
γών του επταημέρου είναι 258 ασθε-

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

Έκκληση Δημάρχου 
Πρέβεζας

Έκκληση απευθύνει ο Δήμαρχος Πρέ-
βεζας Ν. Γεωργάκος για την αδιάλειπτη
και ευλαβική τήρηση όλων των μέτρων
προφύλαξης από την πανδημία. Όπως
αναφέρει:

«Καλούμαστε άπαντες να προσπαθή-
σουμε τώρα προς το τέλος που ξεκίνησε
το πρόγραμμα εμβολιασμού ‘Ελευθερία’
να μην χαλαρώσουμε ούτε στιγμή και να
κερδίσουμε εκ νέου τόσο την ελευθερία
μας από την καταπολέμηση του Covid 19
όσο και να εξασφαλίσουμε την επι-
στροφή μας στην κανονικότητα ως προς
την τριπλή μας ευθύνη.

• Την ατομική μας ηθική ευθύνη προς
το σεβασμό της ζωής των συνανθρώπων
μας και αγαπημένων μας προσώπων και
ιδίως των ευπαθών ομάδων.

• Την κοινωνική μας ευθύνη ως προς

την παιδεία και τα παιδιά μας αλλά και
τους εργαζόμενους και την αγορά ώστε
να μην πληγεί και φτάσει σε καταστάσεις
όπως οι κόκκινες περιοχές με επιπλέον
συνέπειες στην ήδη βεβαρημένη κατά-
σταση.

• Την τοπική μας ευθύνη για την προ-
στασία του μέχρι προ ολίγου «πράσινου»
χρώματος ασφάλειας και ελευθερίας
στον ευρωπαϊκό χάρτη κρουσμάτων που
η επιστροφή μας εκεί θα αποτελέσει το
καλύτερο διαβατήριο και πράσινο φως
για μία ακόμη δυναμική τουριστική πε-
ρίοδο ως προς τις συνθήκες όπως και επι-
τύχαμε την περασμένη περίοδο κάνο-
ντας τη διαφορά και στηρίζοντας όλη την
αγορά».

«Παρακαλώ πολύ όπως περιορίσουμε
το ακόλουθο διάστημα των επόμενων
τριών εβδομάδων κάθε άσκοπη μετακί-
νηση και να αποφύγουμε κάθε άσκοπο
συνωστισμό για μία μικρή εφήμερη
στιγμή χαλάρωσης που θα μας απομα-
κρύνει όλο και πιο πολύ από την ολική
μας επαναφορά στην κανονικότητα», κα-
ταλήγει.

ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στο πλευρό όσων έχουν 
υποστεί κακοποίηση

Παρέμβαση για το ζήτημα της κακοποίησης και
της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Γιώργος Ζά-
ψας εκ μέρους της παράταξης «Κοινό των Ηπειρω-
τών».

«Θεωρούμε ότι ως Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπεί-
ρου θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε
στο πλευρό όλων των γυναικών και ανδρών που
έχουν υποστεί κακοποίηση», σημείωσε και πρό-
σθεσε:

«Ζούμε σε μια κοινωνία που δυστυχώς η εξουσία,
η δύναμη, η εκμετάλλευση, το χρήμα μας έχουν
αλλοτριώσει και η αξία του ανθρώπου φαίνεται να
περνάει σε δεύτερη μοίρα. Όμως, ο άνθρωπος είναι
η απάντηση όποιο κι αν είναι το ερώτημα, όπως μας
είπε ο Αντρέ Μπρετόν.

Σε ό,τι μας αφορά θέλουμε να συγχαρούμε όλα
τα θύματα που με δύναμη ψυχής βγήκαν να καταγ-
γείλουν όλα όσα αποτρόπαια έζησαν προκειμένου
να σπάσει το απόστημα της κακοποίησης στην χώρα
μας. Καταδικάζουμε τη βία». 

Το Κοινό των Ηπειρωτών «στέκεται δίπλα σε κάθε
γυναίκα και άνδρα που κακοποιείται λεκτικά και σω-
ματικά, δίπλα σε κάθε παιδί που καταπατούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματα, δίπλα σε όλους τους αν-
θρώπους που χρησιμοποιούνται ως δούλοι στην
σύγχρονη οικονομία».

Πρότεινε δε, την άμεση σύγκληση της Κοινωνικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ισότητας με όλους
τους θεσμικούς φορείς: Κέντρο Κακοποιημένων Γυ-
ναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Αστυνο-
μία, Περιφερειακή Εκπαίδευση & υπεύθυνους για
μπούλινγκ, Εργατικό Κέντρο και Επιθεώρηση Εργα-
σίας, για τους χώρους εργασίας, προκειμένου να
δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ήπειρο σή-
μερα.

«Δηλώνουμε ότι θα συνταχθούμε με όλα τα κινή-
ματα που διεκδικούν την αλλαγή του Νόμου για
την παραγραφή κακουργημάτων αυτής της φύσεως
στην 15ετία. Εγκλήματα κατά του ανθρώπου, κατά
της γενετήσιας ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης, δεν
παραγράφονται, δεν ξεχνιούνται και προσιδιάζουν
με τα εγκλήματα πολέμου», κατέληξε μεταξύ άλ-
λων.

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 2021 Β’ ΕΣΣΟ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς 
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κατάταξη στο Στρατό

Ξηράς κατηγοριών στρατευσίμων της 2021 Β ΕΣΣΟ.  Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λό-
γους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι, οι οποίοι οποτεδήποτε
έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα
Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών(ΣΥΠΟ) από 8 έως 11 Μαρτίου, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να
παρουσιασθούν για κατάταξη στα ΣΥΠΟ από 16 έως 19 Μαρτίου.  

£

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Με επιτυχία έγινε επέμβαση αγγειοπλαστικής υψηλού κινδύνου

M
ε επιτυχία έγινε την Τρίτη
στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο  επέμβαση αγγειο-

πλαστικής υψηλού κινδύνου, σε
ασθενή νεαρής ηλικίας με την
χρησιμοποίηση συσκευής Impella. 

