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Α
νησυχητική, αλλά σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτη και με εκθετικά
χαρακτηριστικά, κρίνεται η πορεία της πανδημίας σε επίπεδο Ιωαν-
νίνων, με τα κρούσματα των τελευταίων ημερών να συνεχίζουν να

καταγράφουν σταδιακή αύξηση.  Ωστόσο, η εικόνα που έχουν οι αρμόδιες
υγειονομικές αρχές και όσοι παρακολουθούν τα ποιοτικά στοιχεία της δια-
σποράς του ιού, είναι πως μετά τον διπλασιασμό των κρουσμάτων σε διά-
στημα δύο εβδομάδων, ακολούθησε μία περίοδος που φτάνει επίσης στη
συμπλήρωση άλλων δύο εβδομάδων, με την αύξηση να βρίσκεται στο
25% ανά εβδομάδα.  ο στοιχείο αυτό σύμφωνα με την αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνη του Εργαστηρίου
Υγιεινής και Επιδημιολογίας Εύη Ντζάνη δείχνει πως η εξέλιξη της παν-
δημίας στην περιοχή των Ιωαννίνων τουλάχιστον δημιουργεί μία σχετική
ανησυχία και προβληματισμό, απέχει όμως από το να χαρακτηριστεί ανε-
ξέλεγκτη και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της περιόδου Οκτωβρίου
και Νοεμβρίου.

» 5

Ανησυχητική πορεία
αλλά όχι ανεξέλεγκτη

• Άνοιξε η όρεξη του ΠΑΣ για τον τελικό του κυπέλλου μετά την ιστορική
πρόκριση στη Λεωφόρο • Αποθεωτική υποδοχή στο ΠΕΑΚΙ για την αποστολή

Δεν είναι όνειρο, αλλά στόχος
» 15

Ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί,
αλλά και αυξημένα κρούσματα
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Ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού καταγράφονται
πλέον στη χώρα, ανεξάρτητα αν αφορούν μονές ή διπλές δόσεις. Την
ίδια στιγμή βέβαια η χώρα βρίσκεται στο «κόκκινο» και ακόμα περισσό-
τερο εφαρμόζοντας γενικευμένους και πολύ αυστηρούς περιορισμούς
σε όλα τα επίπεδα για να περιορίσει την αύξηση των κρουσμάτων.

Σταδιακή άρση των 
περιορισμών στα δικαστήρια
Ημερομηνία λήξης έχει και η... ανοχή και η
υπομονή που έχει επιδείξει το σύνολο του δι-
κηγορικού κόσμου της χώρας, που σε διά-
στημα ενός έτους από την έναρξη της πανδη-
μίας κλήθηκε να υπηρετήσει το θεσμό της δι-
καιοσύνης τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον
Οκτώβριο.

» 3

«Εξερευνώντας τις πόλεις μας»
με τη ματιά των προσφύγων

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
(ΔΟΜ) εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση φω-
τογραφίας «Εξερευνώντας τις πόλεις μας»,
με έργα 38 ερασιτεχνών φωτογράφων, Ελ-
λήνων και προσφύγων που βρήκαν ένα νέο
σπίτι στην Ελλάδα.

» 12

Παράταση για το κυνήγι 
αγριόχοιρου μέχρι τις 31 Μαρτίου

Παράταση στην περίοδο άσκησης θήρας
του αγριόχοιρου μέχρι τις 31 Μαρτίου σε
όλη τη χώρα δόθηκε με απόφαση που υπέ-
γραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος Γ. Αμυράς, παρότι εξακολουθεί να
ισχύει η απαγόρευση μετακίνησης για την
άσκηση θήρας. 

» 4
Στο πλευρό των Μηχανικών 
Επιστήμης των Υλικών

» 6

Μια μικρή επανάσταση 
στον χώρο της Υγείας 

» 7

Διαδικασία πειθούς 
για την τήρηση των μέτρων 

» 3
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ: 
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 

τηλ. 2651099111, 
εξωτερικά ιατρεία 

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

ημέρες του μήνα 

"Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ": 
Λ. Μακρυγιάννη, 

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

ημέρες του μήνα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Διαφημίσεων-Συνδρομών-Λογιστηρίου 

26510 32091
Δημοσιογραφικό τμήμα 

26510 76655, 26510 23657
FAX: 26510 31887

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: 132898
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

EKTYΠΩΣH OFFSET: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιωάννη Παλαιολόγου 8, 
TK: 45444, IΩANNINA

IΔIOKTHΣIA - ΕΚΔΟΣΗ - ΔIEYΘYNΣH: 

Φωτεινή Παπαγεωργίου - Τζέκα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 

Φιλήμων Καραμήτσος

Eτήσια συνδρομή: Iδιωτών 150€, 

ΝΠΔΔ, Eταιρειών, Δημοσίου, Tραπεζών 180€

Η δουλειά στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας δεν σταματά ποτέ, 
αφού η πόλη έχει ανάγκες καθημερινά

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

...η ατάκα της ημέρας
Δεν γίνεται ο υπουργός κ. Τσιάρας τη μία ημέρα
να λέει πως τα δικαστήρια είναι ανοιχτά, επομέ-
νως δεν χρειάζονται οικονομική ενίσχυση οι δι-
κηγόροι και την άλλη να παραπέμπει την επί-
λυση ζητημάτων, όταν ανοίξουν τα δικαστήρια.
Δεν υπάρχει η επαφή που θέλουμε και επιζη-
τούμε με την πολιτική ηγεσία και αυτό ζητήσαμε
να αποκατασταθεί.

ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου

8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ
ΧΗΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΕΡΑΤΩ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 38 
26511 81270

08:00 έως 14:30 & 18:00 μέχρι 8:00 το πρωί
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 33 
2651036976

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μάρτιος

2021

06:51

Παρασκευή

5

Κόνωνος
Αρχελάου

18:23

ο καιρός....

Για την Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις οι
οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν
ΒΑ, ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2
έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Για το Σάββατο προβλέπεται νεφελώδης καιρός με
αθενείς βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι
θα πνέουν ΒΔ, ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμαν-
θεί από 5 έως 14 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

ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ
4 1 1 0 3 4
17 16 17 16 17 16
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Σταδιακή άρση των περιορισμών στα δικαστήρια

Η
μερομηνία λήξης έχει και η... ανοχή
και η υπομονή που έχει επιδείξει το
σύνολο του δικηγορικού κόσμου της

χώρας, που σε διάστημα ενός έτους από
την έναρξη της πανδημίας κλήθηκε να υπη-
ρετήσει το θεσμό της δικαιοσύνης τον Ιού-
νιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Με τα δικαστήρια να βρίσκονται σε ουσια-
στική αναστολή, αφού με εξαίρεση τις ποι-
νικές δίκες με αδικήματα που παραγράφο-
νται το 2022, δεν πραγματοποιούνται άλλες
δίκες, ο δικηγορικός κόσμος ζητά σύσσωμος
και με συντονισμένο τρόπο από την κυβέρ-
νηση την σταδιακή άρση των περιορισμών.

Ήταν η πρώτη φορά και στον καιρό της
πανδημίας αλλά και γενικότερα που 40 πρό-
εδροι Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και
εκπρόσωποι των συλλόγων Αθήνας και Πει-
ραιά πραγματοποίησαν συμβολική παρά-
σταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μα-
ξίμου και μία επταμελής αντιπροσωπεία κα-
τάφερε να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό
Κυρ. Μητσοτάκη και τον υπουργό Γ. Γεραπε-
τρίτη.

Στην αντιπροσωπεία των επτά μετείχε και
η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιω-
αννίνων Μαρία Νάκα που τόνισε πως ζητή-
θηκε από την πολιτική ηγεσία να επαναλει-
τουργήσουν τα δικαστήρια και να δοθεί τέ-
λος στην αντίφαση που εκφράζεται από το
υπουργείο Δικαιοσύνης τους τελευταίους
μήνες.

«Δε γίνεται ο υπουργός κ. Τσιάρας τη μία
ημέρα να λέει πως τα δικαστήρια είναι ανοι-
χτά, επομένως δεν χρειάζονται οικονομική
ενίσχυση οι δικηγόροι και την άλλη να πα-
ραπέμπει την επίλυση ζητημάτων, όταν
ανοίξουν τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει η
επαφή που θέλουμε και επιζητούμε με την
πολιτική ηγεσία και αυτό ζητήσαμε να απο-
κατασταθεί», σημείωσε αρχικά.

Παράπονα για το προσωπικό

Ένα μεγάλο ζήτημα που τέθηκε στη συ-
νάντηση αφορούσε στην διάθεση συνεργα-
σίας από τους δικαστικούς λειτουργούς και
τους υπαλλήλους.

«Αισθανόμαστε σαν λεπροί, όταν χρειάζε-
ται να προσέλθουμε στις υπηρεσίες της δι-
καιοσύνης. Σε αρκετές από αυτές εργάζεται
το μισό προσωπικό και σε άλλες καταγρά-
φουμε μία συνεχή άρνηση των υπαλλήλων
να συνεργαστούν. 

Εάν δεν τεθούν κανόνες και όροι για τους
δικαστικούς υπαλλήλους θα βρεθούμε από
το φθινόπωρο του ’21 στην ίδια και χειρό-
τερη κατάσταση.

Όπως προσπαθούμε όλοι να κάνουμε τη
δουλειά μας σε αυτές τις συνθήκες, το ίδιο
θα πρέπει να μάθουν και να προσπαθήσουν
και οι δικαστικοί υπάλληλοι, εξυπηρετώντας
τους συναδέλφους και την κοινωνία», ανέ-
φερε η κα Νάκα.

Θα ματαιωθούν 
οι πλειστηριασμοί;

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης με τον
κ. Γεραπετρίτη αφιερώθηκε στο τι θα γίνει με
τους προσδιορισμένους χρονικά πλειστηρια-
σμούς, για το διάστημα μετά την άρση της
αναστολής λειτουργίας της δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε η κα Νάκα θα πρέπει να
ληφθεί άμεσα η απόφαση ματαίωσης των
πλειστηριασμών, αφού προκύπτει ότι όλο το
προηγούμενο διάστημα ο οφειλέτης δεν
έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα νόμιμα δι-
καιώματά του για την αναστολή του πλει-
στηριασμού.«Δεν προλαβαίνεις να αμυνθείς
με τα όπλα που έχεις, αν οι πλειστηριασμοί
διεξαχθούν κανονικά», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο και μία σειρά αστικών υπο-
θέσεων όπως ασφαλιστικά μέτρα και περι-
πτώσεις του οικογενειακού δικαίου.

«Είναι αδιανόητο μία γυναίκα σήμερα να
μην μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να
μην εκτελούνται δίκες για καθορισμό δια-
τροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας, είναι
αδιανόητο για τον νομικό μας πολιτισμό
ένας πατέρας να μην μπορεί να δει τα παιδιά
του επειδή δεν λειτουργούν τα δικαστήρια».

Οι οικονομικές εκκρεμότητες
Τέλος, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα

εξετάσει την αναστολή πληρωμής των
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώ-
σεων των δικηγόρων, οι οποίοι ζήτησαν πα-

ράλληλα την επανεξέταση των κριτηρίων και
των προϋποθέσεων για την επιστρεπτέα
προκαταβολή και την χορήγηση του έκτα-
κτου επιδόματος για την κάλυψη βασικών
αναγκών των συναδέλφων.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
την καλή διάθεση των μελών των οι-
κογενειών Ρομά που διαμένουν στον
οικισμό ενδιάμεσα από την περί-

φραξη του αεροδρομίου και το εργοστά-
σιο βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΙ,
επαφίενται οι τοπικές αρχές για την τή-
ρηση των μέτρων αποφυγής της διασπο-
ράς του ιού τόσο εντός του οικισμού, όσο
και στην τοπική κοινωνία. 

Με τη διαδικασία της ιχνηλάτησης των
επαφών των πρώτων κρουσμάτων στον οι-
κισμό να «δίνει» και νέα κρούσματα την Τε-
τάρτη, οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς υγειονο-
μικοί, αυτοδιοικητικοί και η Αστυνομία βρέ-

θηκαν στη δύσκολη θέση να πείσουν τους
κατοίκους του οικισμού, ότι πρέπει να τη-
ρούν οι ίδιοι αυστηρά τα μέτρα και κυρίως
την καραντίνα που έχει επιβληθεί στα
κρούσματα και στις στενές τους επαφές. 

Ωστόσο, όπως έχει επιβεβαιωθεί και σε
πολλές άλλες περιπτώσεις ανά τη χώρα,
είναι αδύνατο να «σφραγιστεί» ο οικισμός ή
ένας καταυλισμός για πολλούς λόγους, με
την Αστυνομία επίσης να δηλώνει αδυνα-
μία φρούρησης του οικισμού επί 24ώρου
βάσης. 

Έτσι, αποφασίστηκε εκτός από τις συ-
χνές περιπολίες της Αστυνομίας με περι-
πολικά και μηχανές, να υπάρχει καθημε-
ρινή επικοινωνία των ατόμων του οικισμού
με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του
ΕΟΔΥ και του δήμου Ιωαννιτών, που ανα-
λαμβάνουν επίσης την ευθύνη της μετα-

φοράς προϊόντων και ειδών πρώτης ανά-
γκης στον οικισμό, ώστε να αποτραπούν οι

μετακινήσεις από τον οικισμό προς την
πόλη.