Η συσκευή αυτή είναι η πλέον
προηγμένη τεχνολογικά συσκευή
μηχανικής υποστήριξης της καρ-
διάς (τεχνητή καρδιά), η οποία το-
ποθετείται διαδερμικά και βοηθά τη
λειτουργία της υπάρχουσας. 

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων υπήρξε το πρώτο νοση-
λευτικό ίδρυμα της χώρας στο
οποίο χρησιμοποιήθηκε, βάζοντας
την Ελλάδα στο χάρτη των πλέον
εξελιγμένων χωρών που πραγμα-
τοποιούν σύμπλοκες αγγειοπλαστι-
κές σε ασθενείς, με σοβαρή καρ-
διακή ανεπάρκεια ή καρδιογενή κα-
ταπληξία. 

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει ει-
δικό πρόγραμμα πραγματοποίησης
τέτοιων υψηλής εξειδίκευσης
επεμβάσεων από ομάδα Ιατρών και
Νοσηλευτών της Α΄ και Β΄ Καρ-
διολογικής Κλινικής, της Καρδιοχει-
ρουργικής, της Αγγειοχειρουργικής
και της Αναισθησιολογικής Κλινικής
υπό τον Καθηγητή Καρδιολογίας
και Διευθυντή της Β΄ Καρδιολογι-
κής Κλινικής Μιχάλη Λάμπρο, προ-
σφέροντας έτσι τις υψηλότερες δυ-

νατές ιατρικές υπηρεσίες σε βα-
ρέως πάσχοντες καρδιαγγειακούς
ασθενείς της χώρας. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, «η σύγχρονη πανδη-
μία, όχι μόνο δεν ανέκοψε τις προ-
σπάθειες της διοίκησης, του ιατρι-
κού και του νοσηλευτικού προσω-
πικού του ΠΓΝΙ για προσφορά υψη-
λής τεχνολογίας υπηρεσιών, αλλά
αντίθετα τις ενεθάρρυνε, καθώς τέ-

τοιου είδους υπηρεσίες πέραν της
ανεκτίμητης ιατρικής προσφοράς
και της έμπρακτης απόδειξης ότι
Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρωτοπο-
ρεί και ανταποκρίνεται στις προ-
κλήσεις της σύγχρονης Ιατρικής,
βραχύνουν το χρόνο νοσηλείας
των ασθενών και μειώνουν την
ανάγκη σε ειδικές κλίνες, απελευ-
θερώνοντας έτσι δυνάμεις για την
καταπολέμηση της πανδημίας». 

Κλειστά σχολεία σήμερα
στην Άρτα 
λόγω διακοπής νερού

Κλειστά θα είναι πολλά σχολικά συγκροτήματα του Δή-
μου Αρταίων, σήμερα Πέμπτη λόγω διακοπής της υδρο-
δότησης από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από σχετικό Δελτίο
Τύπου του Συνδέσμου Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορει-
νών Δήμων Νομού Άρτας, με το οποίο ανακοινώνεται ότι
λόγω των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης βλά-
βης στον κεντρικό αγωγό στην Γέφυρα Καλογήρου (αλ-
λαγή κεντρικής βάνας) θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης
από ώρα 10:00 π.μ. έως αργά το βράδυ στις Δημοτικές
Ενότητες: Αρταίων, Αμβρακικού, Φιλοθέης και Βλαχερ-
νών (εκτός Κορφοβουνίου), και ύστερα από εισήγηση της
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων σε συνεργα-
σία με την ΔΕΥΑΑ, αποφασίστηκε ότι εξαιτίας της διακο-
πής της υδροδότησης και για λόγους προστασίας της δη-
μόσιας υγείας (μαθητών, εκπαιδευτικών) από τον κορω-
νοϊό, δεν θα λειτουργήσουν οι εξής σχολικές μονάδες:
Γραμμενίτσας (Δημοτικό Γυμνάσιο)  Άγιο Σπυρίδωνα (Νη-
πιαγωγείο, Δημοτικό) Χαλκιάδες ( Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο)
Κιρκιζάτες (Δημοτικό)
Βίγλας (Δημοτικό)
Γαβριάς (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό)
Αγίων Αναργύρων (Δημοτικό Νηπιαγωγείο)
Γλυκόριζου (ΕΕΕΕΚ Γλυκορίζου)
Εργατικών Κατοικιών (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Ειδικό Δη-
μοτικό Ελεούσας)
ΚΔΑΠ/ΜΕΑ
1ο Νηπιαγωγείο Άρτας  7ο Νηπιαγωγείο Άρτας 
8ο Νηπιαγωγείο Άρτας
11ο Νηπιαγωγείο Άρτας 
12ο Νηπιαγωγείο Άρτας   
3ο και 4ος Παιδικός σταθμός Άρτας
9ο Δημοτικό σχολείο Άρτας
6ο Δημοτικό σχολείο Άρτας 4ο Γενικό λύκειο Άρτας
3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας
4ο Γυμνάσιο Άρτας 5ο Γυμνάσιο Άρτας
Εσπερινό Γυμνάσιο, Λύκειο ΕΠΑΛ , ΙΕΚ 
Παιδικοί σταθμοί Άγιου Σπυρίδωνα, Γραμμενίτσας, Άγιων
Ανάργυρων, Χαλκιάδων και Καλογερικού.
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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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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ITV

Συναυλία της μπάντας Ushala το Σάββατο από την ΕΗΜ
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των εκδηλώσεων λόγου και τέχνης (μουσική, συ-

ναυλίες, θέατρο, ομιλίες κ.ά.), που παρουσιάζονται στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ITV, καλεί το Σάββατο 27 Φεβρουα-
ρίου 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 Δημη-
τρίου, Τύμπανα.

£

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

Την Κυριακή έλεγχοι
Covid-19 στη Φιλιππιάδα

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται την ερχόμενη Κυριακή
28 Φεβρουαρίου στη Φιλιππιάδα, προκειμένου να πραγ-
ματοποιήσει ελέγχους rapid test στον γενικό πληθυσμό.
Οι δειγματοληψίες θα γίνονται μέσα από το αυτοκίνητο
(drive through) στον χώρο μπροστά από το ΚΤΕΛ Φιλιπ-
πιάδας.  Οι πολίτες οι οποίοι θα εξετάζονται δωρεάν, γρή-
γορα και με ασφάλεια, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), και την
Αστυνομική τους Ταυτότητα, ενώ θα χρειαστεί να δηλώ-
σουν και τηλέφωνο επικοινωνίας. 
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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

Έρχεται το Grasshopper από τους Fuzzy Nerds 

21
χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία το
Grasshopper επιστρέφει ώς single και official video
release, με bonus το Vs. από το demo του 1997, την

Κυριακή, 28 Φλεβάρη, στις 18:00 στο κανάλι των Fuzzy Nerds
στο YouTube και σε όλες τις live streaming πλατφόρμες.

Το Grasshopper από τους Fuzzy Nerds γράφτηκε το 1999 στο
Λονδίνο σε ένα ολοκαίνουργιο 8κάναλο μέσα στους τέσσερις
μουντούς τοίχους ενός παλιού σπιτιού από εκείνα που συνή-
θως νοικιάζονταν σε φοιτητές από Ελλάδα. 

Ηχογραφήθηκε live στο Vision Of Sound studio το 2000 για να
κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά στο δεύτερο limited edition al-
bum των fuzzy, το «A Thought About Princes», handmade κυ-
κλοφορία που εξαντλήθηκε σε μια βδομάδα περίπου. Από τότε
έχει ακουστεί σε δεκάδες live εγκαινιάζοντας σε εκείνη τη
φάση μια κάπως διαφορετική ηχητική περίοδο για τη μπάντα,
πιο minimal και μάλλον πιο σκοτεινή.

Μετά την πρώτη του κυκλοφορία το 2000, το Grasshopper

θα συμπεριληφθεί και στο album The Fuzzy Nerds are Dead
(1994-2014) Vol. Ι το πρώτο μέρος της τετραλογίας που
έκλεισε και την πορεία της μπάντας τον Σεπτέμβρη του 2014. 

Σεμινάριο για την ανάπτυξη διαδημοτικής συνεργασίας

Σ
τις 26 Φεβρουαρίου το Κέντρο Εμπει-
ρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυ-
βέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης

(ΣτΕ)  με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (DG Reform), της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης (ΕΕΤΑΑ), το Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου
(ΙΠΑ) και την υποστήριξη του Υπουργείου
Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας, διοργανώνουν, σε εθνικό επίπεδο,
διαδικτυακό σεμινάριο για την ανάπτυξη
της διαδημοτικής συνεργασίας.

Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση
του «Εγχειριδίου για τη Διαδημοτική Συνερ-
γασία στην Ελλάδα», με στόχο την ευαι-

σθητοποίηση των Δήμων της χώρας ως
προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών διαδη-
μοτικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση
κοινών προκλήσεων και την από κοινού
αναζήτηση ευκαιριών. Το «Εγχειρίδιο» βρί-
σκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακό-
λουθη διαδρομή: https://www.ypes.gr/
politikes-kai-draseis/diadimotiki-synerga-
sia.

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο
(webinar) είναι ελεύθερη, η διάρκειά του
είναι από 11:00 π.μ. έως και 12:30 μ.μ., ενώ
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο
σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/95051992616 με ID: 950
5199 2616, προκειμένου να το παρακο-

λουθήσουν. 
Παράλληλα θα γίνεται και αναμετάδοση

του σεμιναρίου μέσω live streaming στην
διαδρομή https://www.facebook.com/
PodiumInterpeters/posts/3685244601529
954 του facebook καθώς και από το
youtube στο https://youtu.be/Om8uW
3C1wo8

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υπο-
βάλλουν τυχόν απορίες-ερωτήσεις και να
λαμβάνουν άμεσα απαντήσεις.

Το σεμινάριο θα χαιρετήσει ο Γενικός
Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του
Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ι. Σταυ-
ριανουδάκης.
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Μία διάκριση για το Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου των Ιωαννίνων

Α
ργυρό βραβείο απέσπασαν ο
Δήμος Ιωαννιτών και το Επι-
μελητήριο Ιωαννίνων στον

πανελλήνιο διαγωνισμό ́ «Best City
Awards 2020» στην κατηγορία
«Open Mall, ανοικτά κέντρα εμπο-
ρίου τοπικών κοινοτήτων» για το
Ανοικτό́ Κέντρο Εμπορίου.

Το έργο αφορά ένα σύνολο πα-
ρεμβάσεων στο ιστορικό και εμπο-
ρικό κέντρο της πόλης και η επιτυ-
χής υλοποίησή του απαιτεί συντονι-
σμένη προσπάθεια και πολυμερή
συνεργασία.

Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος Ιωαν-
νιτών βρίσκεται σε συνεργασία και
με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και με
τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει με την
ανάδειξη αναδόχου για το Υποέργο
1: «Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών
οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης
των Ιωαννίνων»,  ενώ σε στάδιο υλο-
ποίησης βρίσκονται και τα άλλα Υπο-
έργα, σύμφωνα με τον χρονοπρο-
γραμματισμό που έχει εγκριθεί. 

Το σύνολο του έργου αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δε-
κέμβριο του 2023. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός του έργου είναι:
1.801.370,66€ και χρηματοδοτείται
από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα & Καινοτομία.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Ιωαν-
νίνων Μωυσής Ελισάφ: «Η  δημιουρ-
γία «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου»,
στο ιστορικό - εμπορικό κέντρο της
πόλης είναι ένα πολύ σημαντικό
έργο, η ολοκλήρωση του οποίου θα
συμβάλει  στην τόνωση της επιχει-
ρηματικότητας και στην ανάδειξη
της ιστορικότητας και του πολιτιστι-
κού πλούτου του ιστορικού κέντρου
της πόλης των Ιωαννίνων».