Διαδικασία πειθούς για την τήρηση των μέτρων

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Αν πρέπει να πούμε κάτι, πέρα από το περιεχόμενο, για
την επιστολή του κ. Λυκογιώργου σχετικά με το έργο του
οδοφωτισμού στον δήμο Ιωαννιτών, είναι ένα «ευχαρι-
στώ»…

Ή ακόμη κι αν απαντούσαν σε ερωτήσεις ημών των δη-
μοσιογράφων, δεν το έκαναν ποτέ με σαφήνεια, αλλά
συνήθως με υπεκφυγές και συνηθέστερα με αοριστίες
και γενικότητες…

Εμείς δεν έχουμε (έτσι θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχι-
στον) κανένα κόμπλεξ, ώστε να παραστήσουμε εκείνους
που (κάνουν ότι) τα γνωρίζουν όλα…

Και μιλάμε και για συναδέλφους… Όσες φορές κι αν
ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα, με τη διακή-
ρυξη, τους όρους, τις εκπτώσεις κ.λπ, ποτέ δεν ήμασταν
απολύτως πεπεισμένοι, ότι τα γνωρίζουμε όλα…

Αυτό βέβαια, που προκύπτει μέσα από την επιστολή του
κ. Λυκογιώργου, είναι πως υπάρχουν και στο δημ. συμ-
βούλιο ακόμη και σήμερα κάποιοι που επίσης έχουν αμ-
φιβολίες για το έργο και το μοντέλο της δημοπράτησης…

Το θέμα είναι απλώς να γίνει το έργο; Ή να γίνει με τη
μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τους πολίτες και τα ταμεία
του δήμου; Προφανώς, δε θέλει σκέψη η απάντηση…

Θέλουμε να πιστεύουμε, πως όταν με το καλό ληφθεί η
τελική απόφαση, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα «θολά» σημεία
της διακήρυξης και πως το αποτέλεσμα θα είναι αυτό
που όλοι επιθυμούμε…

Μία απορία έχουμε πάντως με την «Ενότητα Πολιτών»,
που σε ανακοίνωσή της, επικαλείται τον κ. Λυκογιώργο
για όσα περιγράφει στην επιστολή του…

Όσο ήταν αντιδήμαρχος βέβαια, για το ίδιο θέμα τον
«στόλιζε» κανονικά η αντιπολίτευση, αλλά ίσως δεν το
θυμούνται στην «Ενότητα Πολιτών»… 

Θα κλείσουμε τη στήλη σήμερα, με μία αναφορά σε κάτι
που έχει σχέση με την πρόκριση του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ στα
ημιτελικά του κυπέλλου, μετά την ιστορική νίκη στη Λε-
ωφόρο την Τετάρτη…

Όχι για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά για το πόσο βαθιά
ριζωμένη στο υποσυνείδητο του Γιαννιώτη και του Ηπει-
ρώτη είναι αυτή η ομάδα…

Περιττό να πούμε πόση χαρά σκόρπισε η νίκη και η πρό-
κριση της ομάδας του Γιαννίκη. Ανεξάρτητα από την κα-
τάληξη της φετινής πορείας του ΠΑΣ, εκείνο που μας γε-
μίζει αισιοδοξία και πίστη, ότι η ομάδα αυτή δεν πρόκει-
ται ποτέ να χαθεί, είναι η εικόνα που είδαμε χθες το
πρωί…

Στην αυλή ενός δημοτικού σχολείου της πόλης, λίγο πριν
χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για μάθημα, με πιτσιρικά-
δες, να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣ, φωνάζο-
ντας συνθήματα για την ομάδα της πόλης τους…

Μέσα από τέτοιες νίκες, τέτοιες επιτυχίες και σεζόν, που
συνδυάζουν τα θετικά αποτελέσματα με το όμορφο πο-
δόσφαιρο, δημιουργείται η επόμενη γενιά φιλάθλων και
οπαδών της ομάδας και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρ-
δος της!
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Αν πρέπει να πούμε κάτι, πέρα από το
περιεχόμενο, για την επιστολή του κ.
Λυκογιώργου σχετικά με το έργο του
οδοφωτισμού στον δήμο Ιωαννιτών,
είναι ένα «ευχαριστώ»…

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Π
αράταση στην περίοδο άσκησης
θήρας του αγριόχοιρου μέχρι τις
31 Μαρτίου σε όλη τη χώρα δό-

θηκε με απόφαση που υπέγραψε ο αρ-
μόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ.
Αμυράς, παρότι εξακολουθεί να ισχύει
η απαγόρευση μετακίνησης για την
άσκηση θήρας. 

Η απόφαση του κ. Αμυρά να παρατεί-
νει τη Ρυθμιστική για την άσκηση θήρας
του αγριόχοιρου προβλέπει την χρονική
παράταση του κυνηγίου μέχρι τις 31
Μαρτίου, για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την μετάδοση της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Ωστόσο, η μετακίνηση για την άσκηση
θήρας εξακολουθεί να ισχύει με εξαί-
ρεση τις ΠΕ Ροδόπης, Έβρου και Ξάν-
θης, όπου η θήρα μπορεί να ασκείται.
Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριό-
χοιρου απαιτείται η βεβαίωση κίνησης
(Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του
οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πι-
στοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως
μέλους του. Η μετακίνηση δύναται να
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως
τεσσάρων (4) ατόμων.

Αντίδραση
Η απόφαση παράτασης της θήρας του

αγριόχοιρου προκάλεσε την άμεση
αντίδραση της Κυνηγετικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδος, που με ανακοίνωσή
της επισημαίνει, ότι η ίδια δεν εισηγή-
θηκε κάτι τέτοιο, ούτε και προηγήθηκε
διαβούλευση ή έστω ενημέρωση της
Συνομοσπονδίας από την πολιτική ηγε-
σία.

«Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα έκ-

δοσης της εν λόγω παράτασης όταν
ήδη βρίσκεται σε ισχύ και ανανεώνεται
συνεχώς η απαγόρευση μετακίνησης
των κυνηγών για την άσκηση θήρας,
δυνάμει της ΚΥΑ για τα μέτρα προστα-
σίας από την πανδημία.

Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα έκ-
δοσης της παράτασης όταν για την πρό-
ληψη της Αφρικανικής Πανώλης έχει εκ-
δοθεί και βρίσκεται εν ισχύ ΚΥΑ που επι-
τρέπει τη θήρα του αγριόχοιρου σε ολό-
κληρη τη χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους από ομάδες κυνηγών ή συ-
νεργεία δίωξης κυνηγών, η οποία επί-
σης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω
των περιορισμών στη μετακίνηση των
κυνηγών. Η ΚΣΕ σε καμία περίπτωση δε
θεωρεί, ότι η παράταση της θήρας του
αγριόχοιρου, μπορεί να εξευμενίσει
έστω και στο ελάχιστο στα μάτια των
κυνηγών την άδικη, ατεκμηρίωτη και
αντίθετη με τη διεθνή πρακτική,  απα-
γόρευση της μετακίνησης των κυνηγών
και ουσιαστικά την απαγόρευση άσκη-
σης της θήρας για το τελευταίο διά-
στημα των 3,5 μηνών.

Απλά καταδεικνύει την έλλειψη συ-

ντονισμού μεταξύ των αρμοδίων για μία
δραστηριότητα που αφορά 180.000 κυ-
νηγούς, 700 εργαζόμενους στις Κυνη-
γετικές Οργανώσεις, 7.000 εργαζόμε-
νους σε επιχειρήσεις παραγωγής και
διάθεσης κυνηγετικών ειδών, που προ-
σφέρουν πάνω από 1 δις ευρώ ετησίως
στην πραγματική οικονομία.

Η έλλειψη συντονισμού, πέρα από τα
ανωτέρω, δημιουργεί τεράστια προβλή-
ματα στην προστασία της βιοποικιλότη-
τας και στην προστασία της δημόσιας
υγείας, γιατί όπως είναι γνωστό και ανα-
γνωρισμένο, τόσο από την εθνική, όσο
και από την κοινοτική νομοθεσία, το κυ-
νήγι λειτουργεί ως μέσο διαχείρισης
των οικοσυστημάτων και οι Κυνηγετικές
Οργανώσεις επιτελούν ρόλο δημοσίου
συμφέροντος.

Επίσης, αδιευκρίνιστη παραμένει η
δυνατότητα χρήσης σκύλων δίωξης για
το κυνήγι του αγριόχοιρου, καθώς και η
ασφαλιστική κάλυψη των κυνηγών κατά
την άσκηση της θήρας στα πλαίσια της
παράτασης», σημειώνεται μεταξύ άλ-
λων στην ανακοίνωση της ΚΣΕ.

Παράταση για το κυνήγι 
αγριόχοιρου μέχρι τις 31 Μαρτίου

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σ
ε εστιασμένες δράσεις με πλύσιμο και απολύμανση
όλων των υπογειοποιημένων κάδων, αλλά και καθαρι-
σμός σε όλες τις υπαίθριες βρύσες προχωρά η Υπηρε-

σία καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Αριστείδης

Παππάς πρόκειται για παρεμβάσεις που ήταν άκρως απαραί-
τητες και ολοκληρώνονται τις μέρες αυτές καθώς το επιτρέ-
πουν οι καιρικές συνθήκες.

Η προσπάθεια της υπηρεσίας καθαριότητας και του εργο-
ταξίου είναι συνεχής και η εικόνα της πόλης έχει βελτιωθεί
σημαντικά. Ο αντιδήμαρχος επανέλαβε για μία ακόμη φορά
την ανάγκη συμβολής όλων των πολιτών. Έκανε ειδική έκ-
κληση σε όλους όσοι επισκέπτονται την παραλίμνια περιοχή
να μεριμνούν για την απομάκρυνση των πλαστικών που χρη-
σιμοποιούν ώστε να αποφεύγονται εικόνες με σωρούς σκου-
πιδιών αλλά και η επιβάρυνση της λίμνης. 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ

Εστιασμένες δράσεις καθαριότητας στην πόλη



Ανησυχητική πορεία,
αλλά όχι ανεξέλεγκτη

Α
νησυχητική, αλλά σε καμία περί-
πτωση ανεξέλεγκτη και με εκθε-
τικά χαρακτηριστικά, κρίνεται η

πορεία της πανδημίας σε επίπεδο Ιω-
αννίνων, με τα κρούσματα των τελευ-
ταίων ημερών να συνεχίζουν να κα-
ταγράφουν σταδιακή αύξηση. 

Ωστόσο, η εικόνα που έχουν οι αρ-
μόδιες υγειονομικές αρχές και όσοι πα-
ρακολουθούν τα ποιοτικά στοιχεία της
διασποράς του ιού, είναι πως μετά τον
διπλασιασμό των κρουσμάτων σε διά-
στημα δύο εβδομάδων, ακολούθησε
μία περίοδος που φτάνει επίσης στη
συμπλήρωση άλλων δύο εβδομάδων,
με την αύξηση να βρίσκεται στο 25%
ανά εβδομάδα. 

Το στοιχείο αυτό σύμφωνα με την
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνη του
Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολο-
γίας Εύη Ντζάνη δείχνει πως η εξέλιξη
της πανδημίας στην περιοχή των Ιωαν-
νίνων τουλάχιστον δημιουργεί μία σχε-
τική ανησυχία και προβληματισμό, απέ-
χει όμως από το να χαρακτηριστεί ανε-
ξέλεγκτη και να αποκτήσει τα χαρα-
κτηριστικά της περιόδου Οκτωβρίου και
Νοεμβρίου.

«Είναι σαφές, ότι βρισκόμαστε στο
τρίτο κύμα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη
τη σοβαρότητά του. Πλήττονται κατά
κύριο λόγο οι αστικές περιοχές που
υπολείπονται στην εφαρμογή των μέ-
τρων, αλλά δεν αναμένουμε περαι-
τέρω απότομη κορύφωση. Θα έχουμε
μία ήπια σταθεροποίηση, αλλά η μεί-
ωση θα είναι πιο δύσκολη, όσο ανοί-
γουν τομείς της οικονομίας και αυξά-
νεται η κινητικότητα. Στα Ιωάννινα σε
αντίθεση με την διπλάσια αύξηση των
κρουσμάτων ανά εβδομάδα, μέχρι τις
20 Φεβρουαρίου, στη συνέχεια κατα-
γράφουμε μία αύξηση, αλλά σε ένα
ποσοστό 25% ανά εβδομάδα, κάτι που
μας δείχνει, ότι δεν έχουμε να κάνουμε
με ένα εκθετικό φαινόμενο. Αυτό δεν
είναι τυχαίο, αλλά οφείλεται στα χιλιά-

δες τεστ που γίνονται καθημερινά και
φυσικά στην προσπάθεια τήρησης των
μέτρων παρά τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν, ειδικά στους εργασιακούς χώ-
ρους. Το πρώτο στοίχημα πάντως για
όλους ήταν και παραμένει για την πα-
γκόσμια επιστημονική κοινότητα, να
διατηρήσουμε τα σχολεία ανοιχτά,
γιατί είναι εξαιρετικό ζήτημα για τα παι-
διά», σημείωσε η κα Ντζάνη.

Περισσότερα θετικά 
σήματα στα λύματα

Ανάλογη εικόνα για την πορεία της
πανδημίας στην περιοχή, καταγράφε-
ται και επιβεβαιώνεται από την εργα-
στηριακή ανάλυση των δειγμάτων στα
ακάθαρτα λύματα της πόλης, όπου
προκύπτουν θετικά σήματα του ιού και
στην είσοδο του βιολογικού, αλλά και
σε πυκνοδομημένα αστικά περιβάλλο-
ντα. «Υπάρχει μία αυξητική τάση, που
σχετίζεται όμως, όπως το ξέρουμε και
είναι αποδεδειγμένο από την ιχνηλά-
τηση από τις μεταφορές από την περι-
φέρεια προς το κέντρο. Δεν είναι όμως
σε καμία περίπτωση η αλματώδης αύ-
ξηση που είχαμε το φθινόπωρο. Θα
ήταν άλλωστε έκπληξη για εμάς να
έχουμε μία τέτοια έκρηξη σήμερα στην
περιοχή μας», πρόσθεσε.

Νοσηρότητα 
και μεταλλάξεις

Άγνωστο ακόμη παραμένει ωστόσο
για την επιστημονική κοινότητα το
πόσο συνδέεται με την αύξηση του
ρυθμού μετάδοσης του ιού, η παρου-
σία των μεταλλαγμένων στελεχών, κα-
θώς θα απαιτηθεί αρκετός ακόμη χρό-
νος και στοχευμένες μελέτες για να
αποδειχθεί. «Το βέβαιο είναι, ότι
έχουμε ενδείξεις μετατόπισης της νο-
σηρότητας σε μικρότερες ηλικιακές
ομάδες και αυτό φαίνεται πως έχει
σχέση και με την τήρηση των μέτρων,
αλλά προφανώς και με τον εμβολιασμό
που είναι το μεγάλο μας όπλο και αυτό
θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε.
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Τι ισχύει για το 
ποσοστό τηλεργασίας
Διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών
στο «κόκκινο» και το «βαθύ κόκκινο»

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του ποσοστού
του προσωπικού των επιχειρήσεων-εργοδοτών επί
του οποίου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα
της εξ αποστάσεως εργασίας παρέχει εγκύκλιος
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιχειρήσεις-εργοδό-
τες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποι-
αδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υπο-
χρεούνται έως τις 31/03/2021 να εφαρμόζουν το
σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας
στους εργαζομένους τους -σε όποιες περιπτώσεις
η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το
σύστημα- σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθ-
μού των εργαζομένων αυτών.