Tα Best City Awards 2020 που

διοργάνωσε η «Boussias», υπό την αι-
γίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας
Αττικής, για 4η χρονιά επιβραβεύουν
την καινοτομία και την ποιότητα
ζωής στις Ελληνικές πόλεις, αναδει-
κνύοντας τις κορυφαίες πρακτικές
και λύσεις του 2020, μιας χρονιάς
εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι
αντοχές συστημάτων και ανθρώπων.

Η παράταξη 
του Θ. Μπέγκα

Η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα»
χαιρετίζει την βράβευση του δήμου
Ιωαννιτών και του Επιμελητηρίου Ιω-
αννίνων στον πανελλήνιο διαγωνι-
σμό «Best City Awards 2020».

«Είναι ένα έργο το οποίο ως δημο-
τική αρχή μελετήσαμε και σχεδιά-
σαμε σε συνεργασία με το Επιμελη-
τήριο Ιωαννίνων, τους επαγγελμα-
τίες και τους πολίτες της περιοχής
πέριξ της οδού Ανεξαρτησίας, κα-
τορθώνοντας να το εντάξουμε στο

ΕΣΠΑ.
Είναι μια παρέμβαση την οποία πι-

στέψαμε από την πρώτη στιγμή και
την υποστηρίξαμε με όλες μας τις
δυνάμεις γιατί η ολοκλήρωσή της θα
αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα
στην αναβάθμιση μιας ιστορικής
εμπορικής περιοχής της πόλης, θω-
ρακίζοντας τη απέναντι στις προ-
κλήσεις της μετεξέλιξης του εμπο-
ρίου, ειδικά στην μετα-covid εποχή
και τις προκλήσεις που φέρνει σε ότι
αφορά το επιχειρείν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως
στόχος μας ήταν τόσο η ενίσχυση και
τόνωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας όσο και η θεμελίωση ισχυρών
βάσεων για μια άλλη κουλτούρα συ-
νεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ
του δήμου, της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η
γρήγορη υλοποίησή του και θα είμα-
στε παρόντες να παρακολουθούμε
τις εξελίξεις», καταλήγει η ανακοί-
νωση της παράταξης.

Συντονισμός και 
συνεργασία ενόψει 
νέας ΚΑΠ
Τηλεδιάσκεψη με τους Θεματικούς 
Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης
είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου

Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με του αρμόδιους Θε-
ματικούς Αντιπεριφερειάρχες πραγματοποίησε ο Υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου.
Στην τηλεδιάσκεψη ήταν παρών και ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κώ-
στας Μπαγινέτας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του
Υπουργείου.

Η συζήτηση εστίασε κατά κύριο λόγο στην πορεία υλοποί-
ησης εκχωρήσεων των μέτρων προς τις Περιφέρειες, στην
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και στην στοχοθεσία
για το 2021, την πρόθεση, όπως εκφράστηκε αρχικά από τον
κ. Οικονόμου, για πρόβλεψη αναβάθμισης και εκσυγχρονι-
σμού της δομής των διαχειριστικών υπηρεσιών, στις επικεί-
μενες δράσεις και πολιτικές και φυσικά στην αξιολόγηση και
επιρροή των τρεχόντων και επικείμενων προγραμμάτων,
προκειμένου να γίνει σαφής η επιρροή τους αλλά και οι
αδυναμίες στην εφαρμογή τους.

Ο Υφυπουργός κατά την αρχική του τοποθέτηση ανέφερε
χαρακτηριστικά: « Εν όψει της μεταβατικής περιόδου, αλλά
και της νέας ΚΑΠ χρειάζεται να επενδύσουμε συλλογικά σε
μία ουσιαστική συνεργασία. Χρειάζεται από κοινού να αξιο-
λογούμε τις κινήσεις μας, να θέτουμε προτεραιότητες και να
βάζουμε στο τραπέζι και τις αδυναμίες. Μόνο μέσω της ου-
σιαστικής συζήτησης θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις, προβληματισμοί και ερωτή-
σεις από τους εκπροσώπους και των 13 Περιφερειών της χώ-
ρας. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.
Γιάννης Οικονόμου  επισήμανε, πως πρόκειται για μια ιδιαιτέ-
ρως χρήσιμη συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουν εις βά-
θος τον αγροδιατροφικό τομέα. Παράλληλα, τόνισε ότι πολι-
τική βούληση συνολικά της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι η συνέ-
χεια και η συνάφεια μεταξύ των ενεργειών και η απομά-
κρυνση από τη νοοτροπία της αποσπασματικότητας με
σκοπό να επιτευχθεί μία γραμμική πορεία εκσυγχρονισμού
και ανάπτυξης του αγροτικού μοντέλου της χώρας.

16 παραβάσεις για 
μάσκα στην Ήπειρο

Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέ-
τρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορω-
νοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν την Τρίτη από τις υπηρε-
σίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηπείρου συνολικά 80 παραβάσεις. 

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

βολή ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ, ως εξής: 
•17 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
•10 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 
•23 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

και 
•11 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
- 16 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισά-

ριθμων προστίμων ύψους 300 ευρώ, ως εξής:
•6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 
•6 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

και 
•4 παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
- 3 παραβάσεις και 1 σύλληψη για παραβάσεις κανόνων

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Πρέβεζας, ως ακολούθως:

•Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδια-
φέροντος (καφενείο) για μη τήρηση της αναστολής λειτουρ-
γίας συναφών επιχειρήσεων και σύλληψη του ιδιοκτήτη, κα-
θώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες για μη τήρηση
των υγειονομικών μέτρων. 
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Σ
τις 15 Μαρτίου θα ξεκινήσει η κατα-
βολή των αποζημιώσεων στους ιδιο-
κτήτες ακινήτων για τα μηδενικά

ενοίκια του Ιανουαρίου τα οποία θα πρέ-
πει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι την ερχόμενη Δευ-
τέρα.