Το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του
συνολικού αριθμού των εργαζομένων, των οποίων
η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως,
υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργα-
ζομένων της επιχείρησης και όχι ανά
παράρτημα/υποκατάστημα αυτής.

Ωστόσο, στις περιοχές με επίπεδο πολύ αυξημέ-
νου κινδύνου προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργα-
σία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει
προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως αν
αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

Ειδικά, στην παροχή υπηρεσιών, η υποχρεωτική
τηλεργασία ορίζεται σε ποσοστό 60%.

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά στην παροχή υπηρεσιών
για τις περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύ-
νου, το προβλεπόμενο ποσοστό 60% επί του συνο-
λικού αριθμού των εργαζομένων -στις περιπτώσεις
όπου η τηλεργασία συνάδει προς τη φύση των κα-
θηκόντων τους- υπολογίζεται επίσης επί του συνο-
λικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης
και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα.

EXCLUSIVE PLAN HOTELS SELECTION

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος εργασίας: Receptionist.

Χώρος εργασίας: Τμήμα Υποδοχής

Περιγραφικό θέσης: Υπεύθυνη βάρδιας για ξενοδοχείο τεσσά-

ρων αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων. Ακολουθεί τις οδηγίες

του Front Office & Housekeeping Manager για τον έλεγχο του κα-

ταλύματος με αποτύπωση των αποτελεσμάτων, εξυπηρετεί στο

ημερήσιο πρόγραμμα τους πελάτες σε ό,τι χρειαστούν και δια-

τηρεί την σωστή επικοινωνία με συνεργάτες, προμηθευτές και τα

κεντρικά γραφεία κρατήσεων & πωλήσεων του Ομίλου σε καθη-

μερινή βάση.

Υπόλογος στον: Προϊστάμενο Υποδοχής

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6982821288

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



Π
ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για τον χαρακτηρισμό
των σχολικών μονάδων ως Πρό-

τυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματι-
κών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) εκδόθηκε από το
υπουργείο Παιδείας.

Η πρόσκληση περιγράφει τη διαδικα-
σία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογη-
τικών, τα κριτήρια χαρακτηρισμού και τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καθώς
και τη διαδικασία αξιολόγησης των αι-
τήσεων των σχολικών μονάδων.

Τα κριτήρια,  που συνεκτιμώνται, για
την αξιολόγηση των δημόσιων σχολι-
κών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον
χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εί-
ναι:

α) τα προσόντα και η επάρκεια (οργα-
νικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτι-
κού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.)
του εκπαιδευτικού προσωπικού,

β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολι-
κής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές
και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτο-
βουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκ-
δηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς
διαγωνισμούς,

γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο
της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε
δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε
συνεργασία με Α.Ε.Ι.,

ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η
υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δρα-
στηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πο-
λιτιστικά προγράμματα και προγράμ-
ματα αγωγής υγείας,

ζ) Οι απολογιστικές εκθέσεις και οι εκ-
θέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας των δύο (2) τελευ-
ταίων ετών. Εφόσον δεν υπάρχουν,

εκτιμάται τυχόν εμπειρία του σχολείου
σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων απο-
τίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτή
αποδεικνύεται, ιδίως, από την συμμε-
τοχή της σχολικής μονάδας σε τυχόν
προγράμματα αυτοαξιολόγησης σχολι-
κών μονάδων ή άλλο σχετικό δημοσι-
ευμένο υλικό.

η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,
θ) η τοποθεσία της σχολικής μονά-

δας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

λήγει την Τρίτη 23 Μαρτίου και ώρα
15:00, ενώ τα δικαιολογητικά, για την
απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων
αξιολόγησης και τα οποία δηλώνονται
στην έκθεση/φόρμα κατά την υποβολή
της αίτησης χαρακτηρισμού, θα πρέπει
να υποβληθούν, από τις 24 Μαρτίου μέ-
χρι και τις 21 Απριλίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η διεύρυνση του δι-
κτύου των Προτύπων (Π.Σ.) και των Πει-
ραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) έχει ήδη
ξεκινήσει να γίνεται πράξη. Τα Πρότυπα
Σχολεία, από μόνο τέσσερα στην Αθήνα
κι ένα στα Ιωάννινα, επεκτάθηκαν σε 28
σε όλη τη χώρα, ενώ προβλέφθηκε και
η δημιουργία Πρότυπων ΕΠΑΛ, και πα-
ράλληλα λειτουργούν 34 Πειραματικά
Σχολεία. «Προχωρούμε τώρα σε περαι-
τέρω διεύρυνση των Πρότυπων και Πει-
ραματικών σχολείων, με τη δυνατότητα
για οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο να
υποβάλλει αίτηση για τη μετατροπή του
σε Πρότυπο ή Πειραματικό, στη βάση
των κριτηρίων που τίθενται στη σχετικά
Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση.
Στόχος είναι τα σχολεία αυτά να συμ-
βάλλουν στη διάχυση βέλτιστων εκπαι-
δευτικών μεθόδων, πρακτικών και ερ-
γαλείων σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό
σύστημα» υπογραμμίζει το υπουργείο.

Όπως εξηγεί, η μεταξύ τους διάκριση

έγκειται στο ότι τα μεν Πρότυπα Σχολεία
είναι σχολικές μονάδες της δευτερο-
βάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι
οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και
τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών
της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Τα δε Πειραματικά Σχολεία είναι
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης
οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη
του πειραματισμού και της πιλοτικής
εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών
στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο
δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ.

Βασική στόχευση του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί
αφενός η λειτουργία πρότυπων και πει-
ραματικών σχολικών μονάδων στη Θεσ-
σαλία, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νη-
σιά και τη Στερεά Ελλάδα, που στερού-
νται, σήμερα, τέτοιων εκπαιδευτικών
δομών, αφετέρου η αύξηση και υπο-
στήριξη των σχολείων ανά βαθμίδα σε
εκείνες τις Περιφέρειες όπου ήδη υφί-
στανται. Τέλος είναι δυνατή και η πε-
ραιτέρω ενίσχυση και διασύνδεση των
ήδη υφισταμένων μονάδων με καινού-
ριες και περισσότερες βαθμίδες.

Σε δήλωσή της, η υπουργός, Νίκη Κε-
ραμέως, τόνισε πως «προχωρούμε δυ-
ναμικά στην επέκταση του δικτύου των
Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων
της χώρας. Στόχος είναι και άλλα σχο-
λεία, από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελ-
λάδα, να ενταχθούν στο δίκτυο των ερ-
γαστηρίων εθνικών διαστάσεων, που
σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες,
διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές μεθό-
δους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της
ποιότητας του παρεχόμενου έρου και τη
διάχυση των καλών του πρακτικών σε
όλα τα σχολεία της χώρας. Στοχεύουμε
ψηλότερα, μπορούμε καλύτερα».
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Στο πλευρό των Μηχανικών
Επιστήμης των Υλικών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα πρόσβασης των Μηχανικών Επι-
στήμης των Υλικών συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Ιωαννί-
νων Μωυσή Ελισάφ, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, ο πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών (ΠΑ.Σ.Δ.Μ.Ε.Υ) Αθανάσιος Κατσούρας και ο πρό-
εδρος του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος.

Όπως σημειώνεται για τη συνάντηση:
Ο κλάδος της Επιστήμης των Υλικών τυγχάνει μεγάλης ανα-

γνώρισης παγκοσμίως, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγ-
χρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγ-
γελματικών προτεραιοτήτων, συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χη-
μείας, Βιολογίας και Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών
σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.

Το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απο-
τελεί Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής με τους αποφοίτους του
ωστόσο να παραμένουν χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες ομαλής
ένταξης και κατάλληλης απορρόφησής τους στην αγορά εργα-
σίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα προβλήματα αυτά και οι διαρκείς προσπάθειες του Συλλό-
γου και του Τμήματος συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση, με
τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται στο
πλευρό του κλάδου.

Σχολεία που θέλουν να γίνουν Πρότυπα

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά το

επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουρ-

γικής και της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ι. και

ιδιαίτερα τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Μήτση Μιχαήλ

και την ομάδα του καθώς επίσης και τον Αναπληρωτή Κα-

θηγητή Ενδοκρινολογίας κ. Τίγκα Στυλιανό και την

ομάδα του για τη φροντίδα και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον

που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του συ-

ζύγου και πατέρα μας Θεοδόσιου Καραμήτσου.

Η σύζυγος και τα παιδιά του

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

Παράταση Επαγγελματικών 
Μισθώσεων ζητά το Επιμελητήριο

Παράταση των Επαγγελματικών Μισθώσεων ζητά το Επιμελη-
τήριο Ιωαννίνων με επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Όπως αναφέρει:

«Με τα δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα
στην ελληνική επιχειρηματικότητα και με τα χρέη των επιχειρή-
σεων παρά τις άοκνες προσπάθειες σας να διογκώνονται, σας
αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μας για να σας  ενημε-
ρώσουμε για το σοβαρό ζήτημα που προκύπτει ή θα προκύψει
στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Είναι αδήριτη ανάγκη, με νομοθετική σας παρέμβαση να προ-
χωρήσετε σε απόφαση παράτασης μίσθωσης δύο (2) ετών, όλων
των επαγγελματικών μισθώσεων, με δεδομένο ότι, οι επιχειρή-
σεις έχουν ήδη σχεδόν απωλέσει έναν ολόκληρο χρόνο μεγάλο
ποσοστό του τζίρου τους ενώ  επιπροσθέτως να σημειώσουμε
ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επανακτηθεί  το χαμένο
έδαφος, όταν τελικά επαναλειτουργήσει με κανονικούς ρυθμούς
και χωρίς απαγορεύσεις η επιχειρηματικότητα.

Κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Επιμελητη-
ρίου Ιωαννίνων και με ομόφωνη απόφαση μας, θεωρούμε εύ-
λογο να προχωρήσετε στην παραπάνω νομοθετική ρύθμιση για
να αντιμετωπιστούν ανεξέλεγκτα  προβλήματα που θα προκύ-
ψουν από ενδεχόμενες μη ανανεώσεις επαγγελματικών  μισθώ-
σεων. Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση της πρόταση μας, για την
προάσπιση των συμφερόντων των μελών-επιχειρήσεων μας κα-
θώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας»,
καταλήγει η επιστολή
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ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΑΙ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία 
εξυγίανσης επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από την 1η Μαρ-
τίου, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4738/2020 για τη ρύθμιση
οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας, τέθηκε σε ισχύ η διαδικασία
εξυγίανσης των επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υπερχρέωσης. 

Με την εν λόγω διαδικασία, οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυ-
σικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δη-
λαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), έχουν τη δυ-
νατότητα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστη-
ριότητά τους.

Ειδικότερα, τα βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία είναι
τα εξής:

1ο Βήμα. Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχε-
δίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων,
το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση
της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πι-
στωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονο-
μική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακρι-
βώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επι-
χείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυ-
γίανσης.

Όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο
ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr ή www.gov.gr), από το
οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν
εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίαν-
σης. Υπενθυμίζεται ότι από τις 15.2.2021 έχει τεθεί σε λειτουρ-
γία το εν λόγω Μητρώο, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυ-
σικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη χρημα-
τοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπερι-
λαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών
Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

2ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψή-
φιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.

Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και
ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρο-
νικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψη-
φοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η
διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειο-
ψηφία των πιστωτών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης θα είναι προσβάσιμη
από τις 15.4.2021, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και της
ενιαίας πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Μέχρι τότε, οι πι-
στωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπογραφή της συμφωνίας,
έτσι ώστε να εκδηλώνουν τη θετική τους ψήφο.

3ο Βήμα. Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστή-
ριο. 

Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από
την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υπο-
βάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της. Επισημαί-
νεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται
αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από
όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την
καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυ-
τούς που την καταψήφισαν.

Σημειώνεται, ότι αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει μη ανα-
στρέψιμα προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν μπορεί να εντα-
χθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε από την 1η Μαρτίου
2021, έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα να ακολουθήσει τη
διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλή-
ρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποί-
ηση της περιουσίας της.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Διοικούντες των ανωτέρω επιχει-
ρήσεων λαμβάνουν απαλλαγή οφειλών, εφόσον δεν έδρασαν
με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή οφειλών υλοποιείται
μέσω αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον η επιχείρηση πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ,
περιουσία άνω των 350.000 ευρώ,
αριθμός εργαζομένων πλέον των 10.

Ά ρ θ ρ ο
Μια μικρή επανάσταση στον χώρο της Υγείας 

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για το νέο Ε.Σ.Υ

Έ
νας χρόνος συμπληρώνεται από
το ξέσπασμα της πανδημίας και αν
κάτι μας δίδαξε αυτός ο χρόνος εί-

ναι η σημασία των Δημόσιων Συστημάτων
Υγείας. 