Όλη η διαδικασία, οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις για να αποζημιωθούν από το κράτος
οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν εισπράξει
ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο, καθορίζεται με απόφαση που
υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, ο αναπληρωής υπουργός
Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο αρμόδιος υφυ-
πουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση, η κα-
ταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα
ξεκινάει δεκαπέντε ημέρες από την λήξη
της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
Covid και θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημέ-
ρων.

Υπενθυμίζεται ότι από την καταβολή
ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο αλλά και Μάρτιο, απαλλάσσονται
οι επιχειρήσεις της εστίασης, το λιανεμπό-
ριο, επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα,
κινηματογράφοι), κομμωτήρια, γυμναστή-
ρια, επιχειρήσεις του αθλητισμού, του του-
ρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και
τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μετα-
φορών.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την από-
φαση:

- Οι ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα θα απο-
ζημιωθούν για το 80% του μηνιαίου μισθώ-
ματος και τα νομικά πρόσωπα για το 60%
του μισθώματος.

- H αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κα-
τηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή
άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπε-
ριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατά-
σχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαι-
ωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ,
ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
1. Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθω-
σης για ακίνητα επί των οποίων έχουν
εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας
ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο

2021.
2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθω-
σης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθω-
σης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθω-
τές, κατ' επιταγή.

3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμι-
σθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεού-
νται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπά-
γεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογη-
τικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί
κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να
ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού
Μητρώου.

- Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά
κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

- Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν
τη δήλωση Covid.

- Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκ-
μισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει
την δήλωση, δικαιούχοι του ποσού που
αντιστοιχεί στο 80% του μισθώματος είναι
οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν
στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την δήλωση covid
εντός 2 μηνών τη λήξη της.

- Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος
αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης
Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπε-
ζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ,
τότε:

- Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαρια-
σμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονο-
μούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρο-
νόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρο-
νομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαρια-
σμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πι-
στωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογα-
ριασμός αυτός.

- Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός
με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομού-
μενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να
γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος,
τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρο-
νομιαία περιουσία και τον αριθμό και το
έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην
περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί
στο 80% του μισθώματος καταβάλλεται
κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα
εξ' αυτών, στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των κληρονόμων που έχουν δηλω-
θεί στο Taxisnet .

- Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής «Δήλωσης Covid» και εντός 30
ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις

Covid» με βάση τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μή-
νυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρί-
πτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι
κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την
ΑΑΔΕ με email για την απόρριψη της «Δή-
λωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή
της.

- Η καταβολή του ποσού στους δικαιού-

χους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώ-
τος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από
την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δή-
λωσης Covid, και ολοκληρώνεται εντός 30
ημέρων.

- Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο
60% καταβάλλεται στον τραπεζικό λογα-
ριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί
στο Taxisnet.

Ξεκινά η καταβολή αποζημιώσεων για τα ενοίκια 

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)

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρατείνεται η προθεσμία 
υποβολής του πόθεν έσχες

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η τροπολογία για την «παράταση της προ-
θεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων»
έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και
λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θε-
μάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας» που εισάγεται
την Παρασκευή για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η κατάθεση των πόθεν έσχες και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του έτους
2020 (χρήση 2019) έληγε στις 28 Φεβρουαρίου.
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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
λα όσα έγιναν το προηγούμενο
διάστημα με την αναβολή του
πρώτου αγώνα κυπέλλου με τον

ΠΑΟ και στη συνέχεια με την αλλαγή
έδρας, άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στις
τρέχουσες εξελίξεις γύρω από την
ομάδα του ΠΑΣ, αλλά δημιούργησαν
παράλληλα και ένα νέο πλαίσιο στάσης
της ΠΑΕ, απέναντι σε όποιον επιβου-
λεύεται τα συμφέροντα της ομάδας. 

Η στιγμή άλλωστε κρίνεται κατάλ-
ληλη, με δεδομένη την απόλυτη συσπεί-
ρωση που επιτεύχθηκε από τις παρα-
πάνω εξελίξεις, οι οποίες στην πράξη
ενίσχυσαν τους δεσμούς της ομάδας και
της διοίκησης με το φίλαθλο κοινό της
πόλης. Η απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ και του Γ. Χριστοβασίλη προσω-
πικά, να αντιμετωπίζουν στο εξής, κάθε
τι που πλήττει τον ΠΑΣ, με δυναμικό
τρόπο φάνηκε και με την προσφυγή στο
Διαιτητικό Δικαστήριο, αλλά και με τις
δηλώσεις του προέδρου, που και πριν
και μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟ ήταν σε
ύφος που δεν συνηθίζει να χρησιμο-
ποιεί.

Φαίνεται όμως, ότι ο κόμπος έφτασε
στο χτένι και στον ΠΑΣ δηλώνουν απο-
φασισμένοι, με πράξεις πλέον, να μην
αφήσουν τίποτε να πέσει κάτι και τίποτε
να μείνει αναπάντητο.

Έτσι, με επιστολή της προς την ΚΕΔ, η
ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ζητά τον ορισμό
ξένων διαιτητών για την αναμέτρηση
της επόμενης Τετάρτης στη Λεωφόρο με
τον Παναθηναϊκό. Κάθε ομάδα άλλω-

στε έχει αυτό το δικαίωμα, όταν θεωρεί
ή εκτιμά, ότι υπάρχει κίνδυνος διαμόρ-
φωσης συνθηκών που ίσως οδηγήσουν
σε αποφάσεις σε βάρος της. Η απόφαση
της ΚΕΔ αναμένεται να ληφθεί μέχρι
αύριο.   