Αυτή η δραματική χρονιά υπήρξε μιας
πρώτης τάξης ευκαιρία να επαναξιολογή-
σουμε τις προτεραιότητές μας και να βά-
λουμε στην πρώτη θέση τις αξίες της
ζωής και της υγείας των ανθρώπων.
Έπειτα από δεκαετίες αποδυνάμωσης
τους, ακόμη και συντηρητικές και φιλε-
λεύθερες φωνές στην Ευρώπη και τον
κόσμο έχουν αρχίσει να αναθεωρούν τις
πολιτικές του παρελθόντος και να τονί-
ζουν τη σημασία ενδυνάμωσης των Δη-
μόσιων Συστημάτων Υγείας. Κατά κάποιο
τρόπο, ζητήματα που έθετε η Αριστερά
έχουν αρχίσει να γίνονται αποδεκτά από
ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, δεν συνέβη το
ίδιο, καθώς η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιμέ-
νει να μη στηρίζει ουσιαστικά το Ε.Σ.Υ.,
παρά των περί του αντιθέτου λεγόμενων.
Η ασφυξία που αντιμετώπισαν τα νοσο-
κομεία της περιφέρειας τον περασμένο
Νοέμβριο και η ασφυξία που αντιμετωπί-
ζουν σήμερα τα νοσοκομεία της Αττικής
μαρτυρούν τη σκληρή πραγματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία, ως υπεύθυνη δύναμη της
Αριστεράς και της προοδευτικής παράτα-
ξης παρουσίασε τις προηγούμενες ημέ-
ρες ένα συνολικό σχέδιο για ένα νέο
Ε.Σ.Υ. Μία πρόταση, που όπως είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στοχεύει σε μια “μικρή επα-
νάσταση” στο χώρο της Υγείας.

Το σχέδιο αυτό συμπυκνώνεται 
σε τρεις άξονες 

Πρώτος άξονας: Ένα Νέο Κοινωνικό
Συμβόλαιο με τους εργαζόμενους στο
χώρο της Δημόσιας Υγείας. Προϋπόθεση
για την ενίσχυση του συστήματος αποτε-
λεί η γενναία αύξηση των απολαβών των
εργαζόμενων, αλλά και η πολύ αυστηρή
τήρηση των νόμων απέναντι σε φαινό-
μενα διαφθοράς. 

Δεύτερος άξονας: Η γενναία αύξηση

των οικονομικών πόρων του συστήματος,
ώστε αυτοί σε βάθος τετραετίας να εναρ-
μονιστούν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
που είναι στο 7% του ΑΕΠ.

Τρίτος άξονας: Αν δε θέλουμε να σπα-
ταλήσουμε, αλλά να επενδύσουμε πό-
ρους, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα άλλο
μοντέλο αξιοποίησής τους. Με άλλα λό-
για, είναι απαραίτητη η εσωτερική ανα-
κατανομή των πόρων με βάση τις διε-
θνείς οικονομικές μελέτες και πρακτικές.
Για να έχουμε περισσότερες και καλύτε-
ρες υπηρεσίες στους πολίτες.

Οι τρεις αυτοί άξονες 
εξειδικεύονται σε πέντε σημεία. 

Το πρώτο σημείο αφορά τους ανθρώ-
πινους πόρους, με άμεση πρόσληψη
5.500 μόνιμων υγειονομικών, με πρό-
σληψη επιπλέον 10.000 μόνιμων υγειο-
νομικών σε βάθος τριετίας, με μονιμο-
ποίηση στο Ε.Σ.Υ. του συνόλου του υγει-
ονομικού προσωπικού που έδωσε τη
μάχη της πανδημίας, με ειδικά κίνητρα
για την προσέλκυση γιατρών στις άγονες
και νησιωτικές περιοχές, με αναδιαμόρ-
φωση του μισθολογίου του ιατρικού προ-
σωπικού και ένταξη όλων των εργαζόμε-
νων στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυ-
γιεινών. 

Το δεύτερο σημείο αφορά την  Πρω-
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα
Υγείας. Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα,
το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία προβλέπει τριπλασιασμό των
ΤΟΜΥ, ώστε από τις 127 που λειτουργούν
σήμερα να αυξηθούν σε 380 σε όλη τη
χώρα, την εδραίωση του θεσμού του οι-
κογενειακού γιατρού σε όλη την επικρά-
τεια και για όλους τους πολίτες, τη λει-
τουργία ανά δήμο Πολυδύναμων Κέ-
ντρων Υγείας, ένα Δίκτυο Ολοκληρωμέ-
νης κατ’ οίκον Φροντίδας και τις Κινητές

Ομάδες Υγείας, που αφορούν κυρίως
τους κατοίκους απομακρυσμένων περιο-
χών, όπως και τη Σχολική Υγειονομική
Φροντίδα. Για τη Δευτεροβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας προβλέπεται ανάπτυξη κρε-
βατιών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με
βάση τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη λει-
τουργική επάρκεια των Νοσοκομείων της
περιφέρειας, ώστε να αποφεύγεται η με-
γάλη μετακίνηση ασθενών προς τα κε-
ντρικά Νοσοκομεία, την ανάπτυξη νέων
ειδικών νοσοκομειακών δομών (Ογκολο-
γικά, Καρδιοχειρουργικά, Παιδιατρικά) με
κριτήριο τη νοσηρότητα και την απουσία
ανάλογων μονάδων σε μεγάλες γεωγρα-
φικές περιφέρειες, καθώς και την επιχει-
ρησιακή ολοκλήρωση του ΕΚΑΒ. 

Το τρίτο σημείο αφορά τη φαρμακευ-
τική πολιτική, με εγγυημένη πρόσβαση
όλων των ασθενών στις σύγχρονες φαρ-
μακευτικές θεραπείες, με στήριξη της εγ-
χώριας έρευνας και καθοριστική μείωση
της συμμετοχής στο φάρμακο για τους
χρόνια πάσχοντες. 

Το τέταρτο σημείο αφορά τον ΕΟΠΥΥ,
με διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών για το σύνολο του πληθυσμού, με
πλήρη κάλυψη των ανασφάλιστων πολι-
τών σε υγειονομικό υλικό για χρόνιες
ασθένειες και κάλυψη νέων υπηρεσιών,
όπως η οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά
και ενήλικες. 

Τέλος, το πέμπτο σημείο αφορά τις
Εθνικές οριζόντιες στρατηγικές για ένα
νέο Χάρτη Υπηρεσιών Υγείας, με ανα-
διοργάνωση των Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας της χώρας, με έμφαση στην πρό-
ληψη και στην προαγωγή της Υγείας, με
τη συγκρότηση σύγχρονου μηχανισμού
επιδημιολογικής επιτήρησης, με αποκέ-
ντρωση των υπηρεσιών του ΕΟΔΥ και
ανάπτυξη των Περιφερειακών Εργαστη-
ρίων Δημόσιας Υγείας, με ενίσχυση της
Ιατρικής της Εργασίας, της επαγγελματι-
κής και περιβαλλοντικής υγείας και με
φροντίδα υγείας για τους ευάλωτους
πληθυσμούς.

* Ο Στέργιος Καλπάκης είναι 
αναπληρωτής εκπροσώπος Τύπου του

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΗ * 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Μ. ΕΛΙΣΑΦ

Στήριξη στις δράσεις των εθελοντών του Save Your Hood

Μ
ε τους συντονιστές της τοπικής ομάδας του Save Your
Hood συναντήθηκε ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελι-
σάφ.

Πρόκειται για ένα δίκτυο εθελοντών που αναπτύσσεται σε
ολόκληρη των χώρα με σκοπό να σώσει τις γειτονιές από τα
σκουπίδια.

Η ομάδα των Ιωαννίνων που συνεχώς ενδυναμώνεται έχει
παρέμβει με δράσεις στο Φρόντζο, το Γιαννιώτικο Σαλόνι, τον
Κουραμπά, την παραλίμνιο και σε άλλα σημεία.

Ο Δήμαρχος τους συνεχάρη για την πρωτοβουλία υπογραμ-
μίζοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών και
συνδρομής τους για μία πόλη πιο όμορφη και καθαρή.

Ο Δήμος στηρίζει τις δράσεις του Save Your Hood παρέχο-
ντας τα απαραίτητα υλικά, όπως σακούλες και θα συνεχίσει να
το κάνει και το επόμενο διάστημα. 



8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Παρουσίασε τα επιχειρήματα
για μονάδα βιορευστών

Σ
υνάντηση με τον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Βασίλη Μιχελάκη είχε την Πέμπτη, ο
Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακα-
λέτσης, με αντικείμενο τη δημιουργία
μονάδων βιορευστών στα σύνορα
του Δήμου Δωδώνης και συγκεκρι-
μένα στην περιοχή «Πολιτσές – Μά-
ντρα – Κλαρί» της Κοινότητας Λύγγου.

Ο κ. Ντακαλέτσης ζήτησε τη συνά-
ντηση, ενόψει της συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πρόκει-
ται να γνωμοδοτήσει για την εξέταση
του φακέλου αδειοδότησης της συ-
γκεκριμένης επενδυτικής δραστηριό-
τητας, πριν την απόφαση του Συντονι-
στή.

Με την υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφασή
του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Δωδώνης έχει εκφράσει την αντίθεσή
του στην εν λόγω επένδυση, γιατί,
όπως αναφέρει «θεωρεί πως ως γειτ-
νιάζουσες με πολλές ιδιοκτησίες της
Κοινότητας Κωστάνιανης, οι μονάδες
βιορευστών θα υποβαθμίσουν με μη
αναστρέψιμες περιβαλλοντικές συνέ-
πειες, την ποιότητα της καθημερινής
ζωής των κατοίκων αλλά και θα θίξουν
τα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου Δω-

δώνης που βρίσκονται στην περιοχή (ο
Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κωστάνιανης
που αποτελεί μνημείο του 13ου αιώνα
μ.Χ. και η Εκκλησία της Παναγιάς στη
θέση «Καστέλι»), όπως και τον αρχαιο-
λογικό χώρο της αρχαίας Δωδώνης.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι με την υλο-
ποίηση της εν λόγω επένδυσης, δημι-
ουργούνται τετελεσμένα σε ό,τι
αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό
του Δήμου Δωδώνης, δεδομένου ότι η
δημοτική αρχή έχει ήδη υποβάλλει αί-

τηση χρηματοδότησης του Τοπικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Δωδώνης».

Στηρίζοντας την προσπάθεια της
Επιτροπής Αγώνα, ο Δήμος Δωδώνης
έχει αναθέσει σε τεχνικό σύμβουλο
την τεκμηρίωση της άποψης που θα
καταθέσει ενώπιον του ΠΕΣΠΑ στην
επικείμενη συνεδρίαση και ο κ. Ντα-
καλέτσης παρουσίασε τα επιχειρήματα
του Δήμου Δωδώνης, στον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Έλεγχοι για Covid 19 σε
κοινότητες του Δήμου Ζηρού
Ελέγχους ανίχνευσης COVID 19 στον πληθυσμό θα διενερ-

γηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας από κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ, σε κοινότητες του Δήμου Ζηρού.

Συγκεκριμένα: 
Δευτέρα 8 Μαρτίου: 10.00 -12.00: Γυμνότοπος, 12.00 -

14.00: Γοργόμυλος.
Τρίτη 9 Μαρτίου: 10.00 -12.00: Άγιος Γεώργιος. 12.00 -

14.00: Κερασώνας.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες οι οποίοι θα εξετάζονται δω-

ρεάν, και με ασφάλεια, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), και την
Αστυνομική τους Ταυτότητα, ενώ θα χρειαστεί να δηλώσουν
και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα κοινοτικά καταστήματα
και καλούνται οι πολίτες να προσέρχονται τηρώντας όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ιδρύεται περιφερειακό 
Ιατρείο στην Κερασούντα

Απόφαση για ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στην Κοινό-
τητα Κερασούντας, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού
κατά την 3η τακτική συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου, έπειτα
από τη θετική απάντηση της 6ης ΥΠΕ σε σχετικό αίτημα του
Δήμου.  

Αναστολή λειτουργίας 
σχολικών μονάδων 
στην Ηγουμενίτσα

Στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νό-
σου COVID-19, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και σε όλον
τον νομό Θεσπρωτίας αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευ-
τική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των
νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων
σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών
δομών. Κλειστοί θα μείνουν επίσης οι βρεφικοί, βρεφονηπια-
κοί και παιδικοί σταθμοί.

Το κλείσιμο των σχολικών μονάδων αποτελεί ισχυρότατο
προληπτικό μέτρο αποφυγής της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, που παράλληλα με τη σχολαστική τήρηση των μέ-
τρων ατομικής και συλλογικής υγιεινής και προφύλαξης, θα
αναστρέψει σύντομα την αυξητική τάση των κρουσμάτων
στην περιοχή μας, σημειώνεται από τον Δήμο.

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» και στο διαδίκτυο
www.ele.gr

Είχε ποινή 6 μηνών 
και συνελήφθη

Συνελήφθη την Τετάρτη το βράδυ στην Πρέβεζα
από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομι-
κού Τμήματος Πρέβεζας ημεδαπός, σε βάρος του
οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ποινής
φυλάκισης 6 μηνών και χρηματικής ποινής 600 ευρώ
για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και
εκρηκτικών. 

Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί 
του Δήμου Ν. Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ενημερώνει πως σύμφωνα με
την αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας
και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, από την Πέμπτη
4 Μαρτίου, όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά θα παρα-
μείνουν κλειστά, και τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω
τηλεκπαίδευσης. Κλειστοί θα παραμείνουν επίσης τόσο οι παι-
δικοί, όπως και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου.
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Ένα εκατομμύριο εμβολιασμοί, αλλά και αυξημένα κρούσματα

Έ
να εκατομμύριο εμβολιασμοί κατά του
κορωνοϊού καταγράφονται πλέον στη
χώρα, ανεξάρτητα αν αφορούν μονές ή

διπλές δόσεις. 
Την ίδια στιγμή βέβαια η χώρα βρίσκεται στο

«κόκκινο» και ακόμα περισσότερο εφαρμόζοντας
γενικευμένους και πολύ αυστηρούς περιορισμούς
σε όλα τα επίπεδα για να περιορίσει την αύξηση
των κρουσμάτων.

«Kάθε εβδομάδα που περνά, χτίζουμε το τείχος
ανοσίας που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω
αυτή την περιπέτεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός
σε μήνυμά του προς τους πολίτες με αφορμή την
συμπλήρωση των ενός εκατ. εμβολιασμών. «Από
τον Απρίλιο, μάλιστα, θα έχουμε πολύ περισσότε-
ρες δόσεις στη διάθεσή μας. Και όσο ο καιρός βελ-
τιώνεται, θα γίνεται σύμμαχος μας», συνέχισε σε
αισιόδοξο τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανα-
λαμβάνοντας πως τα εμβόλια αποδεικνύονται
ασφαλή και αποτελεσματικά. Εστιάζοντας στην
εποχικότητα του Covid-19, o κ. Μητσοτάκης εκτί-
μησε ότι «είμαστε στην αρχή του τέλους». «Και

αυτό δεν είναι σχήμα λόγου», όπως είπε. «Παρα-
μένει, όμως, ένα κρίσιμο στοίχημα για όλους»,
πρόσθεσε.

Κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Πα-
τησίων όπου παρακολούθησε τη διαδικασία εμβο-
λιασμού ανέφερε: «Το σημαντικό είναι ότι μέσα
από αυτή τη διαδικασία ξαναχτίζουμε την εμπι-
στοσύνη των πολιτών στο κράτος και στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Είναι πολύ σημαντικό και για την
επόμενη μέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πε-
λώνη υποστήριξε πως είναι θετικό το γεγονός ότι
τον Απρίλιο αναμένεται να αυξηθούν οι δόσεις εμ-
βολίων που θα φτάσουν στην Ελλάδα, καθώς ήδη
η Pfizer επιβεβαίωσε πως τον επόμενο μήνα οι πα-
ραδόσεις της θα ξεπεράσουν το ένα εκατ. δόσεις.

2.219 νέα κρούσματα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα

της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 2.219. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί-

ναι 449. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 εί-
ναι 35, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 6.632 θάνατοι. Το 95,7% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Στην Ήπειρο είχαμε: 10 κρούσματα στην ΠΕ Άρ-
τας, 10 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας , 33 κρού-
σματα στην ΠΕ Ιωαννίνων, 2 κρούσματα στην ΠΕ
Πρέβεζας

ΠΑΡΑΤΑΞΗ Θ. ΜΠΕΓΚΑ

Νέα κριτική 
στη δημοτική
αρχή για τον
οδοφωτισμό
Νέα κριτική στη δημοτική
αρχή για το έργο του οδο-
φωτισμού ασκεί η παρά-
ταξη του Θωμά Μπέγκα.
Αφορμή και ανακοίνωση
του πρώην αντιδημάρχου,
Γιάννη Λυκογιώργου την
Τετάρτη.
Για την «Ενότητα Πολιτών
Νέα Γιάννενα»:
«Οι χειρισμοί της δημοτικής
αρχής από την πρώτη
στιγμή ήταν πέρα για πέρα
λανθασμένοι. Ακύρωσε
έναν έτοιμο διαγωνισμό
που βρισκόταν σε εξέλιξη
και για τον οποίο οφεί-
λουμε να επισημάνουμε
ότι δεν είχε κατατεθεί κα-
μία προσφυγή στη διαγω-
νιστική διαδικασία.
Ένας διαγωνισμός ο οποί
ος, αν ολοκληρώνονταν
κανονικά, σήμερα θα εί-
χαμε ήδη εγκατεστημέ-
νους νέους λαμπτήρες led
σε ένα μεγάλο μέρος του
δήμου απολαμβάνοντας
και καλύτερο φωτισμό και
οικονομικά οφέλη», ανα-
φέρει και προσθέτει:
«Αν είχε αντιληφθεί η δη-
μοτική αρχή πως η παρά-
ταξή μας λειτουργεί με
γνώμονα το συμφέρον του
τόπου κι όχι για να κάνει
φθηνή αντιπολίτευση, τα
πράγματα θα ήταν διαφο-
ρετικά και στην περίπτωση
των led».

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΕΛΕΑΝΑ

ΚΙΝ.: 6946812673

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Α
υστηρότερα μέτρα ισχύουν από χτες στις 6 το
πρωί μέχρι τις 16 Μαρτίου σε όλη τη χώρα.
Όπως ανακοινώθηκε οι κωδικοί μετακίνησης

(sms) 2,3 και 6 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
Στο SMS 2 που αφορά σε μετάβαση σε εν λει-

τουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης
ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν εί-
ναι δυνατή η αποστολή τους αλλά και στο SMS 3,
όσον αφορά το σκέλος των τραπεζών, η μετακίνηση
θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικείου
δήμου είτε σε απόσταση έως 2 χλμ από τον τόπο
κατοικίας.

Ως προς το SMS 6, που αφορά σωματική άσκηση
σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι
δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλει-
στικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. 

Δεν θα μπορεί, δηλαδή, κανείς σε όλη τη χώρα να
στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή τη μο-
τοσικλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη πε-
ριοχή για να αθληθεί ή να βγάλει βόλτα το κατοικί-
διο.

Παράλληλα, όσον αφορά τον κωδικό (sms) 4, τα

ελεγκτικά όργανα από σήμερα, εντέλλονται να ζη-
τούν επιπλέον διευκρινίσεις κατά τον έλεγχο, ώστε
να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS.

Ακόμη νέες περιοχές εντάσσονται από σήμερα
στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκ-
κινο) του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προ-
στασίας. Συγκεκριμένα στο ‘βαθύ κόκκινο’ κατατάσ-
σονται οι εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, καθώς
και οι Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐας, Αρκαδίας,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λευκάδας (εκτός από το
Μεγανήσι), Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Θε-
σπρωτίας, Άρτας, Σάμου, Βοιωτίας, Χίου, Αιτωλοα-
καρνανίας, Ρόδου, Ηρακλείου και Ευβοίας (εκτός
από τη Σκύρο). Επίσης, στο συγκεκριμένο επίπεδο
κατατάσσεται και ο Δήμος Καλυμνίων.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, σε όλη τη χώρα, κα-
τατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκ-
κινο).

Άλλαξε επίσης η ώρα που ξεκινά η απαγόρευση
κυκλοφορίας για τις περιοχές που βρίσκονται στο
επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο). 

Συγκεκριμένα η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά

από τις 7 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί. Εξαιρού-
νται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενό-
τητα Θεσσαλονίκης, όπου η απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας τις καθημερινές (Δευτέρα ως Παρασκευή) δια-
μορφώνεται από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί,
λόγω του μητροπολιτικού χαρακτήρα των περιοχών
αυτών, ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση
της κυκλοφορίας θα ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα. 

Όσες περιοχές ανήκουν στο επίπεδο αυξημένου
κινδύνου (κόκκινο) η απαγόρευση κυκλοφορίας
ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Ακόμη νέα δεδομένα ισχύουν σχετικά με τις τε-
λετές στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο
πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) καθώς
ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται η τέλεση γάμων,
βαφτίσεων αλλά και μνημόσυνων. 

Επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών
αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουρ-
γούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς
την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων, με εξαί-
ρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως
εννέα ατόμων.

Σε ισχύ τα νέα μέτρα σε όλη τη χώρα
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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

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ «Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ»

Εκδήλωση για την «Αποκριά στην Ήπειρο»
Διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα «Η αποκριά στην Ήπειρο: άλλοτε και τώρα, μουσική, χορός, έθιμα και λαϊκά

δρώμενα» διοργανώνουν οι Φίλοι της Λαογραφικής Συλλογής «Γεώργιος Γιάννος» την Κυριακή 7 Μαρτίου και
ώρα 18’ 30, με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη του Δήμου Ζηρού. Στη συζήτηση
συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και κάτοικοι του Θεσπρωτικού
Πρεβέζης, οι οποίοι θα φωτίσουν πτυχές του εορτασμού της ηπειρώτικης αποκριάς, συμβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στην ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί
ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/83052797271, καθώς και από τη σελίδα στο Facebook
(Φίλοι της Λαογραφικής Συλλογής «Γεώργιος Γιάννος»).

£

Αριστερά και ’21, αναγνώσεις μιας επανάστασης στον 20ό αιώνα
Μία ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
για τη σχέση της Αριστεράς με την Ελληνική Επανάσταση στον 20ό αιώνα

Α
πό την Πέμπτη 4 Μαρτίου
2021, ένας νέος ιστότοπος
βρίσκεται στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό εγχεί-
ρημα των Αρχείων Σύγχρονης Κοι-
νωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), αφιερω-
μένο στη σχέση της Αριστεράς με
την Ελληνική Επανάσταση στον
20ό αιώνα, με αφορμή τα διακόσια
χρόνια από την έναρξη του Αγώνα.  

Μία συνάντηση από την οποία
προέκυψαν ιστοριογραφικές οπτι-
κές και ερμηνείες, νέες εννοιολο-
γήσεις, πολιτικές χρήσεις, επετεια-
κές εκδηλώσεις, μνημονικές επιτε-
λέσεις, καλλιτεχνικές και λογοτε-
χνικές αναπαραστάσεις. 

Βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια,
προκηρύξεις, τρικ, αφίσες, φωτο-
γραφίες, σπάνια αρχειακά τεκμήρια
από τις συλλογές των ΑΣΚΙ εικονο-
γραφούν πλευρές αυτής της πολύ-
πλοκης και πολύπλευρης σχέσης,
μέρος της ευρύτερης μνημόνευσης
της Επανάστασης του 1821 και πα-
ράλληλα στοιχείο της ταυτότητας
και των πολιτικών διαδρομών της
Αριστεράς στον 20ό αιώνα.

Τα τεκμήρια διαρθρώνονται σε
οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες
πλαισιώνονται από σχετικά κείμενα
που έχουν γραφτεί από ερευνητές/
νήτριες των συλλογών των ΑΣΚΙ:
πρωτοσοσιαλιστικά κινήματα στην

αυγή του 20ού αιώνα (1900-1922),
Μεσοπόλεμος (1922-1940), Κα-
τοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση
(1940-1946), Εμφύλιος πόλεμος
(1946-1949), Πολιτικοί πρόσφυγες
και ’21 (1948-1968), Μεταπολεμική
Ελλάδα (1950-1967), Δικτατορία
(1967-1974) και Μεταπολίτευση
(1974-1984). 

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης
κείμενα για τις αριστερές  ιστοριο-
γραφικές αναγνώσεις του Αγώνα
στον 20ό αιώνα, τις συλλογές των
ΑΣΚΙ που σχετίζονται με τη μνήμη
της Επανάστασης, βιβλιογραφία,
καθώς και σχετικές εκπομπές από
την «Ιστορία στο Κόκκινο». Ιδιαίτερη
ενότητα αποτελεί ο «Διάλογος», ο
οποίος συγκεντρώνει σύγχρονα κεί-
μενα για την Επανάσταση του 1821
και την Αριστερά. Ο «Διάλογος»
εγκαινιάζεται με ένα κείμενο του
Κωστή Καρπόζηλου για τη μεσοπο-
λεμική διαμάχη Γιάνη Κορδάτου και
Γιάννη Ζεύγου. 

Συντελεστές
Επιστημονική επιμέλεια: Βαγγέ-

λης Καραμανωλάκης, αρχειακή
έρευνα: Θανάσης Γάλλος,  συντονι-
σμός: Μάνος Αυγερίδης.

Κείμενα: Μάνος Αυγερίδης, Ιω-
άννα Βόγλη, Πολυμέρης Βόγλης,

Θανάσης Γάλλος, Άντα Κάπολα,
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής
Καρπόζηλος, Ελένη Κούκη, Άννα
Ματθαίου, Στάθης Παυλόπουλος,
Πόπη Πολέμη, Παναγιώτης Στάθης,
Μάγδα Φυτιλή.

Την ευθύνη για την ανάπτυξη και
το σχεδιασμό της ιστοσελίδας έχει
ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων So-
ciality, ενώ τη δημιουργία του λο-
γότυπου και την επιμέλεια έχει το
ατελιέ Alati Design. 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ανοιχτή αιμοληψία  
στη μνήμη της 
Αφροδίτης Κατσαράκη

Λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν προβλήματα
σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας -και φυσικά
και της πόλης μας- με αποτέλεσμα την έλλειψη
όλων των ομάδων αίματος.  Προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα, η Εθελοντική Ομάδα των
«Paguristas» και ο Σύλλογος ασθενών με νεοπλασία
«Είμαστε Μαζί», διοργανώνουν ανοιχτή αιμοληψία, σε
συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στη μνήμη της
Αφροδίτης Κατσαράκη που «έφυγε» πρόσφατα.  Στην
Αιμοδοσία συμμετέχουν: ο Μορφωτικός Σύλλογος
Νεοχωρίου, το Δίκτυο Σχολείων «Ενεργώ ως πολίτης»,
το Δίκτυο Νέων Ηπείρου – Epirus Youth Network, η
εφημερίδα «Πρωινός Λόγος» και ο Χ.Ο.Ι. (Χορευτικός
Όμιλος Ιωαννίνων).  Η αιμοληψία θα πραγματοποιη-
θεί την ερχόμενη Κυριακή, 7 Μαρτίου, από τις 10 το
πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στον Πολιτιστικό Πολυ-
χώρο «Δημήτρης Χατζής» στα Παλιά Σφαγεία, τηρώ-
ντας όλα τα μέτρα προστασίας. Η μετακίνηση για αι-
μοδοσία χρειάζεται βεβαίωση κίνησης Β1 (μετακί-
νηση για ιατρικούς λόγους) ή σχετικό μήνυμα με τον
αριθμό 1 στο 13033.
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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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ1ου ορόφου σε πολυκατοικία
10ετίας στην Πλατεία Ομήρου. Πλήρως επιπλωμένη, με ηλε-
κτρικές συσκευές και αυτονομία θέρμανσης. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6975204470 (ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ : Γκαρσονιέρα στον 2ο όροφο με μπαλκόνι και
πρόσοψη επί της οδού Καποδιστρίου 59 στο κέντρο της πόλης
(έναντι Στρατολογίας )
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ – ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΟΝΟ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ – ΤΗΛ. 6976509413 – 26510
46230 
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΖΟΥΚΗ ΣΤΗΝ ΕΗΜ

Με αφορμή  «Τα ερωτικά» του Γιάννη Ρίτσου
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 6 Μαρτίου στις
9.30 μ.μ. στην ομιλία: Με αφορμή  «Τα ερωτικά» του Γιάννη Ρίτσου.

Κείμενο, παρουσίαση: Νίκη Ζούκη, φιλόλογος, καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

£

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

ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα»
τιμά την «Ημέρα της γυναίκας»

Η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» με αφορμή την
Ημέρα της γυναίκας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8
Μαρτίου, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η
γυναίκα σήμερα».