Χωρίς Οικονομόπουλο, 
Σιόντη στη Λαμία

Οι παίκτες του ΠΑΣ στο μεταξύ, μετά
το διήμερο ρεπό που είχαν επέστρεψαν
στις προπονήσεως ενόψει της κυριακά-
τικης αναμέτρησης με τη Λαμία εκτός
έδρας, με τον Αργ. Γιαννίκη να μην υπο-
λογίζει στους Οικονομόπουλο και Σιό-

ντη, Ο πρώτος τραυματίστηκε στο παι-
χνίδι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας υποστεί
ρήξη ακρωμιοκλειδικής και θα χρεια-
στεί τουλάχιστον ένα 20ήμερο για να
επιστρέψει. 

Ο αρχηγός Σιόντης ακολουθεί ειδικό
πρόγραμμα αποθεραπείας στην Αθήνα,
για το οστικό οίδημα που έχει στο γό-
νατο και δύσκολα θα επιστρέψει στα
παιχνίδια της κανονικής διάρκειας,
αλλά μάλλον η επιστροφή του υπολογί-
ζεται για τα παιχνίδια των πλέι άουτ.
Στον αντίποδα, ο Γιάννης Κάργας εξέ-
τισε τις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας
του και επιστρέφει για την αναμέτρηση
στη Λαμία.

Τίποτε δε θα μένει αναπάντητο Στη Σουηδία η Βιντσιλαίου 
του ΠΑΣ WBC

Με διαφορετικό ρόστερ
θα βρει την ομάδα μπάσκετ
του ΠΑΣ, η επανέναρξη του
πρωταθλήματος της Α1 εθνι-
κής κατηγορίας, αφού μετά
τις αποχωρήσεις των Βε-
ντρέλ και Κούπερ, ήρθε να
προστεθεί και μία ακόμη,
αυτή της Αγγελικής Βιντσι-
λαίου. Για την ακρίβεια δεν
πρόκειται για αποχώρηση αλλά για τη δεύτερη μεταγραφή παί-
κτριας του ΠΑΣ σε άλλη ομάδα, μετά την μεταγραφή της Κούπερ
σε ομάδα της Γαλλίας. Η Αγγελική Βιντσιλαίου, που αποτελεί
πλέον βασικό στέλεχος της εθνικής γυναικών, που εξασφάλισε την
συμμετοχή της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα συνεχίσει ως
το τέλος της σεζόν στην σουηδική Ουμέα, που διεκδικεί το πρω-
τάθλημα Σουηδίας. Με γνώμονα το ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη
προοπτική για την επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Ελλάδα
και τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθούν οι επίσημες αγωνι-
στικές υποχρεώσεις των ομάδων, η διοίκηση του ΠΑΣ, αποδέχθηκε
το αίτημα της αθλήτριας, που έκανε μία καταπληκτική σεζόν, μέ-
χρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ωστόσο διατήρησε το δικαί-
ωμα ανανέωσης για την επόμενη χρονιά, κάτι που έχει συζητηθεί
και με την Κούπερ. «O ΠΑΣ Γιάννινα WBC ανακοινώνει τη μετα-
γραφή της αγαπημένης μας Αγγελικής Βιντσιλαίου στην υποψήφια
για πρωτάθλημα Σουηδίας, A3 UMEA. Η Αγγελική μας θέλησε να
συνεχίσει την καριέρα της στο Σουηδικό πρωτάθλημα και είναι η
πρώτη επίσημη μεταγραφή Ελληνίδας παίχτριας από ελληνική
ομάδα.

Της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, την αγαπάμε και έχουμε την op-
tion ανανέωσης για την επόμενη χρονιά μαζί της», αναφέρει η δι-
οίκηση του ΠΑΣ σε ανακοίνωσή της.

7 Μαρτίου ξεκινά το πρωτάθλημα
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι

το πρωτάθλημα της Α1 γυναικών θα ξεκινήσει και πάλι στις 7 Μαρ-
τίου και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί αναλυτικά το πρό-
γραμμα των αγωνιστικών. Στον ΠΑΣ WBC πάντως  δηλώνουν έτοι-
μοι να προχωρήσουν σε ενίσχυση του ρόστερ, ώστε να καλυφθούν
τα κενά που άφησαν οι παίκτριες που αποχώρησαν ή παραχωρή-
θηκαν με μετεγγραφή σε άλλες ομάδες.

15ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

α θ λ η τ ι σ μ ό ς

Τι είναι επιτυχία; Χρήσιμος ή επιτυχημένος;
Ο

άνθρωπος ενδιαφέρεται συνήθως να
πετύχει στα μεγάλα και σπουδαία. Είναι
θεμιτό και φυσιολογικό. Όμως παρα-

λείπει, προσπερνά τα μικρά καθημερινά «επι-
τεύγματά» του, που ίσως τελικά να μην είναι
και τόσο μικρά και τα οποία μας δίνουν την
περισσότερη χαρά και ευτυχία. 

Η κάθε ημέρα έχει την αξία της, με το να
προσπαθούμε να είμαστε σήμερα, λίγο καλύ-
τεροι από ό,τι ήμασταν χθες. Πετραδάκι - πε-
τραδάκι χτίζεται το κάθε λογής οικοδόμημα,
το ίδιο ισχύει και στον αθλητισμό. 

Ο προσανατολισμός της σωστής εκπαίδευ-
σης είναι να διαπλάθει ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες, χρήσιμους ανθρώπους στην κοι-
νωνία. Οι παλαιότεροι έλεγαν στους νέους:
«μάθε παιδί μου γράμματα να γίνεις χρήσιμος
άνθρωπος στη κοινωνία», δεν έλεγαν επιτυ-
χημένος. 

Μάλλον γνωρίζανε κάτι περισσότερο. Χρή-
σιμος είναι ο ωφέλιμος για τους άλλους, ο
χρηστός, ο καλός. Επιτυχημένος είναι αυτός,
που πετυχαίνει απλά τους προσωπικούς στό-
χους του. Βέβαια, το ζητούμενο είναι ο επιτυ-
χημένος  να είναι ταυτόχρονα και χρήσιμος.
Καθοριστικό ρόλο έχει ο προσανατολισμός
του κάθε ανθρώπου, αν δηλαδή στις προτε-
ραιότητες του έχει στόχο να φανεί και ωφέλι-

μος στους δίπλα του. Αυτό θα πρέπει να καλ-
λιεργηθεί από τις μικρές ηλικίες, ώστε να γα-
λουχηθούν οι νέοι άνθρωποι με τις αξίες  της
αγάπης και της προσφοράς. Η συμβουλή των
προγόνων μας είχε νόημα, γιατί τον επιτυχη-
μένο τον θέλανε με ήθος και ευγένεια να είναι
χρήσιμος στους συνανθρώπους του, να μην
συμπεριφέρεται τυπικά, ψυχρά, με ψεύτικο
χαμόγελο, υποκριτικά. Φυσικά κάθε εποχή
έχει τους αδιάφορους, αλλά στα σημερινά
χρόνια μήπως μεγάλωσε αυτό το ποσοστό; 

Τον ίδιο στόχο έχει και η αθλητική εκπαί-
δευση, που διδάσκει το «ευ αγωνίζεσθαι»:
ένα συναγωνισμό θεμιτό, χρήσιμο στη δια-
μόρφωση της υγιούς προσωπικότητας, που με-
ρικές φορές καταστρατηγείται από το πάθος
της κατάκτησης του μεταλλίου, της νίκης και
της προβολής. Η επιτυχία με πλάγιο τρόπο,
αλήθεια κάνει ευτυχισμένο τον αθλητή ή την
αθλήτρια, ή απλά επιτυχημένο, επιτυχημένη;
Βέβαια, εξαρτάται το τι θέλει ο καθένας είτε
είναι αθλητής –τρια, είτε έχει το ρόλο του πα-
ράγοντα ή του προπονητή.  

Ο δρόμος που τελικά θα βαδίσουμε δεν τον
καθορίζουν οι άλλοι. Τον διαλέγουμε οι ίδιοι.
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την επιλογή της
πορείας μας προς την αληθινή ή την επίπλα-
στη επιτυχία. Θέλουμε να ακολουθήσουμε τις

αθλητικές αξίες και παραδόσεις; Να αλλά-
ξουμε αν έχουμε κάνει λάθη; Να κάνουμε νέα
αρχή; Αν ναι, τότε οι επιτυχίες μας, (έστω οι
λίγες), αλλά πραγματικές θα έχουν αξία  και
η ζωή μας θα αποκτήσει βαθύτερο νόημα,
βοηθώντας ταυτόχρονα στο υγιές «χτίσιμο»
της κοινωνίας. Έτσι θα εφαρμόσουμε την ευχή
να γίνουμε χρήσιμοι άνθρωποι, με τη προ-
σφορά, το παράδειγμα, με την προσωπικότητά
μας, χωρίς να μας κυριεύει η μανία της επιτυ-

χίας με οποιοδήποτε κόστος. Σύμμαχός μας,
σε αυτήν την προσπάθεια, για να νοιώθουμε
πιο δυνατοί, εφόσον το επιθυμούμε θα είναι
πάντοτε  Εκείνος, «που εποίησε» και κυβερ-
νάει το χρόνο. Ποιος είναι; «και εκλήθη το
όνομα Αυτού Ιησούς». 

Θεολόγος Καπετανίδης 
Διπλωματούχος 

προπονητής αθλήματος 
Απόφοιτος Ι.Ε.Κ / Ο.Α.Ε.Δ. Ιωαννίνων                                                        

Ά ρ θ ρ ο
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Μία ωραία συναυλία από το Πνευματικό Κέντρο την Κυριακή το βράδυ με το αφιέρωμα στον Ελύτη

Μετά από 11 μήνες αποκλεισμού στο σπίτι, με ελάχιστες στιγμές από αξιομνημόνευτες
εξόδους στο σύντομο «παράθυρο» του καλοκαιριού, η πρόσβασή μας στον πολιτισμό

και την ψυχαγωγία περιορίστηκε στο στενό πλαίσιο της τηλεόρασης και του βιβλίου. Οι πε-
ρισσότεροι στην τηλεόραση γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα ο μέσος όρος ανάγνωσης είναι
περίπου ένα βιβλίο το χρόνο ανά κάτοικο, οπότε ας μην συνεχίσω τον σχολιασμό ως προς
αυτό.

Όσοι πάντως επέλεξαν αναγκαστικά τηλεόραση και βιβλίο, για να περάσει η ώρα, χωρίζο-
νται χοντρικά σε δύο κατηγορίες: Αυτοί που επέλεξαν τις μεγάλες αφηγήσεις (ταινίες, βι-
βλία πολλών σελίδων) και αυτούς που επέλεξαν τις πιο σύντομες, κυρίως σίριαλ πολλών
κύκλων και κάποια λίγα βιβλία. Φυσικά δεν είναι στεγανά τα όρια και πολλοί κινηθήκαμε
ανάμεσα και στις δύο επιλογές.

Είναι βέβαιο πάντως ότι δεν αντέχεις για πολύ να βλέπεις μόνο σίριαλ γιατί από κάποια
στιγμή σε κουράζει αυτή η αίσθηση του πολυμερισμού και της εκκρεμότητας. Θέλεις να δεις
και μία ταινία ολοκληρωμένου αφηγήματος.
Όμως δεν μπορείς και να κολλήσεις σε βιβλία τύπου Μόμπυ Ντικ ή Οδυσσέας του Τζόις
γιατί δεν αντέχεται κι ένας τόσο κλειστός κόσμος επί μέρες και εβδομάδες. Θέλεις και δια-
φυγές.
Τελικά ο εγκλεισμός έφερε και μια κοινή γνώση: Τίποτα από μόνο του δεν είναι η τέλεια
λύση. Θες και το υψηλό και το χαμηλό της τέχνης, θέλεις και τον στοχασμό και την ψυχα-
γωγία. Και υπάρχουν επιλογές. 