Στη διάρκειά της θα τιμηθούν συμβολικά οι γυναίκες νο-
σηλεύτριες των δύο νοσοκομείων των Ιωαννίνων, για τις
πολύτιμες υπηρεσίες τους στην μάχη κατά της πανδημίας
του covid-19. Στην εκδήλωση συζητούν και συμμετέχουν: 

-Θωμάς Μπέγκας, επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα
Πολιτών – Νέα Γιάννενα»

-Χαράλαμπος Μηλιώνης, Καθηγητής Παθολογίας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

εκπρόσωποι φορέων της πόλης:
-Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
-Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
-Επιμελητήριο Ιωαννίνων
-Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας
-Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ιωαννιτών
-Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων
-Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, περιφερειακό τμήμα Ιω-

αννίνων
-Ε.Γ.Ε. παράρτημα Ιωαννίνων
-Ομάδα Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων
-Σωματείο καθαριστριών σχολικών μονάδων Ιωαννίνων
Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι:   Αλέξανδρος Θεμελής,

δημοσιογράφος, Ντίνα Μπακόλα, μέλος της «Ενότητας Πο-
λιτών – Νέα Γιάννενα»

Κεντρική Ομιλήτρια:  Βάσω Μέγα, Δημοτική Σύμβουλος
της «Ενότητας Πολιτών – Νέα Γιάννενα»

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.
*Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Μαρ-

τίου και ώρα 18.00 μέσω της πλατφόρμας zoom (https://
us02web.zoom.us/j/83318368036?pwd=ZStUb2paejN1V
m44Z1dEOTNqU i8yUT09) και είναι ανοιχτή για όλους όσοι
θέλουν να την παρακολουθήσουν. 

8Νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 
Από τον ΟΑΕΔ για το ψηφιακό μάρκετινγκ και για 5.000 ανέργους έως 29 ετών 

Τ
η Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα
11:00, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αι-
τήσεις ανέργων για το νέο πρό-

γραμμα του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυ-
νατότητα σε 5.000 νέους ανέργους να
αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική
εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 16
Μαρτίου. 

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί
6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδο-
μάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα κατα-
βάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ
μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ
ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής
εμπειρίας).

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμέ-
νους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που
έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτι-
σης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital
marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτε-
ρεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας
με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή
διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ. 

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί
η ημερομηνία έναρξης υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρή-
σεων. Οι  επιχειρήσεις που ενδιαφέρο-
νται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο
πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό
τους (πίνακας)

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκή-
ρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση
που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο
επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες
θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτή-
σεων συμμετοχής των ανέργων και των
επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι
να μην έχει προβεί σε μείωση του προ-
σωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα
πριν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπο-
λογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €,
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» με χρηματοδότηση από την Πρω-
τοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
(ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστο-
σελίδα http://www.oaed.gr.
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ΟΔιεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
(ΔΟΜ) εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση
φωτογραφίας «Εξερευνώντας τις πό-

λεις μας», με έργα 38 ερασιτεχνών φωτογρά-
φων, Ελλήνων και προσφύγων που βρήκαν ένα
νέο σπίτι στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS (Hel-
lenic Integration Support for Beneficiaries of In-
ternational Protection) και σε συνεργασία με
επτά δήμους σε όλη την Ελλάδα και το Δίκτυο
Πόλεων για την Ένταξη, ο ΔΟΜ διοργανώνει
ένα φωτογραφικό ταξίδι στις πόλεις της Αθή-
νας, του Ηρακλείου, των Ιωαννίνων, της Κατε-
ρίνης, της Λιβαδειάς, του Πειραιά και της Θεσ-
σαλονίκης.
Μέσα από το φακό των ερασιτεχνών καλλιτε-
χνών, η έκθεση έχει ως σκοπό να συμβάλλει στο
διάλογο σχετικά με τις αντιλήψεις για την ταυ-
τότητα των πόλεων και να αναδείξει πτυχές της
αρμονικής συνύπαρξης προσφύγων, μετανα-
στών και κοινοτήτων υποδοχής.
«Η έκθεση “Εξερευνώντας τις πόλεις μας” είναι
μια πρωτοβουλία για να μοιραστούμε μέσω δια-
φορετικών προοπτικών και μοναδικών φωτο-
γραφιών τις πόλεις που ζούμε, τις εμπειρίες μας,

δημιουργώντας τελικά έναν παραγωγικό διά-
λογο μεταξύ πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ανε-
ξάρτητα από την εθνικότητά τους», ανέφερε ο
Gianluca Rocco, Επικεφαλής ΔΟΜ Ελλάδας.
«Χωρίς την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών
δεν μπορεί να επιτευχθεί ένταξη και αυτή η έκ-
θεση φωτογραφιών αναδεικνύει καλές πρακτι-
κές συνύπαρξης και συνεργασίας», πρόσθεσε.
«Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων με δια-
φορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, με τους οποί-
ους μοιράζομαι την πόλη μου, μού έδωσε την
ευκαιρία να ανακαλύψω άγνωστες πτυχές της
και να τη δω μέσα από μια φρέσκια ματιά», δή-
λωσε η Άρτεμις Σκύφα από την Αθήνα.
«Μου άρεσε πολύ που συμμετείχα σε αυτή τη
δραστηριότητα, ένιωσα ότι ανακάλυψα ένα νέο
σύμπαν», παραδέχτηκε ο Daniel Mbuyi από τη
Θεσσαλονίκη.
Η προετοιμασία της έκθεσης ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 2020, όταν μικτές ομάδες ερασιτεχνών
φωτογράφων – αποτελούμενες από Έλληνες,
πρόσφυγες και μετανάστες - συναντώνται για
πρώτη φορά, για να συζητήσουν και να ανταλ-
λάξουν απόψεις σχετικά με την ίδια την ταυτό-
τητα των πόλεων που ζουν μαζί. Με την υπο-

στήριξη του προγράμματος HELIOS και των
τοπικών κοινωνιών, οι φωτογράφοι ξεκίνησαν
το καλλιτεχνικό ταξίδι τους στις γειτονιές στις
οποίες ζουν, για να αναδείξουν ό, τι τους συ-
ναρπάζει, τους συγκινεί και τους ενώνει.
Ο ΔΟΜ, σεβόμενος τις οδηγίες για την COVID
- 19, δημιούργησε τον ειδικό ιστότοπο
https://www.exploringourcities.com/ μέσω του
οποίου το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση τις
δημιουργίες και να ενημερωθεί για την έκθεση
και τους συμμετέχοντες.
Η συλλογική έκθεση φωτογραφίας αποτελεί μέ-

ρος του ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων
ένταξης και ευαισθητοποίησης που υλοποιού-
νται από τον ΔΟΜ, σε στενή συνεργασία με
Δήμους και Οργανισμούς της Κοινωνίας των
Πολιτών, προβάλλοντας και προωθώντας κα-
λές πρακτικές ένταξης των μεταναστών σε το-
πικό επίπεδο. Η έκθεση υποστηρίζεται από το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(DG HOME).
Facebook event: https://.me/e/CIM1fYUQ

«Εξερευνώντας τις πόλεις μας» με τη ματιά των προσφύγων
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εγκαινιάζει μία ομαδική έκθεση φωτογραφίας με έργα προσφύγων από όλη τη χώρα

Διεθνές ενδιαφέρον για τους Γιαννιωτοε-
βραίους με διάφορες εκδηλώσεις μνήμης

αλλά και ανάδειξης του ξεχωριστού πολιτι-
στικού αποτυπώματος της κοινότητας των
Ιωαννίνων μέσα στο χρόνο.
Στη Ρωμανιώτικη Κοινότητα των Ιωαννίνων
ήταν αφιερωμένη η φετινή, 15η εκδήλωση
στη μνήμη του Δαυίδ Τιάνο (David Tiano),
υπαλλήλου του αμερικανικού προξενείου
από το 1920, που συνελήφθη και εκτελέ-
στηκε από τις ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις
τον Φεβρουάριο του 1942.
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την
Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το Γε-
νικό Προξενείο Θεσσαλονίκης πραγματο-
ποιήθηκε διαδικτυακά στις 25 Φεβρουαρίου
2021.
Ομιλητές ήταν η αρχαιολόγος, Διευθύντρια
του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος Ζανέτ
Μπαττίνου που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, ο
διεθνώς διακεκριμένος ομογενής Καθηγητής
Πλαστικής Χειρουργικής και ιδρυτικό μέλος
των Αμερικανών Φίλων του Εβραϊκού Μου-
σείου της Ελλάδας με γιαννιώτικη κατα-
γωγή, Μίμης Κοέν και ο Δήμαρχος Ιωαννί-
νων Μωυσής Ελισάφ.
O Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην

Ελλάδα Τζέφρι Ρος Πάιατ, αναφέρθηκε στη
σημασία της διατήρησης της μνήμης, αλλά
και στις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο
πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της
προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη
Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), πρω-
τοβουλία την οποία στηρίζουν σθεναρά οι
Η.Π.Α..

Στη Νέα Υόρκη
«Romaniote Memories, a Jewish Journey
From Ioannina, Greece, to Manhattan: Pho-
tos by Vincent Giordano» είναι ο τίτλος της
έκθεσης του διάσημου φωτογράφου Vincent
Giordano που εγκαινιάστηκε διαδικτυακά

στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο.
Η έκθεση εξετάζει μια από τις παλαιότερες
εβραϊκές κοινότητες, με έντονη παρουσία
στη Νέα Υόρκη, εκείνη των Γιαννιωτών Ρω-
μανιωτών Εβραίων. Χαιρετισμό απηύθυνε ο
Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Πα-
ρουσιάζονται φωτογραφίες του Vincent
Giordano, ο οποίος κατέγραψε φωτογραφικά
την ιστορία των Ρωμανιωτών Εβραίων.
Η εικονική έκθεση περιλαμβάνει περισσότε-
ρες από 100 φωτογραφίες που παρουσιάζο-
νται σε δέκα θεματικές ενότητες, όπως η τέ-
χνη και η αρχιτεκτονική της συναγωγής,
θρησκευτικές τελετές και γιορτές. Στην έκ-
θεση περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες
από τη διάρκεια της επίσκεψης του στα Ιω-
άννινα, το 2006.
Ο Vincent Giordano, γεννημένος στο
Μπρούκλιν επισκέφτηκε κατά το παρελθόν
και τη συναγωγή Kehila Kedosha Janina
στην κάτω ανατολική πλευρά της Νέας Υόρ-
κης, η οποία ιδρύθηκε το 1906 από Εβραίους
μετανάστες από την πόλη των Ιωαννίνων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης στη σελίδα
https://vimeo.com/512479228. 
Στη σελίδα της Συναγωγής (https://
www.kkjsm.org), η πρόσβαση στην έκθεση.

Διεθνές ενδιαφέρον για τη Ρωμανιώτικη Κοινότητα
Το αποτύπωμα μέσα στο χρόνο και την ιστορία των Γιαννιωτοεβραίων στο επίκεντρο εκδηλώσεων στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΖΑΓΟΡΙΣΙΩΝ
Παρουσιάζεται 
το βιβλίο της Ελένης 
Οικονομίδη-Δούβλη
Ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορι-
σίων καλεί το Σάββατο 6 Μαρτίου
και ώρα 7:15 μ.μ. στη βιβλιοπαρου-
σίαση, μέσω της πλατφόρμας Zoom,
του έργου ενός δικού του ανθρώπου
που τόσα χρόνια υπηρετεί με αγάπη
του τόπο του.
Η Ελένη Οικονομίδη-Δούβλη θα
παρουσιάσει το βιβλίο της: Βιβλιοτε-
τράδιο εκ Ζαγορίου: «Μι του ματ΄κι
μι του πλόχερου», ένα μοναδικό τα-
ξίδι στη μαγειρική, τα έθιμα και τις
ιστορίες του Ζαγορίου.
Προλογίζουν ο Αντιδήμαρχος Του-
ρισμού & Πολιτισμού Ζαγορίου
Γιάννης Τσαπάρης  κι ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου  Γιώργος Δ. Φούκας
Φιλόλογος
Μετά την παρουσίαση θα ακολου-
θήσει διαδικτυακή συζήτηση με το
κοινό κατά την οποία η συγγραφέας
θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
Πληροφορίες και από το  του Συν-
δέσμου.

Επιμέλεια  ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
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Α
πό την 1η Μαρτίου, η νέα ενεργειακή
επισήμανση προϊόντων της ΕΕ, έχει κά-
νει την εμφάνισή της στα εμπορικά (φυ-

σικά και ηλεκτρονικά) καταστήματα, με νέες
ετικέτες σε ψυγεία και καταψύκτες, πλυντή-

ρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυ-
ντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές
διατάξεις απεικόνισης, ακόμη και σε συσκευές
συντήρησης κρασιών.

Αυτό αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιό-

τητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σε ανακοίνωσή της και
προσθέτει ότι, στο προσεχές χρονικό διάστημα,
θα υιοθετηθεί η νέα ενεργειακή ετικέτα, και για
άλλες ομάδες προϊόντων όπως για λαμπτήρες,
για τους οποίους η ενεργειακή ετικέτα θα τε-
θεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου
2021.

Η χρήση της νέας ετικέτας συμβάλλει στην
προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη
συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων, που θα
ανήκουν σε όλο και υψηλότερες τάξεις ενερ-
γειακής απόδοσης.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει:
- μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής από-

δοσης (από A έως G) για όλες τις ομάδες προϊ-
όντων, καταργώντας την υπάρχουσα κλίμακα
από Α+++ έως G

- την ενεργειακή κατανάλωση με πιο ευδιά-
κριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας,
υπολογισμένη με βάση τη χρήση μιας συ-
σκευής από ένα μέσο νοικοκυριό

- επικαιροποιημένα ή νέα εικονογράμματα
στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρου-
σιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα
χαρακτηριστικά των προϊόντων

- τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σα-
ρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυ-
πνου» τηλεφώνου ο καταναλωτής συνδέεται
με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL,
όπου βρίσκονται διαθέσιμες περισσότερες πλη-
ροφορίες για το προϊόν.