Από τις μεγάλες στις σύντομες αφηγήσεις

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΖΩΑ. Θετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση
των αδέσποτων και μη ζώων συντροφιάς
φέρνει το νέο νομοσχέδιο, στο οποίο εν-
σωματώνονται και μερικές πάγιες προ-
τάσεις του φιλοζωϊκού κινήματος. Σημα-

ντική είναι η πρόβλεψη για κίνητρα ώστε
να γίνονται οι σημάνσεις, οι στειρώσεις κλπ.

Όμως και ο καλύτερος νόμος, πρέπει να μπο-
ρεί και να εφαρμοστεί στην πράξη εκεί που πάσχει η αντιμε-
τώπιση του προβλήματος των αδέσποτων. Όπως και θέλει και
κοινωνική συμμετοχή για να αποδώσει. 

+
ΑΡΙΘΜΟΙ. Για να πετύχει η
πολιτική διαχείρισης των
απορριμμάτων, πρέπει να
βρει κοινωνική αποδοχή.
Κι ένα απλό που πρέπει
να γίνει είναι να εξηγηθεί
με ένα μικρό πινακάκι τι έχει
να κερδίσει ο πολίτης και το πε-
ριβάλλον από κάθε δράση που επιλέγεται. Όσο
δεν υπάρχει αυτό το πινακάκι, οι πολίτες θα εί-
ναι δύσπιστοι.

--

Προκαλεί εντύπωση όλη αυτή η ρητορική υπέρ του συ-
στήματος Υγείας, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Δεν προλα-

βαίνουμε καν τις δηλώσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
για το ποιος έκανε περισσότερο έργο στην ενίσχυση των νο-
σοκομείων ενώ δεν υπάρχει φορέας ή άνθρωπος της αυτο-
διοίκησης που να μην έχει μιλήσει για το έργο που επιτελεί-
ται από τους υγειονομικούς. Πρόκειται για μία στροφή της
ελληνικής πολιτικής αν θυμηθούμε μάλιστα ότι μόλις πριν
από δύο χρόνια, ακούγονταν και φωνές που έκαναν λόγο για
κλείσιμο νοσοκομείων κλπ.

Είναι ένα από τα θετικά της πανδημίας που αντιληφθή-
καμε τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα νοσοκομεία και το
δημόσιο σύστημα υγείας στις ζωές μας και την προστασία της
κοινωνίας. Το αν θα γίνει όμως και κεκτημένο και μετά την
πανδημία, μένει να αποδειχτεί. Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις,
μικρές ή μεγαλύτερες που επιζητούν το πέρασμα και της
Υγείας στην ιδιωτική οικονομία, θα επανέλθουν και τα χειρο-
κροτήματα από τα μπαλκόνια υπέρ των γιατρών θα ξεχα-
στούν.

Διεθνώς δύο είναι οι κλάδοι που δέχονται τις επιθέσεις των
οπαδών των ιδιωτικοποιήσεων: Τα σχολεία με την εκπαί-
δευση και τα νοσοκομεία με τη δημόσια Υγεία. Και πάντα η
επικοινωνιακή τακτική είναι ίδια, περιλαμβάνοντας την υπο-
βάθμιση του ρόλου των δασκάλων και των γιατρών, το αυ-
ξημένο κόστος για σχολεία και νοσοκομεία και ως κερασάκι
τις επιδόσεις των Κολλεγίων συνήθως στις ΗΠΑ και τις ξενο-
δοχειακές υπηρεσίες που παρέχουν μεγάλα ιδιωτικά νοσο-
κομεία.

Αν προσθέσουμε και την προπαγάνδιση των πλεονεκτη-
μάτων που παρέχει η ιδιωτική ασφάλιση σε συνδυασμό με
την κατάργηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου και των εγ-
γυημένων μισθών στην εργασία, έχουμε τη βασική εικόνα
πάνω στην οποία αντιπαλεύουν από το ’80 και μετά οι υπε-
ρασπιστές του δημοσίου με αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Στα-
θερά κερδίζουν οι δεύτεροι.

Η πανδημία έχει χαρακτήρα σοκ για τις κοινωνίες και τους
ανθρώπους για αυτό και μπορεί να μεταβάλλει την κατά-
σταση των πραγμάτων. Ήταν τέτοια η ανάγκη για θεραπεία
των ασθενών με κορωνοϊό από την πρώτη στιγμή, που φά-
νηκε ότι μόνο καλά εξοπλισμένα νοσοκομεία μπορούσαν να
ανταπεξέλθουν. Σε συνδυασμό με την ανάγκη κάλυψης του
συνόλου της χώρας που απαιτούσε την κινητοποίηση όλου
του μηχανισμού του ΕΣΥ, αναδείχτηκε μέσα σε λίγες ημέρες
ο κρίσιμος ρόλος που έπαιζαν τα δημόσια νοσοκομεία της
χώρας.

Ήταν η ανάγκη τελικά που απέδειξε τι σημαίνει δημόσιο
σύστημα Υγείας. Και είναι η ανάγκη για κοινωνική προστασία
και κοινωνική ευημερία που αναδεικνύει και τον καθοριστικό
ρόλο που έχει το κράτος και το Δημόσιο στην εγγύηση των
βασικών αγαθών και των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Είναι σαν να ανακαλύπτουμε ξανά τις βασικές αρχές του
Κοινωνικού Συμβολαίου. 

Ανακαλύπτοντας ξανά
το Κοινωνικό Συμβόλαιο

Είναι ένα από τα θετικά της πανδημίας

που αντιληφθήκαμε τον ρόλο που

μπορούν να παίξουν τα νοσοκομεία και

το δημόσιο σύστημα υγείας στις ζωές

μας και την προστασία της κοινωνίας.
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