Ένα προϊόν που ανήκε στην A+++ τάξη,
αναμένεται να βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερη
τάξη ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τη
νέα ετικέτα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και
η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος αυ-
τού δεν έχουν αλλάξει, αυτό που έχει αλλάξει
είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής
του απόδοσης και η κατάταξή του στην επανα-
προσδιορισμένη κλίμακα A-G. Κατά τον χρόνο
εισαγωγής της νέας ενεργειακής ετικέτας στα
καταστήματα, αναμένεται να υπάρχουν ελάχι-

στα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψη-
λότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης.

Όλες οι συσκευές που φέρουν τη νέα ενερ-
γειακή ετικέτα, καταχωρούνται από τους προ-
μηθευτές στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων
EPREL. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε αυτή μέσω ενός νέου εργαλείου
(ηλεκτρονική εφαρμογή), που αναπτύσσεται
στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 και είναι
«έξυπνο» και φιλικό προς τον χρήστη. Με αυτό
το εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσα
στον Μάρτιο του 2021, οι καταναλωτές θα μπο-
ρούν να βρίσκουν και να συγκρίνουν πληρο-
φορίες σχετικά με το λειτουργικό κόστος ή τις
δυνατότητες διαφορετικών προϊόντων, ενώ θα
μπορούν να αναζητήσουν τις πιο ενεργειακά
αποδοτικές συσκευές. Επιπρόσθετα, με ένα
επίσης νέο εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε
ήδη στο πλαίσιο του έργου BELT, θα μπορούν
να υπολογίσουν την κατανάλωση των ηλεκτρι-
κών συσκευών τους.

Τα ευρωπαϊκά έργα "LABEL 2020 - New Label
driving supply and demand of energy efficient
products" που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσι-
μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ) και "BELT - Boost Energy Label Take up"
που υλοποιούν το Κέντρο Προστασίας Κατανα-
λωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) και η Ένωση Καταναλωτών -
Η Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), συνεργάζο-
νται για την προώθηση της νέας ενεργειακής
ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση
από το τρέχον στο νέο σύστημα ενεργειακής
σήμανσης.

Νέα ενεργειακή ετικέτα στα ηλεκτρικά είδη

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)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία

Κοιν. Κατσικάς

45 500- Ιωάννινα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή παρατηρήσεων-

αντιρρήσεων και δηλώσεων

ιδιοκτησίας ακινήτων που βρί-

σκονται εντός του εγκεκριμέ-

νου ρυμοτομικού σχεδίου των

περιοχών ΔΡΟΣΙΑ- ΠΕΝΤΕΛΗ-

ΖΕΥΓΑΡΙΑ- ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ

Δήμου Ιωαννιτών (πολεοδο-

μική ενότητα ΧΧΙΙΙ), κατά την B΄

ανάρτηση των κτηματογραφι-

κών διαγραμμάτων και κτημα-

τολογικών πινάκων στα πλαί-

σια σύνταξης της μελέτης πρά-

ξης εφαρμογής.

Προθεσμία υποβολής παρα-

τηρήσεων-αντιρρήσεων και

δηλώσεων ιδιοκτησίας:

από Δευτέρα 15 Μαρτίου

έως και Τετάρτη  31  Μαρ-

τίου  2021. 

Εχοντας υπ’ όψη: 

1) Τις πολεοδομικές μελέτες

που εγκρίθηκαν με τα από 19-

10-2011 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 310

ΑΑΠ),  από 10-10-1992 Π.Δ/γμα

(ΦΕΚ 1288 Δ) και από 19-6-1992

Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 667  Δ) για τις πε-

ριοχές Δροσιάς- Πεντέλης- Ζευ

γαριών- Τσιφλικοπούλου Δήμου

Ιωαννιτών.

2) Την υπό σύνταξη μελέτη

πράξης εφαρμογής στις ανω-

τέρω περιοχές για την οποία

έχει ήδη πραγματοποιηθεί Α΄

ανάρτηση των κτηματογραφι-

κών διαγραμμάτων και κτηματο-

λογικών πινάκων, υποβλήθηκαν

νέες δηλώσεις ιδιοκτησίες κα-

θώς και αντιρρήσεις- παρατηρή-

σεις και έγινε επεξεργασία αυ-

τών.

3) Το άρθρο 12 του Ν. 1337/

1983 (ΦΕΚ 33 Α) όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4) Την υπ’ αριθ. 93027/ 7188/

94 απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

877/ Β/ 25-11-94) για το χρόνο

και τρόπο δημοσιότητας της

πρόσκλησης υποβολής δήλω-

σης ιδ/σιας κλπ.

5) Την υπ’ αριθ. 79881/ 3445/

6-12-1984 απόφαση Υπ. ΠΕ-

ΧΩΔΕ (ΦΕΚ 862/ Β/ 11-12-1984)

περί διαδικασίας και τρόπου σύ-

νταξης της πράξης εφαρμογής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή νομείς των ακινή-

των που βρίσκονται εντός του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-

δίου των περιοχών Δροσιάς,

Πεντέλης, Ζευγαριών, Τσιφλι-

κοπούλου Δήμου Ιωαννιτών

(πολεοδομική ενότητα ΧΧΙΙΙ),

να λάβουν γνώση της Β΄ ανάρ-

τησης των κτηματογραφικών

διαγραμμάτων και κτηματολο-

γικών πινάκων όπως διορθώθη-

καν και συμπληρώθηκαν μετά

την επεξεργασία των αντιρρή-

σεων-παρατηρήσεων και των

νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας,

που υποβλήθηκαν κατά την Α΄

ανάρτηση. Εξ αιτίας της πανδη-

μίας του κορωνοϊού και των

οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα

περιορισμού της διασποράς του

κορωνοϊού, η διαδικασία της

ανάρτησης θα γίνει ηλεκτρο-

νικά στην ιστοσελίδα του Δή-

μου Ιωαννιτών

(www.ioannina.gr) όπου θα

αναρτηθούν:

1) Κτηματογραφικό διάγραμμα 

2) Κτηματολογικοί πίνακες

3) Πίνακας των αντιρρή-

σεων-παρατηρήσεων που υπο-

βλήθηκαν κατά την Α΄ ανάρ-

τηση, με την απόφαση της υπη-

ρεσίας.  

Για πληροφορίες- διευκρινή-

σεις σχετικά με τα αναρτηθέντα

κτηματογραφικά διαγράμματα

και κτηματολογικούς πινάκες

(Β΄ ανάρτηση), οι πολίτες δύ-

νανται να επικοινωνούν με τους

αρμόδιους υπαλλήλους του

Τμήματος Πολ/κων Εφαρμογών

της Δ/νσης Περ/ντος & Πολ/

μιας του Δήμου Ιωαννιτών κ.κ.

Αικατερίνη Παπανικολάου, Το-

πογράφο μηχ/κο (τηλ. 26513

61804) και Θεόδωρο Μπαμπα-

σίκα, Τοπογράφο μηχανικό (τηλ.

2651361803), τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ.

έως 13.00 μ.μ. Σε περιπτώσεις

που οι ενδιαφερόμενοι αδυνα-

τούν να ενημερωθούν για τα

στοιχεία της ανάρτησης από

την ιστοσελίδα του Δήμου, μπο-

ρούν να εξυπηρετούνται στα

γραφεία της υπηρεσίας (Κε-

ντρική Πλατεία Κοινότητας Κα-

τσικάς , ισόγεια αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων), υποχρεω-

τικά κατόπιν ραντεβού.

Σε περίπτωση αντιρρήσεων

με τα διορθωμένα μετά την Α΄

ανάρτηση κτηματογραφικά δια-

γράμματα και κτηματολογικούς

πίνακες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να υποβάλλουν τυχόν

παρατηρήσεις-αντιρρήσεις κα-

θώς και την προβλεπόμενη δή-

λωση ιδιοκτησίας  με τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά (μόνο

στην περίπτωση που δεν έχουν

υποβάλλει δήλωση ή έχουν

επέλθει μεταβολές), ηλεκτρο-

νικά στο e-mail: ydomioanni-

non@ioannina.gr ή μετά από ρα-

ντεβού στο πρωτόκολλο της

Δ/νσης Περ/ντος & Πολ/μιας

(Κεντρική πλατεία Κατσικάς-1ος

όροφος), εντός της αποκλειστι-

κής προθεσμίας  από  Δευτέρα

15 Μαρτίου έως και  Τετάρτη

31 Μαρτίου 2021.

Οι αντιρρήσεις πρέπει να εί-

ναι εμπεριστατωμένες και να

συνοδεύονται από όλα τα απα-

ραίτητα στοιχεία για την τεκμη-

ρίωσή τους. 

Στις δηλώσεις ιδιοκτησίας

πρέπει υποχρεωτικά να επισυ-

νάπτονται τα ακόλουθα δικαιο-

λογητικά:

1) Συμβόλαια του σημερινού
ιδιοκτήτη και του παλαιότερου
ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία
ελέγχου: 28-5-2014, καθώς και
τα τοπογραφικά διαγράμματα
που τα συνοδεύουν.

2) Αντίγραφο Κτηματολογι-
κού Φύλλου και Κτηματολογι-
κού Διαγράμματος από το Κτη-
ματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων.
Στο Κτηματολογικό Φύλλο πρέ-
πει να φαίνονται οι εγγραφές
τουλάχιστον μέχρι την ημερο-
μηνία ελέγχου: 28-5-2014

Σε περίπτωση που η ιδιοκτη-
σία βρίσκεται στην περιοχή που
δεν έχει συνταχθεί Εθνικό Κτη-
ματολόγιο (Ο.Τ. Γ702Α και Ο.Τ.
Γ702Β - Συμπληρωματικά Δρο-
σιάς), πρέπει να προσκομισθεί
αντίγραφο της μερίδας από το
Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων
του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς
και του παλαιότερου ιδιοκτήτη
κατά την ημερομηνία ελέγχου:
28-5-2014. Επίσης πρέπει να
υποβληθούν πιστοποιητικά με-
ταγραφής της ιδιοκτησίας, βα-
ρών, διεκδικήσεων, κατασχέ-
σεων. 

3)Σε περίπτωση που η ιδιο-
κτησία δεν έχει δηλωθεί στο
Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει
υποβληθεί αίτηση διόρθωσης
σφαλμάτων ή υφίσταται δικα-
στική διαμάχη, τότε υποβάλλο-
νται πιστοποιητικά μεταγραφής
ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκ-
δικήσεων.

4)Σε περίπτωση που στο ακί-
νητο έχει εκδοθεί οικοδομική
άδεια θα υποβάλλονται φωτοα-
ντίγραφα του στελέχους της οι-
κοδομικής άδειας, του τοπο-
γραφικού διαγράμματος και του
διαγράμματος κάλυψης της  οι-
κοδομικής άδειας.

Εντυπα δήλωσης ιδιοκτησίας

καθώς και υποβολής παρατηρή-

σεων-αντιρρήσεων, διατίθενται

στην ιστοσελίδα του Δήμου

(www.ioannina.gr). 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή

δήλωσης ιδιοκτησίας είναι υπο-

χρεωτική, η δε παράλειψη υπο-

βολής της συνεπάγεται για την

ιδιοκτησία, όλες τις επιπτώσεις

της παραγρ. 25 του άρθρου 42

του Ν. 4030/ 2011 (ΦΕΚ 249 Α).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΫΣΗΣ  ΕΛΙΣΑΦ
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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



Α
ποθεωτικής υποδοχής από 100 και
πλέον φιλάθλους της ομάδας έτυχε η
αποστολή του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που

επέστρεψε το μεσημέρι της Πέμπτης από την
Αθήνα, με τη μεγαλειώδη πρόκριση στα ημι-
τελικά του κυπέλλου μετά τη νίκη της επί του
ΠΑΟ στη Λεωφόρο με 1-2. 

Με απόλυτη τήρηση των μέτρων αποφυγής
της διασποράς του ιού, χωρίς να πλησιάσουν
καν τους παίκτες σε απόσταση μικρότερη των
10 μέτρων, οι φίλοι του ΠΑΣ υποδέχθηκαν
την αποστολή με συνθήματα για την κατάκτηση
του κυπέλλου Ελλάδας, ανάβοντας πυρσούς
και καπνογόνα, με τους παίκτες και το επιτε-
λείο της ομάδας να ανταποδίδουν με ένα
θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ομάδα αμέσως μετά ξεκίνησε την απογευ-
ματινή της προπόνηση, για την προετοιμασία
της επόμενης αναμέτρησης, το Σάββατο στις
19.30 στους «Ζωσιμάδες» και πάλι με τον
Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά για το πρωτά-
θλημα. 

Οι Γιαννιώτες είχαν και έχουν στόχο στο
πρωτάθλημα να τερματίσουν όσο πιο ψηλά στη
βαθμολογία, όμως πλέον όπως έχουν έρθει τα
πράγματα, δε μπορεί παρά να είναι στόχος και
η συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου, για
πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. 

Οι δυνατότητες υπάρχουν απέναντι σε κάθε
αντίπαλο, που θα τον μάθουν όμως όλοι σή-
μερα αφού στις 11.30 διεξάγεται η κλήρωση
της ημιτελικής φάσης.

Το μεγαλύτερο ατού της ομάδας δεν είναι
τόσο η εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση,
όσο κυρίως η αυτοπεποίθηση που έχει απο-
κτήσει μετά το συνεχόμενο σερί νικών και η
πίστη των παικτών, ότι μπορούν να κερδίσουν
κάθε αντίπαλο.

Έξτρα πριμ και για νέα νίκη
Η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό προφα-

νώς θα διεξαχθεί στη σκιά των αγώνων κυ-
πέλλου και όσων προηγήθηκαν της πρώτης
αναμέτρησης που δεν έγινε ποτέ στα Γιάννενα,
όμως στην εξίσωση για λογαριασμό του ΠΑΣ
μπήκε και ο πρόεδρος Γ. Χριστοβασίλης. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣ
κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στα απο-
δυτήρια της ομάδας την Τετάρτη το βράδυ,
ανακοίνωσε έκτακτο πριμ για την πρόκριση
στα ημιτελικά του κυπέλλου, το οποίο θα γίνει
ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση που οι παί-
κτες κερδίσουν και το αυριανό παιχνίδι.

Οι παίκτες για το ραντεβού 
με την ιστορία

Ο Νώντας Παντελάκης, σκόρερ του πρώτου
τέρματος στην αναμέτρηση με τον Παναθη-
ναϊκό μίλησε στα τοπικά μέσα για την υποδοχή
των φιλάθλων, αλλά και για τους στόχους της
ομάδας που πλέον αναπροσαρμόζονται και δεν
περιλαμβάνουν μόνον το πρωτάθλημα, αλλά
και το κύπελλο.

«Εδώ που έχουμε φτάσει στο κύπελλο, θα
περιμένουμε να δούμε και την κλήρωση και
θα δούμε που μπορούμε να φτάσουμε. Έχουμε
δείξει, ότι με τις μεγάλες ομάδες έχουμε καλό
πρόσωπο και ευελπιστούμε να φτάσουμε στον
τελικό. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και
για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, παί-
ζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και πρώτα μας
ενδιαφέρει να διασκεδάσουμε και να φτά-
σουμε στη νίκη», ανέφερε ο Ν. Παντελάκης.

Για τον στόχο της συμμετοχής στον τελικό
του κυπέλλου και γιατί όχι για την κατάκτησή
του, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης ο αρχηγός
Γ. Κάργας.

«Είναι ιστορική πρόκριση. Όσα έγιναν στο
πρώτο ματς μάς πείσμωσαν όλους, από τον
πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο. Δεν είναι
όνειρα, αλλά στόχοι. Και όντως το σημερινό
δεν ήταν ένα όνειρο, αλλά ένας στόχος που
μπορέσαμε και τον πετύχαμε και τώρα πάμε
στον επόμενο».

Ο Αλ. Καρτάλης, που ήταν ίσως ο κορυ-
φαίος σε απόδοση παίκτης της ομάδας δή-

λωσε: «Τώρα που φτάσαμε στον ημιτελικό ξέ-
ρουμε ότι θα είναι δύσκολη η συνέχεια αλλά
δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε μεγάλες
ομάδες όπως τον Παναθηναϊκό τώρα, και την
ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, οπότε δεν φοβόμα-
στε».

Ισοπεδωτικός από την αρχή
Στη Λεωφόρο, το βράδυ της Τετάρτης, ο

ΠΑΣ «έπιασε από τα λαιμό» τους γηπεδού-
χους, από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης,
με ασφυκτικό πρέσινγκ, που δεν τους άφηνες
κανένα περιθώριο. 

Μέσα από την πίεση αυτή και τους ωραίους
συνδυασμούς προήλθαν τα δύο γκολ του ΠΑΣ
μέχρι το 9’, όπου είχε σε μεγάλο βαθμό «κα-
θαρίσει» την υπόθεση πρόκριση. Και στη συ-
νέχεια όμως, η διαχείριση ήταν εξαιρετική, με
τους Γιαννιώτες να μη δέχονται καμία απειλή,
αλλά αντίθετα, να δημιουργούν με ευκολία,
φάσεις, με κυριότερη το σουτ του Ελευθε-
ριάδη, που έδιωξε ο Διούδης. Ούτε όμως και
με την έναρξη του β’ μέρους, άλλαξε κάτι,
αφού ο ΠΑΟ δεν μπορούσε να μπει στην πε-
ριοχή και όποτε το έκανε οι φάσεις γινόταν εύ-
κολη λεία για τους Κάργα και Παντελάκη ή για
τον Λοντίγκιν. Σε μία από αυτές, οι γηπεδούχοι
πέτυχαν το γκολ της τιμής με τον Πούγγουρα
και είχαν μία ακόμη ευκαιρία στις καθυστερή-
σεις με το σουτ του Ενγκμπαγκοτό στο δοκάρι
του ΠΑΣ.

Αργ. Γιαννίκης: 
«Υπερήφανος…»

Η νίκη και πρόκριση του ΠΑΣ ήταν απόλυτα
δίκαιη και αυτό αναγνώρισαν και οι αντίπα-
λοι, αλλά και οι ουδέτεροι παρατηρητές.

Ο Αργ. Γιαννίκης στις δηλώσεις του μετά το
παιχνίδι δήλωσε υπερήφανος για τους παίκτες
του και τον κόσμο του ΠΑΣ.

«Έχουμε την αυτοπεποίθηση να χτυπάμε στα
ίσα κάθε ματςΣήμερα χαίρομαι για τον κόσμο
του ΠΑΣ και τους παίκτες μου. Δεν είναι αυ-
τονόητο να κερδίζει ο ΠΑΣ δύο φορές τον Πα-
ναθηναϊκό. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο παι-
χνίδι, ενώ ο Παναθηναϊκός προερχόταν από
ένα μεγάλο σερί καλών αποτελεσμάτων και
είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Σήμερα είχαμε
ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Σίγουρα, μας βοή-
θησε το γρήγορο γκολ. Θα δούμε τι θα κά-
νουμε στη συνέχεια, πώς θα φτάσουμε στον
επόμενο αγώνα, γιατί δεν έχουμε τεράστιο ρό-
στερ.Δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε.
Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το κλειδί
ήταν η δουλειά, η πίστη και το πλάνο.

Στα Γιάννενα είναι δύσκολο να παίζουμε το
ποδόσφαιρο που θέλουμε γιατί, λόγω καιρού,
ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός».

«Χαρούμενη η πόλη»
Ο Γ. Χριστοβασίλης είπε πως «είναι οπωσ-

δήποτε μία μεγάλη νίκη, τα καταφέραμε κι
αυτό κάνει χαρούμενη όλη την πόλη και όλους
τους φιλάθλους του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Γενικά
δείξαμε ότι είμαστε μια επαρχιακή ομάδα που
μπορούμε να κοντράρουμε τους μεγάλους».

Χαμός στα αποδυτήρια
Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησαν πα-

νηγυρισμοί μεγάλης έντασης στα αποδυτήρια
του ΠΑΣ, με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο,
τα στελέχη τους ποδοσφαιρικού τμήματος και
τον Γ. Χριστοβασίλη και τα μέλη της ΠΑΕ να
γίνονται ένα κουβάρι και να συνθηματολογούν
για την κατάκτηση του κυπέλλου, για την πόλη
και την Ήπειρο.

Οι βετεράνοι του ΠΑΣ
Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος βετεράνων

του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ συγχαίρει τους παίκτες
και το προπονητικό τιμ για την θριαμβευτική
τους πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου και
εύχεται καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και
το κύπελλο.

Δεν είναι όνειρο, αλλά στόχος
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Φωτεινό στον ήλιο το κτίριο του Λαογραφικού Μουσείου της ΕΗΜ αναρωτιέσαι πότε 
θα ανοίξει ξανά για το κοινό. Πότε θα ανοίξουν ξανά τα μουσεία;

Εκτάκτως αργά την Τετάρτη το βράδυ προς το σπίτι ένεκα του ΠΑΣ Γιάννινα που τέλειωσε
αργά. Αστεία αστεία όμως, για να κάνω και μία παρένθεση, μας έφερε κι ένα χαμόγελο

στα χείλη η ομάδα κι ας λέμε ότι άλλα είναι τα ουσιώδη αυτές τις μέρες που όλα μοιάζουν
δύσκολα και ανυπέρβλητα στις ζωές μας. Και αυτός είναι ο ρόλος που παίζει η μπάλα, να
μας κάνει να αλλάζουμε για λίγο τη μονότονη καθημερινότητα μέσα από την υπέρβαση
ενός γκολ.

Πίσω στην πόλη, οι δρόμοι ήταν άδειοι. Πολύ άδειοι. Που και που κανά αυτοκίνητο που ανα-
ρωτιέσαι κιόλας γιατί κινείται ακόμα μέχρι να σκεφτείς ότι κι εσύ κινείσαι γιατί έχεις δου-
λειά. 
Αλλά έχει καθήσει μέσα μας αυτή η κατάσταση της απομόνωσης και του αποκλεισμού και
έχουμε φτάσει να θεωρούμε ότι έτσι είναι το κανονικό και ότι όλοι πρέπει να τηρούνε τα
μέτρα και κάθε τι που κινείται λίγο αλλιώς νομίζουμε ότι παραβιάζει τους κανόνες.

Και νομίζω ότι αν αύριο αλλάζαμε ρότα και σταματούσαν οι νόμοι και τα μέτρα και μας ζη-
τούσαν απλώς να τηρούμε μόνοι μας τους κανόνες, ίσως να μην είχαμε και τόσες παρα-
φωνίες όσες νομίζουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα ρίχνει όντως τα κρούσματα
και είναι αποτελεσματική ένα χρόνο τώρα. Και κανένας δεν έχει την όρεξη να δοκιμάσει την
ατομική ευθύνη και στην πράξη. 

Ατομική ευθύνη και στην πράξη

Γράφει ο ΦΙΛΗΜΩΝ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΝΕΟΙ. Βλέποντας τα παιδιά να
γυρνάνε από το σχολείο το
μεσημέρι, χαμογελάω για
λίγο ακόμα κι όταν δεν φο-
ράνε καλά τη μάσκα τους.

Γιατί είναι αισιόδοξη αυτή η ει-
κόνα των νέων παιδιών που το

παλεύουν ακόμα, που έχουν τα
μαθήματά τους, που προσπαθούν να χαρούν τη
νιότη τους. Αυτή είναι η κανονικότητα, να χαίρεσαι
τη ζωή. Κάτι που όλο και περισσότερο το ξεχνάμε. 

+
ΑΠΟΣΤΑΣΗ. Ο κόσμος μπερ-
δεύτηκε χτες από την απαγό-
ρευση των διαδημοτικών με-
τακινήσεων και των περί 2
χλμ αποστάσεων. Είναι ένα
ακόμα από τα μπερδέματα
που προκαλεί η κυβέρνηση
επειδή φοβάται να γίνει δυσάρε-
στη. Γιατί αρκούσε να πει, μη φεύγετε μακριά από
το σπίτι σας. Άλλωστε εμείς δεν έχουμε Πάρνη-
θες για βόλτες!

--

Ας δεχθούμε ότι έχει ένα δίκιο η κυβέρνηση. Όταν κλεί-
νει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, ανησυχούμε για την

οικονομία και την αγορά που κινδυνεύει με πτώχευση.
Όταν ανοίγει τις δραστηριότητες ανησυχούμε για την αύ-
ξηση των μολύνσεων και τη διάδοση της νόσου. Μέχρις
εκεί όμως. Γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πολύ-
πλοκη. Δεν βρισκόμαστε σε μία κανονική περίοδο ώστε να
συζητάμε χαλαρά αν είμαστε κατά ή υπέρ ενός κυβερνητι-
κού μέτρου. Είμαστε σε μία πολύ έκτακτη κατάσταση. Άλ-
λωστε και η ίδια η κυβέρνηση επικαλείται συχνά την κατά-
σταση πρωτοφανούς κρίσης που έχει δημιουργήσει η παν-
δημία.

Ακριβώς επειδή περπατάμε σε πρωτόγνωρους δρόμους,
και η αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε,
η προσέγγιση που έχει κάθε πολίτης, ξεπερνά τη συνήθη
πολιτική αντιπαράθεση και υπερβαίνει το απλό «ναι» ή «όχι»
σε μία κυβερνητική πολιτική. 

Όλοι μας, όλες οι πλευρές, όλοι όσοι εμπλέκονται συλ-
λογικά και ατομικά στις πτυχές του οικονομικού και κοινω-
νικού βίου, έχουν παραπάνω από μία απόψεις για το τι μπο-
ρεί να γίνει κάθε φορά. Άλλος στέκεται στο πώς θα λει-
τουργεί το εμπόριο κι άλλος στην πίεση που του ασκεί η
απαγόρευση της διαδημοτικής μετακίνησης. Άλλος σκέ-
φτεται πώς θα πάει σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα κι άλ-
λος αν θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια. Κι όλοι μαζί
έχουν το δικό τους δίκιο, αλλά βιώνουν και την αντίφαση
να μην μπορούν να το ικανοποιήσουν ταυτόχρονα γιατί αλ-
ληλοσυγκρούονται οι ατομικές επιδιώξεις τους. Πώς βγά-
ζεις άκρη μέσα από όλο αυτό;

Είναι ίσως η ώρα για μία νέα, διαφορετική διαδρομή. Εί-
ναι η ώρα των συνθέσεων και των κοινών πολιτικών που
θα προκαλούν και τη συμμετοχή του κόσμου. Γιατί σήμερα
ο πολύς κόσμος στέκεται αποστασιοποιημένος. Τηρεί τα
μέτρα μεν κατά πλειοψηφία, όμως δεν δείχνει και πολύ
θερμός με τις συνεχείς ανακοινώσεις περί αλλαγής του
«χάρτη» και των πίσω μπρος των μέτρων.

Η νέα διαδρομή προϋποθέτει από την κυβέρνηση να κά-
νει πίσω και να σταματήσει την προβολή της «επιτυχημέ-
νης» προσπάθειας επί ένα χρόνο. Κι από την αντιπολίτευση
να γειώσει τις προτάσεις της πάνω σε μία δύσκολη πραγ-
ματικότητα με πολλούς περιορισμούς και αντιφάσεις.

Το επόμενο τρίμηνο, με συλλογικές και κοινές αντιλή-
ψεις, με ένα πρόγραμμα που θα έχει ως στόχο την έξοδο
από την κρίση και την αξιοποίηση κάθε υπαρκτής δυνατό-
τητας, θα μπορούσε να μειώσει τις διαμάχες και να κινητο-
ποιήσει την κοινωνία ώστε στην αρχή του καλοκαιριού ο
απολογισμός που θα γίνει να είναι πολύ πιο αισιόδοξος, πά-
ντα στο μέτρο του δυνατού και του ανθρώπινου. 

Ένα τρίμηνο σύνθεσης
και συμμαχίας

Το επόμενο τρίμηνο, με συλλογικές

και κοινές αντιλήψεις, με ένα πρό-

γραμμα που θα έχει ως στόχο την

έξοδο από την κρίση και την αξιοποί-

ηση κάθε υπαρκτής δυνατότητας, θα

μπορούσε να μειώσει τις διαμάχες και

να κινητοποιήσει την κοινωνία
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